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1 GD har ordet
Ett intensivt år!
Året som gått har återigen visat på FOI:s viktiga roll som en integrerad del av svenskt försvar
och säkerhet. FOI:s bidrag har varit allt från kvalificerade och omedelbara analyser till att
medverka i och förhålla sig till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Detta är av stor
betydelse för såväl den nuvarande som framtida utvecklingen av våra uppdragsgivares
verksamheter.
Den säkerhetspolitiska ordningen har förändrats i vår omvärld och de militära aktiviteterna har
dessutom ökat i vårt närområde. Detta påverkar FOI:s arbete och uppdrag. Vi har diskuterat
både internt och med våra uppdragsgivare vad dessa nya mönster kräver av oss som
forskningsinstitut, en dialog som alltjämt fortsätter. Det står dock klart att ett forskningsinstitut
som FOI, med den gedigna kunskap och kunskapsuppbyggnad inom för Sverige nödvändiga
områden som institutet bedriver, är en viktig resurs. Att investera i forskning är inte en kostnad
utan en investering i framtiden.
FOI har under året bidragit med betydande expertkunskap till Regeringskansliet,
försvarsberedningen, Försvarsmakten och andra myndigheter. Analyserna och det direkta
expertstödet grundas på såväl säkerhetspolitiska som tekniska kunskaper, vilka i grunden
baseras på den långsiktiga forskning som bedrivs inom institutet. FOI har härigenom t.ex.
kunnat förklara krisers orsaker, men också vilka konsekvenser de kan få både i ett nationellt
och internationellt perspektiv.
FOI arbetar aktivt med att finna former för att hantera nya fokusområden såsom cyber,
obemannade farkoster och rymd. I många avseenden handlar det om ett tvärvetenskapligt
perspektiv. Det gäller även det ökade behovet av försvarsplanering, där civila myndigheter
såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polisen ingår. FOI har stor kunskap
att bidra med inom området, men det är viktigt att också civila myndigheter finansierar
långsiktig kunskapsuppbyggnad vid FOI.
Några exempel på FOI:s aktiviteter i övrigt under året har varit bidraget till förberedelserna för
den svenska FN-insatsen i Mali, inspektionsövningen i Jordanien avseende analys av
kärnvapenprov, kartläggningen dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön samt fortsatt arbete
med säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Detta visar på den särskilda
domänkunskap som FOI förfogar över och som i flera avseenden gör FOI unikt som
forskningsinstitut.
Under året har FOI och dess medarbetare tagit fram en skrift om medarbetarskapet vid
myndigheten, Vårt FOI. Ett gott medarbetarskap är en framgångsfaktor och därför betonar vi
särskilt delaktighet, engagemang och ömsesidig respekt för hur vi förhåller oss till varandra.
Hög kompetens är grunden för FOI och vår expertroll kräver att vi alla tar ett genuint ansvar
för att lyckas med våra uppdrag.
Att investera i forskning ger nytta både här och nu, men är även av avgörande betydelse för
framtiden. Vi har inte råd att långsiktigt vara för kortsiktiga givet de utmaningar Sverige står
inför.
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.
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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
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.

1

Forskning och teknikutveckling
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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.
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3 Samlad översikt
3.1 Årets verksamhet
FOI har lämnat omfattande stöd till både Försvarsmakten och FMV under året. FOI har bl. a.
deltagit i flera av Försvarsmaktens studier, såsom sensorstudien, luftvärnsstudien ”Gemensam
sensorteknik Art/LV” samt i en studie avseende skydd av flygbaser. FOI har vidare bistått
Försvarsmakten i en framtida anskaffning av nytt luftvärn och i förberedelserna inför
anskaffningen av ett nytt eldhandvapen. Därutöver har FOI gett stöd till Försvarsmakten vid
systemprov av korvett typ Visby. FOI:s verktyg för duellsimulering inom telekrig, EWSIM, har
använts vid övningen Dagny med uppskattat resultat. FOI har även stöttat Försvarsmaktens
verksamhet med operationsanalytiskt stöd på plats. Under året har operationsanalytiker bl.a.
bistått med långsiktig behovsöversyn avseende materiel och underlag till ny försvarspolitisk
inriktning, kravställning av förband och system samt till ÖB:s avvägningsbeslut.
Grunden för FOI:s verksamhet är långsiktig forskning, vilket är en grundförutsättning för allt
expertstöd som lämnas till olika uppdragsgivare. Forskningsprojekten löper ofta under flera år
och ett antal projekt slutrapporteras varje år. Under 2014 slutrapporterades bl.a. två projekt
inom sensorområdet rörande detektion av små sjömål och undervattenskommunikation, vilka
beskrivs nedan.
FOI:s forskning inom sensorområdet studerar bl.a. metoder för att upptäcka små sjömål på
ytan, vilket bidrar till en bättre och mera fullständig sjölägesbild. Små sjömål kan vara allt från
ubåtsperiskop, kryssningsmissiler, enkla träfarkoster, människor i flytvästar som driver på
havet till snabba gummibåtar. FOI har studerat kombinerade sensorsystemlösningar, där flera
sensorer samverkar. Teknik och metoder för upptäckt och identifiering av små sjömål är viktiga
för alla typer av insatser hemma och i utlandet, inklusive sjöräddningsuppdrag. En mera
komplett sjölägesbild har betydelse för ett förbättrat skydd av eget fartyg, bättre sjöbevakning
samt stöd vid amfibieaktioner.
FOI:s framstående expertis inom undervattensområdet bygger på långsiktig forskning. Ett av de
områden där FOI är verksamt, och där betydelsefulla resultat presenterats under året, rör
undervattenskommunikation. FOI:s forskning har resulterat i digitala akustiska
kommunikationsmetoder under ytan. Traditionellt har undervattenskommunikation varit
grundad på analoga tekniker, vilket endast medger kommunikation på mycket begränsade
avstånd. Tillförlitlig undervattenskommunikation på längre avstånd är en förutsättning för att
kunna överföra data till och från ubåtar och därmed också för att kunna förbinda ubåtar,
autonoma undervattensfarkoster och ytfartyg, vilket är av vikt vid ubåtsjakt. Med digital
kommunikation kan ubåten visa in ytjakten med bibehållen kontakt, utan att behöva bryta för
att gå upp till ytan vid behov av informationsutbyte.
FOI:s omfattande kunskaper om Ryssland och särskilt utvecklingen av landets militära förmåga
har utgjort en unik bas för arbetet med säkerhetspolitiska studier avseende den ryska
aggressionen i Ukraina. FOI:s expertis inom området har efterfrågats såväl nationellt som
internationellt. I vårt närområde har det också märkts en ökad aktivitet, vilket har inneburit att
den säkerhetspolitiska normalbilden har förändrats och samtidigt gett försvarsfrågorna ett ökat
fokus i den nationella debatten.
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Under året har FOI genomfört en övning vid NSC3 (Nationellt centrum för säkerhet i
styrsystem för samhällsviktig verksamhet) i Linköping för de nordiska CERT-organisationerna
(Computer Emergency Response Teams) om hur man skyddar it-system som styr kritiska
samhällsfunktioner exempelvis el- och vattenförsörjning. FOI:s forskare hade planerat en
övning som satte övningsdeltagarna på prov, vilket är ett mycket gott betyg då CERTpersonalen har stor erfarenhet inom it-säkerhetsområdet. NCS3 är ett kompetenscentrum med
uppdraget att bygga upp och sprida medvetenhet, kunskap och erfarenhet om
cybersäkerhetsaspekter inom industriella informations- och styrsystem. Centrumet är ett
samarbete mellan FOI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
FOI:s kunskaper inom försvarsforskning kommer också till nytta i civil säkerhetsforskning.
Inom ett EU-projekt har FOI:s forskare deltagit i utvecklingen av ett koncept för ett
övervakningssystem för mobila plattformar som lastbilar, fartyg och tåg. EU-projektet
använder olika typer av sensorer för att, med hjälp av intelligent databehandling, kunna
upptäcka, följa och klassificera hot mot plattformarna. När systemet upptäcker ett misstänkt hot
skickas ett larm till en operatör, t.ex. till lastbilschaufförens smartphone och/eller en
övervakningscentral. Systemet demonstrerades i Paris i maj 2014.
Sverige har en lång tradition av engagemang i nedrustningsavtal och FOI har en omfattande
teknisk verksamhet som stödjer internationella nedrustningsåtaganden. FOI:s expertis rörande
detektion av radioaktiva ädelgaser från kärnsprängningar är i världsklass. Under hösten 2014
deltog FOI i den internationella övningen IFE 14 som genomfördes i Jordanien under sex
veckor och omfattade 200 deltagare från mer än 50 länder. Övningen organiserades av CTBTO
(The Comperehensive Nuclear Test Ban Organisation) och syftade till att öva en s.k. On-Site
Inspection (OSI). CTBTO kan utföra en sådan inspektion om man misstänker att en stat har
utfört en hemlig kärnvapenprovsprängning. Inspektionen innebär att man gör flera olika typer
av mätningar i området, och sedan analyserar dessa för att kunna avgöra och eventuellt fastslå
om en provsprängning har skett. FOI har utvecklat ett system som hade en central roll i
övningen, OSI-versionen av SAUNA. FOI:s SAUNA-system mäter radioaktivt xenon, som
bildas vid en kärnsprängning. Systemet ingår i det globala nätverket som byggts upp för att
övervaka att provstoppsavtalet efterföljs.
För att vara långsiktigt relevant måste FOI hålla sig à jour med vad som händer inom
forskningsvärlden i stort. Därför skannas forskningsfronten av, både inom områden där FOI
idag är verksamma, men även inom andra områden som är relevanta för FOI:s uppdragsgivare.
Under året skedde detta enligt ett nytt koncept i femton olika delprojekt där man bl.a. studerade
olika typer av system, omvärld, tekniker, material och metoder. Exempel på studier är
försvarstillämpningar för grafen och atominterferometri för tröghetsnavigering.
FOI satsar också på nydanande verksamhet i skärningen mellan olika forskningsområden
genom ett internt utlysnings- och ansökningsförfarande. Fem tvååriga projekt påbörjades 2014
och omfattade skilda ämnen, från säkerhetspolitiska, tekniska, taktiska och folkrättsliga
aspekter av autonoma vapen, till akustisk detektion av krypskyttar med soldatburna
samverkande sensorer.
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3.2 Ekonomiskt utfall
Redan tidigt under våren kunde FOI konstatera att beställningar inte inkom till myndigheten i
den takt som var planerad. Detta föranledde FOI att vidta åtgärder genom att starta dialoger
med uppdragsgivare för att försöka minimera konsekvenserna av detta faktum och med en
förhoppning om att situationen skulle förbättras under året. Några forskningsområden har varit
särskilt drabbade med underbeläggning som följd.
Andra åtgärder som har vidtagits under året var att införa kostnadsrestriktioner och så
småningom också anställningsstopp. Dessa åtgärder har dock inte varit tillräckliga för att FOI
skulle kunna uppnå det budgeterade resultatet på minus 2,5 mnkr inklusive beräknade
omställningskostnader på 8,0 mnkr.
Verksamhetsårets totala intäkter har uppgått till 1 101,3 mnkr och de totala kostnaderna har
uppgått till 1 118,5 mnkr. Omställningskostnaderna har uppgått till 8,2 mnkr. Resultatet i den
ordinarie verksamheten blev negativt 9,0 mnkr. FOI redovisar totalt ett resultat för
verksamhetsåret på minus 17,2 mnkr
De totala intäkterna har minskat med 23,8 mnkr eller 2,1 procent jämfört med år 2013. Det
totala antalet timmar ligger på ungefär samma nivå mellan åren 2014 och 2013, men det finns
en förskjutning av timmar i extern forskningsverksamhet till interna icke debiterbara timmar
under 2014 beroende på orsaker enligt ovan. Detta har påverkat FOI:s möjligheter att kunna nå
upp till den budgeterade intäktsnivån.
Samtliga marknadsområden, utom Försvar och Forskningsfinansiärer, har ökat. Civila
myndigheter ökar med 4,8 mnkr, medan Näringsliv svarar för den största procentuella
utvecklingen 15,0 procent. Det marknadsområde som har minskat mest är Försvar med
37,9 mnkr. Huvudkunden Försvarsmakten har minskat med 47,3 mnkr medan Försvarets
materielverk har ökat med 11,9 mnkr. Minskningen inom marknadsområde
Forskningsfinansiärer är av marginell storlek.
Intäkter av anslag har ökat med 4,4 mnkr till 207,7 mnkr framförallt beroende på kompensation
för pris- och löneomräkning. Andelen anslagsintäkter uppgår till knappt 19 procent av de totala
intäkterna, vilket är en ökning i förhållande till 2013 då andelen uppgick till cirka 18 procent.
Intäkter av avgifter och ersättningar har minskat med 24,3 mnkr eller 3,0 procent. Även
bidragsintäkterna har minskat med 2,5 mnkr eller 2,1 procent. Bidragsintäkterna från EU ökar
med 8,5 mnkr, medan bidragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap minskar
med 7,5 mnkr, efter att ha ökat de två senaste åren. De finansiella intäkterna har minskat med
anledning av regeringsbeslut att tillföra statens centralkonto i Riksbanken 100 mnkr från FOI:s
räntekonto, vilket skedde under hösten 2013.
De totala kostnaderna har också minskat jämfört med föregående år, 19,2 mnkr eller
1,7 procent. Det är framförallt driftkostnaderna som minskar.
Personalkostnaderna har ökat med 31,3 mnkr eller 4,1 procent beroende på lönerevision och
därmed också ökade sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Kostnader i form av löner för
uppsagd personal, framtida pensioner och engångspremier har uppgått till 8,2 mnkr, och rör
nio personer. Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda 1 017 personer, en ökning med
tre personer i förhållande till antalet anställda vid utgången av 2013.
9
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Lokalkostnaderna har ökat med 3,1 mnkr (2,5 procent) jämfört med 2013. Ökningen beror till
största delen på omförhandlat hyresavtal med Akademiska Hus för verksamhetslokalerna i
Linköping.
Övriga driftkostnader har minskat med 49,7 mnkr eller 23,3 procent i förhållande till
föregående år. Det finns ett samband mellan vikande intäkter och minskade driftkostnader i
projektverksamheten då planerad verksamhet inte kan genomföras om beställningar uteblir. De
kostnadsrestriktioner som infördes under året har också påverkat utfallet. Med anledning av
förnyat hyresavtal för Kista har 6,0 mnkr av avsatta medel för återställningsåtgärder kunnat
upplösas. Upplösningen har påverkat resultatet positivt.
Årets nyinvesteringar har uppgått till 38,1 mnkr, vilket är en ökning med cirka 2,3 mnkr
jämfört med 2013. Avskrivningar och nedskrivningar har minskat med 3,4 mnkr eller
8,3 procent. De finansiella kostnaderna har minskat med 0,6 mnkr på grund av lägre
kursförluster och lägre räntekostnader för lån till anläggningstillgångar hos Riksgälden.
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. FOI:s prestationsredovisning
framgår ur avsnitt 4.2 Forskningsområden. Forskningsområdena redovisas med intäkter och kostnader. Inom
respektive forskningsområde redovisas exempel på centrala projekt där del- eller slutleveranser har skett under
året. Dessa leveranser är att betrakta som exempel på myndighetens prestationer.
FOI redovisar därutöver sin verksamhet i ytterligare 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 uppdrag inom den sammanhållna
FoT-beställningen från Försvarsmakten, och i de anslagsfinansierade projekten från Försvarsoch Utrikesdepartementen, men också genom bidrag från forskningsfinansiärer och andra
uppdragsgivare. Denna verksamhet är därför en grundförutsättning för att FOI idag och i
framtiden ska kunna ge forskningsbaserat stöd till sina uppdragsgivare.
Tabell: Verksamhet enligt kunskapsmodellen i tkr
Verksamhet, tkr

Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat
2014
anslag avg m.m. 2014
anslag avg m.m. 2014
2013
2013
2013
2012
2012
2012

Kunskapsuppbyggande
verksamhet
526 328
Kunskapstillämpande
verksamhet
574 961
Totalt FOI
1 101 288
varav anslagsverksamhet
FOI
207 672

123 960 402 368

-535 827 -123 960 -411 867

83 712 491 249 -582 664 -83 712 -498 952
207 672 893 617 -1 118 490 -207 672 -910 818
207 672

0

-207 672 -207 672

0

-9 499

558 711 -572 433 -13 723

575 473

-597 068 -21 596

-7 703 566 383 -565 299
1 085 572 623 -576 538 -3 915
-17 202 1 125 094 -1 137 732 -12 638 1 148 096 -1 173 606 -25 510
0

203 259 -203 259

0 198 018

-198 018

0

Kunskapstillämpning omfattar såväl enskilda uppdrag (främst från Försvarsmakten och FMV)
som anslagsfinansierad verksamhet. År 2014 utgjorde kunskapsuppbyggande verksamhet
48 procent (526 mnkr) medan kunskapstillämpning utgjorde 52 procent (575 mnkr) av FOI:s
totala verksamhet. Fördelningen varierar dock mellan olika forskningsområden. Den
kunskapsuppbyggande verksamheten har minskat i andel av den totala verksamheten jämfört
med de två senaste åren. Vissa fluktuationer är att förvänta i en uppdragsfinansierad
verksamhet där den kunskapstillämpande andelen av intäkterna varierar med uppdragsgivarnas
aktuella behov. I ett långsiktigt perspektiv är en minskande andel kunskapsuppbyggande
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verksamhet emellertid inte hållbar då det långsiktiga kunskapsuppbyggandet ligger till grund
för framtida tillämpningar.
Den slutliga nyttan och effekten av FOI:s leveranser värderas av uppdragsgivarna. Forskningen
är till sin natur sådan att det finns en fördröjning mellan att resultat produceras till dess att
nyttan av dessa kan värderas fullt ut. Av detta skäl redovisas exempel på olika typer av nytta
för uppdragsgivare, slutprestationer till uppdragsgivare, rapportproduktion och samverkan med
universitet och högskolor. Av avsnitt 4.2 framgår exempel på prestationer som syftar till att
nyttiggöra FOI:s kunskap för dess uppdragsgivare.

4.1.1 Vetenskaplig kvalitet
Den vetenskapliga kvaliteten i FOI:s verksamhet säkerställs dels genom publicering i
internationella tidskrifter och vid konferenser, dels genom internationella vetenskapliga
utvärderingar. En hög internationell publiceringsgrad är av vikt, både för att garantera att
forskningen håller god internationell klass, och för att öppna vägen för nya forskningsuppdrag
och internationella samarbeten.
Under året har FOI:s verksamhet inom områdena Beslutsstödssystem, Flygteknik,
Luftstridssimulering och Vapensystemvärdering samt rymdområdet utvärderats av en
internationellt sammansatt expertgrupp. Utvärderingen beaktade kriterierna personal,
vetenskapliga/tekniska metoder och anläggningar, vetenskaplig produktion, samarbeten,
resultat, resultatöverföring samt kundrelevans.
Tre av de utvärderade områdena befanns hålla hög internationell klass, medan två områden,
Flygteknik och Vapensystemvärdering, fick betyget ”good”, som är näst lägst på den
fyragradiga standardskala som används vid FOI:s utvärderingar. Den slutliga bedömningen är
en sammanvägning av de olika utvärderingskriterierna.
På basis av analysen av utvärderingsgruppens iakttagelser och rekommendationer har FOI
påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan. En av orsakerna till det jämförelsevis lägre
betyget för två av områdena var en matrisliknande organisationsmodell för dessa områden.
Denna aspekt omhändertogs redan under 2013 genom en omorganisation.
Under 2014 producerade FOI 789 rapporter och memon till uppdragsgivare att jämföra med
7522 stycken 2013 och 947 stycken 2012. Det jämförelsevis stora antalet år 2012 förklaras av
ett stort antal producerade memon inom ett genomströmningsprojekt på 15 mnkr. Det totala
antalet rapporter och memon till uppdragsgivare ökade knappt 5 procent under 2014. Inom
kundrapporteringen uppgick FOI-memon till 61 procent. Den högre andelen memon i
förhållande till FOI-rapporter beror delvis på huvuduppdragsgivaren Försvarsmaktens
önskemål. FOI Memo, som utgör kortare avrapporteringar till uppdragsgivare med redovisning
av genomfört arbete, huvudresultat och dess implikationer, är också den huvudsakliga
rapporteringsformen för kunskapstillämpande verksamhet, vilken har ökat jämfört med
långsiktig kunskapsuppbyggande verksamhet jämfört med tidigare år.

2

År 2013 års redovisning anger istället 745 rapporter och memo till uppdragsgivare, skillnaden beror på att sju
rapporter producerade 2013 registrerats senare.
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FOI:s externa vetenskapliga publicering uppgick 2014 till 247 artiklar och konferensbidrag
jämfört med 248 artiklar 2013 respektive 247 stycken 2012.3 Den internationella vetenskapliga
publiceringen har varit densamma under de tre senaste åren trots minskande
kunskapsuppbyggande verksamhet i såväl absoluta tal som procentuellt. Detta är bl.a. ett
resultat av ett medvetet fokus på internationell publicering för att hålla hög kvalitet.
Figur: Antal skriftlig dokumentation

Anm.: Antalsuppgifter för 2013 är justerade i förhållande till årsredovisning 2013 pga. retroaktiv
inregistrering av rapporter.

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
3

Med extern vetenskaplig publicering avses vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifter med
granskningsförfarande (peer review) och arbeten publicerade i s.k. proceedings från vetenskapliga konferenser där
forskare från FOI deltagit och presenterat sin forskning.
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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 MSI (Människa-System-Interaktion),
Sensorer och signaturanpassning, Undervattensteknik, Vapen och Skydd, Telekrig samt
Flygteknik med elektronik och byggsätt.
Tabell: Kunskapsuppbyggande verksamhet samt vetenskaplig kvalitet i tkr
Kunskapsuppbyggande
verksamhet samt
vetenskaplig kvalitet, tkr
Extern kunskapsuppbyggande
1)
verksamhet
Bidragsverksamhet
Fö 1:9 ap. 2 Forskning
inom CBRN-området
UD 1:6 ap. 4
Grundkompetens och
infrastruktur
S:a anslagsverksamhet
S:a
kunskapsuppbyggande
verksamhet
1)

Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

2014

276 734
125 634

anslag avg m.m.

0
0

276 734
125 634

104 603 104 603

0

19 357 19 357

0

123 960 123 960

0

526 328 123 960

402 368

2014

anslag avg m.m.

-281 901
-129 966

0 -281 901
0 -129 966

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

-5 167
-4 332

307 117
129 625

-308 545 -1 428
-141 919 -12 294

338 332
116 969

-345 395 -7 064
-131 501 -14 532

0

0

102 621

-102 621

0

101 892

-101 892

0

-19 357

0

0

19 348

-19 348

0

18 280

-18 280

0

-123 960 -123 960

0

0

121 969

-121 969

0

120 172

-120 172

0

-535 827 -123 960 -411 867

-9 499

558 711

-572 433 -13 723

575 473

-597 068 -21 596

-104 603 -104 603

-19 357

Här ingår FoT-beställning samt koncernuppdrag från Försvarsmakten.

Bidrag från forskningsfinansiärer, fås i stark konkurrens i öppet utlysta program. En förmåga i
organisationen att attrahera nationella och internationella forskningsfinansiärer gör att andelen
har ökat sedan tidigare år av den totala kunskapsuppbyggande verksamheten. År 2014 uppgick
andelen till 24 procent av den kunskapsuppbyggande verksamheten, vilket ska jämföras med
23 procent år 2013 och 20 procent 2012. (se vidare avsnitt 4.4.3.3).
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 105,4 mnkr. Utfallet uppgick
2014 till 104,6 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 ska användas för att
finansiera vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRNverksamheten avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor vid FOI. Utfallet 2014 uppgick
till 19,4 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.
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4.1.2.1 FoT-beställning, Metod och utredningsstöd samt OA-metoder
Den sammanhållna FoT4-beställningen från Försvarsmakten är den största enskilda
finansieringskällan för FOI:s kunskapsuppbyggande verksamhet och uppgick 2014 till
276,2 mnkr. 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.
Tabell: Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, Metod- och utredningsstöd samt OAmetoder till Försvarsmakten, i antal och i procent.
Leveranser från projekten inom samlingsbeställning FoT, Metod- och
utredningsstöd samt OA-metoder till FM, (Antal och Procent)
FOI Rapporter
Konferensbidrag o. dyl.

2014

2013
80

2012
76

2014

2013

82

44%

2012

37%

34%

6

3

9

3%

1%

4%

FOI Memo, ej lägesrapporter

16

34

42

9%

17%

17%

FOI Memo, lägesrapporter

42

44

49

23%

22%

20%

Muntliga presentationer, demonstrationer, workshops, seminarier

29

34

41

16%

17%

17%

Övrigt

8

12

16

5%

6%

7%

Totalt

181

203

239

100%

100%

100%

Antalet leveranser från projekten inom dessa beställningar har minskat under året i förhållande
till tidigare år. Detta beror framförallt på minskad beställningsvolym. År 2013 motsvarade
dessa beställningar 334 mnkr, vilket minskade till 324 mnkr 2014 (350 mnkr år 2012).
Inom samlingsbeställning FoT finns en ambition att detaljerat dokumentera genomförd
verksamhet, tekniska beskrivningar, beräkningar och resultat i interna dokumentserier, medan
rapporteringen till uppdragsgivare företrädesvis ska sätta de slutliga resultaten i ett för
uppdragsgivaren relevant sammanhang. Detta gör att en del av den rapportering som tidigare
också delgivits uppdragsgivare numera dokumenteras i interna dokumentserier, varför
rapporteringsformen FOI Memo har minskat. Under perioden har rapportering i interna
dokumentserier ökat i motsvarande omfattning.
4.1.3 Kunskapstillämpning
Med kunskapstillämpning avses tillämpning och nyttiggörande av uppbyggd kunskap, dvs. att
FOI med sin kompetens, i ett kortare perspektiv, hjälper uppdragsgivarna att lösa olika typer av
problem och frågeställningar. Kunskapstillämpning omfattar såväl enskilda uppdrag som
anslagsfinansierad verksamhet. Exempel på kunskapstillämpande uppdrag återfinns i
kapitel 4.2 Forskningsområden.
Extern kunskapstillämpande verksamhet omfattar bl.a. nyttiggörandet av den kunskap som
byggs upp inom Försvarsmaktens samlingsbeställning. Detta sker främst i beställningar från
Försvarsmakten och FMV, och företrädesvis genom FOI:s deltagande i uppdragsgivarnas
verksamhet, både direkt i uppdragsgivarnas processer och i s.k. integrerade projektteam (IPT),
utbildningar samt som skriftlig rapportering som svar på specifika frågeställningar. Exempel på
sådan verksamhet är det stöd FOI ger till Försvarsmakten i internationella insatser, såväl inför
som under ett uppdrag, olika kurser samt uppdrag från såväl Försvarsmakten som FMV inom
4

Forskning och teknikutveckling
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försvarslogistikförsörjningen. Dessa uppdrag gäller ofta stöd avseende värdering och
kravställning. Ytterligare exempel är det vetenskapligt baserade metodstöd som levereras av
operationsanalytiker hos Försvarsmakten.
Tabell: Kunskapstillämpande verksamhet i tkr
Kunskapstillämpande
verksamhet, tkr
Extern kunskapstillämpande verksamhet
Fö 1:9 ap. 1
Forskning/analysstöd för
regeringens behov
Fö 1:9 ap. 4
Internationell
verksamhet och
UD 1:6 ap. 4 Alla
program exkl.
Grundkompetens och
S:a anslagsverksamhet
S:a kunskapstillämpande
verksamhet

Intäkter varav intäkter av Kostnader varav kostnader av Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat
2014
491 249

anslag avg m.m.
0 491 249

2014
-498 952

anslag avg m.m.
0 -498 952

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

-7 703

485 094

-484 009

1 085

494 777

-498 691

-3 915

51 161 51 161

0

-51 161

-51 161

0

0

49 918

-49 918

0

46 577

-46 577

0

16 642 16 642

0

-16 642

-16 642

0

0

16 157

-16 157

0

15 880

-15 880

0

15 909 15 909

0

-15 909

-15 909

0

0

15 214

-15 214

0

15 389

-15 389

0

83 712 83 712

0

-83 712

-83 712

0

0

81 289

-81 289

0

77 846

-77 846

0

574 961 83 712 491 249

-582 664

-83 712 -498 952

-7 703

566 383

-565 299

1 085

572 623

-576 538

-3 915

Inom anslaget 1.9 ap. 1 har stöd lämnats till Försvarsdepartementet i form av forskning,
verksamhetsnära studier samt analys- och expertstöd. Stödet avser säkerhetspolitisk och
strategisk analys samt utveckling av försvar och krishanteringsförmåga. Återrapportering 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 som lämnade sitt slutbetänkande i december 2014. FOI har
deltagit 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 internationell projektsamverkan för drygt tvåhundra avtal och avtalsförslag, samt för
att säkerställa samråd, tillstånd m.m. Tilldelat anslag enligt regleringsbrevet var 16,6 mnkr.
Utfallet uppgick 2014 till 16,6 mnkr.
Av anslaget från Utrikesdepartementet (1.6 ap. 4) ska, enligt regleringsbrevet, minst 15,5 mnkr
användas för kunskapstillämpande verksamhet. Utfallet blev 15,9 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 i form av skriftliga
underlag som svar på direkta frågor, men också genom tekniskt expertstöd gällande nationellt
exportkontrollarbete, multilaterala exportkontrollregimer, och avseende EU:s uppförandekod
för rymden. Vidare har stöd lämnats i samband med IAEA5:s styrelsemöten och även i andra
fora såsom nedrustningskonferensen (CD). FOI ledde under 2014 för Sveriges räkning arbetet i
de tekniska expertgrupperna inom ramen för MTCR respektive NSG. 6 FOI deltog också under
året i en internationell övning av s.k. on-site inspection (OSI) kopplad till verifikation av det
fullständiga provstoppsavtalet. FOI har utvecklat ett system som har en central roll i övningen,
OSI-versionen av SAUNA.
5

IAEA (International Atomic Energy Agency) är det internationella atomenergiorganet.
MTCR - Missile Technology Control Regime och NSG – Nuclear Suppliers Group är multilaterala
exportkontrollregimer som Sverige är medlem i. Under dessa regimer finns tekniska expertgrupper som
kontinuerligt utvecklar exportkontrollistorna.
6
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4.2 Forskningsområden
Tabell: Forskningsområden i tkr
Intäkter
Beslutsstödssystem och informationsfusion
CBRN-frågor och icke-spridning

2014
Kostnader

Intäkter

2013
Kostnader

Intäkter

2012
Kostnader

51 812

-51 755

52 455

-52 423

49 411

-51 899

200 830

-201 854

217 959

-221 444

216 351

-216 846

Flygteknik och luftstridssimulering

94 991

-93 429

89 098

-88 247

80 391

-78 726

Informationssäkerhet och kommunikation

64 169

-66 134

67 665

-68 133

63 909

-64 489

Krisberedskap och samhällssäkerhet
Metod- och utredningsstöd

47 527

-48 378

46 367

-50 315

53 936

-56 428

Sensorer och signaturanpassning
Säkerhetspolitik
Telekrig
Undervattensforskning
Vapen, skydd och säkerhet
Övrigt 1)
Totalt

90 162

-88 944

109 081

-108 387

115 239

-113 461

122 459

-123 336

114 404

-115 177

121 241

-127 292

43 200

-43 192

30 543

-31 394

34 041

-33 970

132 300

-132 595

131 616

-131 190

131 259

-132 314

69 300

-71 244

75 071

-74 963

81 492

-82 298

132 360

-132 836

140 735

-135 775

148 163

-146 699

52 179
1 101 289

-64 792
-1 118 489

50 100
1 125 094

-60 284
-1 137 732

52 663
1 148 096

-69 184
-1 173 606

1)

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

Anm.: Projekt har klassats om retroaktivt mellan forskningsområden.

4.2.1 Beslutsstödssystem och informationsfusion
Inom beslutsstöd och informationsfusion utvecklar FOI smarta lösningar som sträcker sig från
datainsamling till innovativa presentationssystem. Målet med verksamheten är att öka
användares förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut.
Forskningen innefattar såväl teknik som metod och utgör en brygga mellan rent teknisk
forskning, som t.ex. sensor- och kommunikationssystem, och mänskligt beslutsfattande.
Under 2014 har FOI haft uppdrag från bl.a. Försvarsmakten, FMV, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), EU, EDA7 och Vinnova.
Inom ett EU -projekt har FOI medverkat i framtagandet av teknik och arbetsmetoder för att
höja säkerheten mot terrorism och organiserad brottslighet i Europas hamnar. FOI har bl.a.
utvecklat ett beslutsstödssystem för att integrera heterogena informationskällor (olika
sensorsystem, mänskliga observatörer och underrättelser), med målet att förbättra
situationsförståelsen hos hamnens säkerhetsoperatörer. I maj genomfördes en demonstration
av projektet vid Stena Lines Tysklandsterminal i Göteborg. Närvarande på plats var
hamnsäkerhetsansvariga, hamnoperatörer samt europeiska och svenska myndigheter,
däribland Försvarsmakten och FMV. Försvarsmakten deltog också genom att låta sin personal
agera fientliga dykare, simmare och båtförare.
FOI har även verkat för att på sikt skapa bättre analysunderlag och effektivare
försvarsplanering, bl.a. genom utveckling av ett simuleringsbaserat beslutsstödssystem för
markstrid med upp till fyra bataljoner. Med verktygets hjälp ska det vara möjligt att simulera
tiotusentals alternativa typfall för att bättre identifiera vilka faktorer, tekniker, taktiker och
procedurer som är centrala för egna styrkors framgång. Verksamheten för försvarsplaneringen
har även fått stöd med framtagning av simuleringsunderlag i avdömningssyfte. I detta arbete
7
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ansvarar FMV för framtagandet av simuleringsunderlaget, medan FOI bistår med utveckling
av simuleringsmodeller. Verksamheten innefattar såväl utveckling av beteendemodeller som
modellering av plattformar, sensorer, vapen och verkansdelar samt parametersättning av
desamma.
Försvarsmakten och FMV har ett samarbete inom verksamhetsarkitekturutveckling, där man
arbetar enligt ett angreppssätt som kallas för modellbaserat systemarbete (MBSA). FOI bidrar
till detta med expertkompetens för att höja kvaliteten på de framtagna arkitekturmodellerna.
FOI har bl.a. skapat metoder och verktyg för konsistenskontroll av information för ett antal
modeller under utveckling. FOI har vidare undersökt möjligheten att automatisera
konsistenskontroller av verksamhetsarkitekturer samt skapa metoder och verktyg för
automatisk kontroll av andra frågeställningar, exempelvis huruvida en modell är komplett
givet ett visst syfte. Resultatet av FOI:s arbete förväntas bidra till ökad kvalitet av såväl
FMV:s modellbaserade systemarbete som dess slutprodukter. Detta kan i sin tur bidra till
ökad spårbarhet och bättre beslutsunderlag för både FMV och Försvarsmakten.
4.2.2 CBRN-frågor och icke-spridning
Området CBRN-frågor och ickespridning omfattar såväl CBRN-ämnen som teknisk forskning
och analys kopplad till massförstörelsevapen och deras bärare samt till rymdrelaterade
frågeställningar. Inom området byggs kunskap 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 (C), biologiskt (B) eller radioaktivt (R) ämne i
luft, mark eller vatten. För närvarande byggs även möjligheter att spåra ursprung av C-, Boch R-substanser 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
IAEA8: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.
Under rubriken missilfrågor sker analys av förmåga hos befintliga arsenaler av främst
ballistiska robotar och missilförsvarssystem, men också kryssningsrobotar och obemannade
flygplan. Utvecklingstrender rörande alla dessa system bevakas. Under året har verksamheten
främst varit inriktad mot ickespridningsarbetet inom Missile Technology Control Regime
(MTCR), missilförsvar och händelser i omvärlden.
Forskning inom rymdområdet syftar till systemkännedom i rymdrelaterade sammanhang och
rymdfrågors implikation på säkerhetspolitiska och politiska dimensioner samt till militär
förmågeutveckling. En regelbunden utgivning av nyhetsbrev rörande trender, hot och
8
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möjligheter inom militär rymdteknik har startats. FOI:s forskningsfördjupning på
rymdområdet handlar om rymdlägesbild, vilket i korthet innebär att identifiera och
karakterisera satelliter som har en spaningsförmåga.
Inom C-området har verksamheten bl. a. omfattat att genom provtagning och mätning utreda
exponeringsförhållanden för lärare vid brandmansutbildningen i samband med övningar där
skarpa substanser används. Vidare har utveckling av insatsmetoder vid utsläpp av
kondenserade gaser utförts. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har en provtagningsutbildning satts upp för civil avancerad indikeringsstyrka.
Verksamheten har inom ramen för olika nätverk och organisationer (OPCW, EU, Nationellt
nätverk för toxiner etc.) med framgång under året deltagit i ett flertal internationella och
nationella jämförelsemätningar för kemiska ämnen och biologiska toxiner. FOI har också
anordnat en workshop kring medicinskt omhändertagande vid kemiska katastrofer inom
katastroftoxikologi där Försvarsmakten, FMV samt ett flertal civila myndigheter deltog.
Inom B-området har nya data generats som antyder att harpestbakterien har sporliknande
tillstånd i naturen. Detta indikerar att bakterien effektivt kan spridas långa sträckor i vatten
eller som aerosol i form av partiklar, samt att den förekommer naturligt i vatten, såsom sjöar
och vattendrag. Sammantaget tyder dessa nya fynd på en allvarlig och tidigare okänd risk för
långvarig etablering och långväga spridning av sjukdomen om ett avsiktligt utsläpp skulle ske.
Inom R-området har FOI bl.a. bedrivit forskning kring nukleär forensik inom området
preventiva kärnsäkerhetsfrågor. Området har därför även kunnat stötta Utrikesdepartmentet
med expertstöd kopplat till Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT). De
amerikanska kontakter som därvid etablerats har lett till ett fyraårigt bilateralt
nukleärforensiskt samarbetsprojekt med Department of Homeland Security (DHS) och de fyra
amerikanska nationella laboratorierna Lawrence Livermore, Los Alamos, Oak Ridge och
Pacific Northwest.
Inom området detektion har FOI under året kunnat visa att UV-ramanspektroskopi kan
användas för att identifiera små mängder av svårflyktiga kemiska stridsmedel. FOI har också
tagit fram en metod för att upptäcka var kontamineringen finns.
Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för en trovärdig verifikation av
provstoppsavtalet avseende kärnvapen (CTBT9) har FOI under året deltagit i en internationell
övning av s.k. on-site inspection (OSI), en internationellt påkallad teknisk undersökning av ett
misstänkt kärnladdningsprov som görs på plats. Övningen genomfördes i Jordanien, och
pågick under fem veckor.
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4.2.3 Flygteknik och luftstridssimulering
Inom det flygtekniska området bedriver FOI tillämpad forskning inom främst grundläggande
flygteknisk basteknik såsom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet, struktur- och
materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys samt flygets miljöpåverkan.
Experimentell verksamhet bedrivs inom området strukturhållfasthet 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.
Den forskning som bedrivs 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.
Tillämpningar av forskningsresultaten sker ofta i multidisciplinär form tillsammans med
industriella partners avseende exempelvis utveckling av signaturoptimerade flygplan,
krigsreparationer eller haveriutredningar. Flera års aerodynamisk forskning avseende bl.a.
turbulensmodeller och modeller för lastseparation börjar nu ge resultat i förmåga att
prediktera optimal fällning av motmedelsremsor. Resultaten används också för
simulatorstudier av taktiskt beteende då grundläggande flygprestanda förändras.
VINNOVA har efter utlysningar beviljat elva olika strategiska innovationsområden varav flyg
är ett område. Detta område samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet,
högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom
flygteknikområdet, däribland FOI. Området har fått namnet Innovair.
FOI
driver
Flygvapnets
Luftstridsimuleringscentrum
(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.
FLSC har under året genomfört sexton utbildningsveckor för Försvarsmakten, med tonvikt på
nationellt försvar. Deltagare har varit JAS-flygdivisionerna, Flygbefälsskolan,
Luftstridsskolan och Försvarsmakten UndsäkC. Under året har fyra veckor mot
exportstöd/utländsk kund genomförts varav en vecka har varit en del av en kurs i metodik för
anskaffningsstudier som genomförts i FMV regi.
FOI har under året arbetat med att dokumentera och vidareutveckla studieprocesser vid FLSC
samt tagit fram processer och verktyg för validering av bl.a. aerodynamikunderlag och
flygdynamikmodeller för simulatorbruk. Simuleringsanläggningens tekniska utveckling har
under året fokuserats på utökad funktionalitet av JAS 39, version MS20, för att bättre kunna
stödja utbildning för kommande generations flygsystem.
FOI utvecklar metoder och verktyg för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning, som
syftar till att undersöka hur man arbetar med lärande- och träningsmål, metoder för
utvärdering och erfarenhetshantering i olika typer av simuleringsanläggningar samt förbättrad
träning och lärande av flygförare inom Försvarsmakten. Uppdraget kombineras med
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tillämpade aktiviteter i nära samarbete med flygförband inom det samarbetsavtal som FOI har
med US Air Force Research Lab (AFRL), vilket har fått en ny uppstart under året.
4.2.4 Informationssäkerhet och kommunikation
Inom informationssäkerhet utgår arbetet från tekniska egenskaper av vikt för IT-säkerhet,
sociala aspekter samt säkerhetsprinciper på systemnivå. Verksamheten syftar till att möta
kundernas behov, som utvecklas snabbt i takt med utvecklingen inom informationshanteringsoch IT-området. Utvecklingen inom informationssäkerhetsområdet kräver fortsatt
kunskapsuppbyggnad avseende tekniska lösningar för såväl IT-system som industriella
informations- och styrsystem. Andra 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
infrastrukturer för elektroniska pass. Kunskapstillämpning har skett genom stöd åt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom analys av
säkerhetsmekanismer. MSB och FOI har tillsammans under 2014 fortsatt arbetet med
Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3). FOI har
inom NCS3 genomfört utbildningar, demonstrationer och studier kring säkerhet i industriella
informations- och styrsystem.
FOI har under året vidareutvecklat sin test-, tränings- och övningsanläggning för IT-säkerhet,
CRATE10, bl.a. som förberedelse inför genomförandet av en stor IT-försvarsövning 2015.
Under 2014 har FMV fått stöd vid analys av behov avseende träning inom IT-säkerhet. I
samarbete med Försvarsmakten har FOI valt ut ämnen för fördjupade studier av metoder och
stöd för genomförande av säkerhetsanalyser.
Inom robust telekommunikation ligger fokus på speciella militära krav på
radiokommunikation, exempelvis avseende störtålighet och avbrottsfrihet. Inom området
pågår långsiktig forskning kring mobila radionät, metoder för förbättrad systemintegration på
plattformar för reduktion av samlokaliserings- och interferensproblem, interferensbaserade
frekvensvalsmetoder för kortvågssystem samt navigerings- och positioneringstjänster.
Kunskapstillämpning sker inom ett stort antal områden för våra huvuduppdragsgivare. Under
året har expertstöd getts bl.a. inom ubåtskommunikation, nya taktiska radiosystem,
störtålighet hos GPS-system, telekonflikter, frekvenshantering, Gripen E samt beräkning av
skyddsavstånd mellan vindkraftverk och radiolänkar. FOI har bistått FMV i ett flertal
internationella samarbetsprojekt. I ett EDA11-projekt har robustheten för olika
nätverksprotokoll för akustisk undervattenskommunikation undersökts.
Ett EU-projekt har under året avslutats med en lyckad demonstration i Paris av ett
övervakningskoncept för tidig upptäckt och klassificering av hot mot fordons-, sjö- och
tågtransporter. Ett flertal fältförsök har genomförts med rökdykare och militär i syfte att
utvärdera radiobaserade positioneringstekniker och samverkande navigering. Störtåligheten
hos kommunikationsstandard för säkerhetskritiska tillämpningar inom intelligenta
transportsystem (ITS), har analyserats och publicerats internationellt. Resultat för att öka
10
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robustheten för TETRA12-standarden som används både för militär- och
blåljuskommunikation har publicerats internationellt. Ett lågkostnadssystem för autonom
långtidsmätning av radiostörningsmiljön vid kritiska anläggningar har utvecklats och
långtidstestats i operativ miljö i samverkan med Swedavia13.
4.2.5 Krisberedskap och samhällssäkerhet
FOI arbetar med krisberedskap och samhällssäkerhet utifrån många olika perspektiv med flera
olika aktörer, både myndigheter och företag, samt på olika nivåer, från den kommunala, via
den regionala och nationella nivån, till den europeiska och internationella nivån.
Krisberedskapssystemet är det centrala och FOI ger uppdragsgivarna stöd i styrningen och
utvecklingen av detta.
Kompetensen inom området handlar om förståelse för den övergripande samhällsutvecklingen
rörande säkerhet inom sakområden som infrastruktur, energirelaterade hot, klimatförändringar
och -anpassning samt miljö- och hälsofrågor. FOI har djup expertkunskap om förutsättningar
och stöd vid krishantering, t.ex. avseende ledning och tekniskt stöd vid ledningsplats.
Nödvändig metodkunskap kan exempelvis vara att leda grupper i underlagsframtagning eller
spel för att strukturera problem och åskadliggöra förhållanden, likväl som användning av
datorbaserade verktyg som kan stödja beslutsfattande.
Framtagning av strategiska beslutsunderlag utgör den största delen av forskningsområdet. I
detta har FOI bistått Försvarsdepartementet med kvalificerat analysstöd och studier i syfte att
utveckla samhällets krisberedskap, såväl inom som utom landets gränser. Under året har FOI
studerat
t.ex.
krisberedskap
inom
ramen
för
olika
marknadslösningar,
krisberedskapssamarbetet i Norden, arbetet inom EU:s medlemsstater kring
klimatförändringar samt säkerhetsarbetet hos svenska företag och myndigheter som hanterar
farliga ämnen. FOI har bistått Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med
stöd inom utveckling och genomförande av en samlad svensk nationell riskbedömning. Andra
studier för MSB har gällt t.ex. kartläggning av arbeten rörande skydd av samhällsviktig
verksamhet respektive civilt försvar.
Avseende utveckling av myndigheters krishanteringsförmåga har FOI anordnat en kurs i riskoch sårbarhetsanalys enligt FOI:s modell för detta, FORSA, med deltagare från myndigheter
och företag.
FOI har bedrivit tre forskningsprojekt för Energimyndigheten avseende den klimatdrivna
energiomställningen, energiförsörjning och förmågebedömning respektive trygg
energiförsörjning, energifattigdom och offentligt agerande.
FOI har under året bidragit med metodstöd till en rad myndigheter verksamma inom
krisberedskap och samhällssäkerhet avseende deras underlagsframtagning och
problemstrukturering. Exempel på detta är uppdrag från Livsmedelsverket kring
förutsättningar för livsmedelsförsörjning, och från MSB rörande syntes av arbeten kring
värmeböljor, vidareutveckling av metod för värdering av projekt finansierade av MSB:s
forskningsanslag 2:4 Krisberedskap samt arbeten i anslutning till den under året genomförda
nationella samverkansövningen SAMÖ Fokus 2014.
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4.2.6 Metod- och utredningsstöd
Syftet med 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 direkstöd, 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 vid ledningsstaben har under året bl.a. givit expertstöd
till utvecklingen av Försvarsmaktens strategiska inriktning i ett tioårsperspektiv, långsiktig
behovsöversyn avseende materiel, underlag till ny försvarspolitisk inriktning, kravställning av
förband och system samt till ÖB:s avvägningsbeslut. Grupperna har genomfört sedvanliga
spel inom försvarsplanering och perspektivplanering, vilka inkluderat fördjupningar avseende
bl.a. operativa behov och försvarsmaktskoncept. Arbetet med en ny spårbarhetsmodell för
operativ förmåga har fortsatt under året. FOI har vidare bistått utvecklingen av
Försvarsmaktens centrala planerings- och uppföljningsprocess avseende bl.a.
produktimplementering i inriktning, planering och uppföljning, materielavvägningar,
fördelning av indirekta kostnader och finansiella risker i en offentlig myndighet.
På operativ och taktisk nivå vid insatsledningen har OA-grupper kontinuerligt deltagit i
bedömandearbete vid operativ planering. Dessa har bistått operationsvärdering och
insatsorganisationsvärdering vid samtliga staber. Utveckling av avdömningsunderlag har
fortsatt i samverkan med militärstrategisk nivå och olika studier. Försvarsmaktens operationer
vid kränkningar av svenskt territorium har understötts. Expertstöd har levererats till en
kommande handbok för genderfrågor i Försvarsmakten operationer. Försvarsmaktens enhet
för erfarenhetshantering har med stöd av FOI utvecklats ytterligare och genomfört studier
bl.a. avseende insatser i Somalia och Afghanistan.
Vid produktionsledningen har OA-grupper under året deltagit i en lång rad studier, bl.a.
arenastudierna Mark, Sjö och Luft samt flera studier inom logistikområdet. FOI har levererat
stöd riktat mot funktionsutveckling och systemplanarbete. Vidare har myndigheten deltagit i
utformningen av Försvarsmaktens organisation 2018, under vilken den bl.a. har studerat
införandeplan, logistik, operativ värdering m.m. FOI har därutöver tagit fram modeller för
beräkning och uppföljning av krigsförbandsutveckling, gjort analyser av militära behov av
civila resurser vid mobilisering, genomfört uppföljning av Högkvarterets nya organisation
2014 samt upprätthållit en förvaltningspolitisk omvärldsbevakning.
OA-gruppen vid personalstaben har bistått Försvarsmaktens personalförsörjning, avseende
bl.a. långsiktig personalplanering, fortsatt arbetet med modeller av personalflöden,
uppföljning av Försvarsmaktens organisation 2018 och omvärldsanalys. FOI har som en
utveckling av Försvarsmaktens strategiska inriktning inom området, arbetat med strategier för
personalförsörjning på förbandsnivå. Utmaningar för Försvarmakten inom chef- och
ledarskap för olika kategorier och nivåer, inklusive hur man kan definiera chefsrollen inom
myndigheten, har kartlagts.
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4.2.7 Sensorer och signaturanpassning
Området omfattar sensorer för övervakning och fjärrspaning samt signaturanpassning.
Sensorforskningen syftar till att värdera, demonstrera och utveckla ny eller ökad
sensorförmåga till stöd för försvar och säkerhet. Huvudsakligen studeras sensorsystem inom
radar- och optikområdet med avancerad bild- och signalbehandling samt sensornära
datafusion. Forskningen har en experimentell inriktning och bedrivs i ett nära internationellt
samarbete. Inom signaturområdet är verksamheten inriktad mot signaturmodellering och att
följa utvecklingen av material som ger möjlighet till anpassning mot olika bakgrunder.
Verksamheten inom området bedrivs huvudsakligen på uppdrag av huvuduppdragsgivarna
Försvarsmakten och FMV. Betydande kunskapsuppbyggnad sker också genom uppdrag från
olika forskningsfinansiärer såsom EU och Vinnova. Den forskningsfinansierade verksamheten
har främst handlat om övervakningstekniker i säkerhetstillämpningar samt om utveckling av
nya komponenter eller delsystem för gruppantenner. Dessa uppdrag utgör en komplettering av
kunskapsutvecklingen då forskningen finansierad av Försvarsmakten under senare år styrts
mot systemnivå. Värdefull kontakt med internationell militärteknisk forskning sker genom
deltagande i samarbetsprojekt inom EDA14:s och Nato:s forskningsprogram.
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 automatisk måldetektion och målföljning i dynamiska förlopp.
Funktionerna är möjliga att implementera i befintliga sensorsystem, t.ex. i stridsfordon.
Förberedelser har gjorts under året för att överföra utvecklade funktioner för automatisk
måligenkänning till Gripen-systemet.
FOI följer de senaste internationella trenderna på sensorområdet. Ett EDA-projekt som
studerat hyperspektrala elektrooptiska spaningssensorer har slutrapporterats under året. Denna
sensortyp har demonstrat sin styrka för måldetektion i komplex urban miljö. Ökade insatser
har under året lagts på kunskapsuppbyggnad rörande sensorer för strid i mörker. Försök har
genomförts med 3D-lasersensorer, en teknologi som förväntas ge väsentliga bidrag i
förmågeutvecklingen med stöd i såväl planerings- som uppdragsfaser. FOI har med hjälp av
ett UAV-buret 3D-sensorsystem börjat studera användbarheten i olika tillämpningar. Modern
radar handlar mycket om gruppantenner. FOI har under året levererat en rapport om
utvecklingsläget på området med inriktning på multifunktionsaspekter.
Sensorer för urban miljö har länge varit ett fokusområde. Sensorsystem har utvecklats bl.a. för
noggrann positionering av soldater, vilket är särskilt besvärligt i urban miljö. FOI har nått
framsteg och demonstrerat möjligheten att ”se runt hörn” med radar i en 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.
Passiv radar skulle kunna bli en intressant komponent i framtida flygsystem och kustradarnät.
Som signalkälla i fallet passiv radar kan signaler användas från FM-radio, digital-TV, GPS
eller mobiltelefoni. Flygprov med passiv radar har genomförts med lyckat resultat. En
markavbildning har gjorts med marksänd digital-TV som sändare.
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FOI har under året bidragit i Försvarsmaktens studieverksamhet. Aktuella sensorrelaterade
studier har varit ”Sensorstudien” och luftvärnsstudien ”Gemensam sensorteknik Art/LV”. FOI
har också biträtt FMV vid marknadsundersökning rörande STRIL15-radarsystem. För att
forskningsmässigt stötta en utveckling av sensorkedjan har FOI inlett studier av möjligheten
att med OTH16-radarkoncept detektera lågt flygande mål på långa avstånd. Via
utlandsuppdrag har vi kunnat stärka kompetensen vad gäller måligenkänning av luftmål.
FOI fortsätter att utveckla metodik och verktyg för sensorvärdering på taktisk nivå.
Metodiken omfattar alla dimensioner som tekniskt sensorbehov, optimala sensorpositioner,
bemanning, operatörsrutiner, ekonomi etc. I samarbete med avnämare har metoden validerats
genom att appliceras på UAV17-sensorkoncept i realistiska tillämpade scenarier.
4.2.8 Säkerhetspolitik
Inom området för säkerhetspolitiska studier bedrivs forskning och studier om länder, regioner,
internationella insatser och multilaterala organisationer. Här finns forskargrupper som
fokuserar på Ryssland, 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 också unik kunskap inom
området fredsfrämjande insatser, vilket är en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.
Här bedrivs studier kring bl.a. internationella och multifunktionella insatser, civil-militär
samverkan, internationella och regionala aktörers roller samt framväxande koncept för
fredsfrämjande insatser. FOI genomför kontinuerligt uppföljning och utvärdering av Sveriges
internationella insatser, exempelvis i Afghanistan och utanför Somalias kust.
Under 2014 har arbetet varit intensivt med att analysera och sprida kunskapen om
utvecklingen i Ukraina och Ryssland. Med grund i rapporten Rysk militär förmåga i ett
tioårsperspektiv, som levererades i december 2013, hade FOI en unik produkt att arbeta
utifrån och därmed en mycket god bas att stå på i arbetet med att ta fram rapporten A rude
awakening – ramifications of Russian aggression towards Ukraine. Båda studierna har rönt
stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Andra länders avsaknad av
Rysslandstudier blev uppenbar för många länder.
Inom Afrikastudierna har FOI under de senaste två åren byggt upp en god kunskap om den
högaktuella Sahelregionen, med särskilt fokus på Mali. Särskilt kan nämnas rapporten om
MINUSMA18:s utmaningar, som har fått ett stort genomslag.
FOI:s rapporter och informationsblad om konfliktbakgrunder och säkerhetspolitiska analyser
har fått positiv återkoppling från såväl uppdragsgivaren Försvarsdepartementet som från
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och andra svenska aktörer som har planerat eller planerar verksamhet i regionen. Afrikas horn
fortsätter även att vara en region för vilken kunskap efterfrågas, både vad gäller uppföljning
av svenska insatser (Operation Atalanta, EUTM Somalia), men också avseende den politiska
och säkerhetsrelaterade utvecklingen. Att Sverige åter har bidragit med förband till FNinsatser har också genererat ett antal rapporter och informationsblad. Rapporterna belyser FN
av idag, organisationens nya och kvarstående utmaningar rörande fredsfrämjande insatser
15
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samt nya koncept och metoder. Rapporterna har uppfattats som högst aktuella både av
institutets svenska uppdragsgivare och av FN själva.
4.2.9 Telekrig
Inom området Telekrig bedrivs metod- och teknikutveckling, studier, utbildning samt
teoretisk och experimentell forskning gällande stör- och skyddsmetoder inom det
elektromagnetiska området. Verksamheten stödjer huvudintressenterna Försvarsmakten och
FMV i strävan att uppnå en telekrigförmåga som motsvarar behoven för Sveriges
insatsförband. Mål för verksamheten är bl.a. att öka kunskapen om och förbandens förmåga i
telekrigföring på olika nivåer, att bevaka omvärldens utveckling inom området samt att
utveckla effektiva metoder för egenskydd av plattformar och förband. God insikt i och
förståelse för telekrigområdet kommer fortsättningsvis att vara en viktig förutsättning för att
säkerställa Försvarsmaktens operativa förmåga, dels som förutsättning för framgång i insatser,
dels för att behärska det elektromagnetiska spektrumet för att skydda egna förband,
plattformar och personal.
Telekrigområdet karaktäriseras av verksamhet där kunskap och resultat inte är tillgängliga på
den öppna marknaden. Internationella samarbeten kan endast etableras då djupt ömsesidigt
förtroende råder och då båda parter är överens om att den andre kan bidra på ett givande sätt.
Det gör sammantaget att kunskapen inom telekrigområdet utgör en nationellt integritetskritisk
resurs. Därav följer att vissa inriktningar och resultat är sekretessbelagda. Forskningen inom
området syftar till att öka möjligheterna för Sveriges förband att verka och överleva vid
insatser.
Flera av de modeller och värderingsverktyg som har utvecklats vid FOI har under 2014
utnyttjats för att t.ex. stödja Telekrigbataljonen med spelverksamhet vid övningsplanering och
reglementsarbete, för visualisering av sensorräckvidder med och utan störning under
planering och genomförande av ledning på insatsstaben i Högkvarteret, samt för att stödja
FMV vid värdering, verifiering och validering av JAS 39 E.
FOI har under året ingått i flera integrerade projektteam (IPT), tillsammans med
Försvarsmakten och FMV, som rör kunskapstillämpning inom telekrigområdet. Ett exempel
är genomförandet av SALT192-försöket vid RFN (Vidsel), vilket är ett återkommande prov för
att utvärdera, utprova och utveckla robotskottvarnare mot i första hand MANPADS20. Provet
har bidragit till ökad förståelse för hur egenskyddssystemen fungerar mot MANPADS och i
förlängningen ökat förmågan till överlevnad för flygande plattformar som beskjuts av
MANPADS. Under provet deltog mer än 120 personer från fler än 10 länder. Ytterligare
exempel är deltagandet inom NAFAG/ACG3/SG221 verksamheter MACE och EMBOW.
FOI har bidragit i Försvarsmaktens studieverksamhet inom telekrigområdet, främst genom
deltagande i TKF Telekrigförmågor, Sensorstudien, Gemensam sensorteknik Art/Lv samt i
förstudien Elektromagnetiska vapen mot luftmål. Därutöver har FOI deltagit i FMV Studie
FM sjömålsrobot. FOI har även deltagit i ett EDA22-projekt som studerar hur funktionen hos
robotskottvarnare och laserbaserade motmedelssystem försämras när strålgången går genom
motorplymen (avgaser) och hur det kan modelleras.
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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 utveckling av taktik och stridsteknik samt materielförsörjning inom
undervattensområdet. Fokus ligger på den littorala zonen i Sveriges närområde, framför allt
Östersjöregionen, och internationellt. Inom området arbetar FOI dels 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 som Östersjön.
Undervattensområdet är integritetskänsligt, flera delar av verksamheten är högt
sekretessbelagda och kan inte beröras här. Nedan exempel på verksamhet som skett under
året.
FOI har stöttat Försvarsmakten och FMV vid systemprov av korvett typ Visby genom
kontrollmätning och åtgärder av signaturer samt kontrollmätning av ubåt typ Gotland. Detta
arbete har gett viktigt underlag för den framtida utvecklingen av systemens funktion.
FOI har hållit en veckolång kurs om minkrigsområdets alla delar för sjöstridsskolans elever
samt utvalda officerare från sjöstridsflottiljerna. Kursen kan bli årligen återkommande och
efterfrågas även av FMV.
Under våren 2014 genomfördes hydroakustiska mätningar under isen i sjön Hornavan, som är
Sveriges djupaste sjö, ca 220 m vid mätplatsen. Analys av registrerade bakgrundsnivåer visar
att vissa tider på dygnet är den akustiska miljön extremt tyst och därmed mycket lämplig för
kalibrering av hydrofonsystem. Djupet i Hornavan tillåter att relativt långa och lågfrekventa
ljudpulser kan skickas ut i vattnet innan reflexer från sjöbotten och ytan stör mätningarna.
Denna typ av kalibrering är svåra att utföra i laboratoriemiljö och endast ett fåtal faciliteter i
hela världen tillåter liknande mätningar. Inför 2015 planeras nya mätningar som omfattar bl.a.
lågfrekventa kalibreringar av autonoma hydrofonsystem.
FOI har utvecklat en tredimensionell strålgångsmodell för ljudutbredning i grunda vatten
kallad Rev3D. Beräkningar kan därmed utföras i kustnära miljöer med komplicerad topografi.
Man erhåller ljudutbredningsförlust samt tidsserier, målekon och reverberation, dvs. återklang
från ljudspridning i ytan och botten, där dopplereffekter från rörliga sändare, mål och
mottagare inkluderas. Modellen gör det möjligt att utvärdera sonarers prestanda och olika
signalbehandlingsmetoder på ett realistiskt sätt. I ett samarbete med FFI23 i Norge rörande
akustisk undervattenskommunikation, kunde en oväntat långvarig återklang i mottagen signal
förklaras tack vare Rev3D-modellens förmåga att hantera 3D miljöer. Under det gångna året
har även förmåga att modellera ljudutbredning under is och bistatisk reverberation införts.
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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. Många av årets resultat avspeglar
Försvarsmaktens ändrade fokus mot territoriellt försvar. Området stödjer också det civila
samhället och dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor.
FOI:s unika experimentella resurser möjliggör allt från standardiserad testning till detaljerade
studier av växelverkan mellan såväl dagens som framtidens stridsdelar och skyddstekniker.
Forskning bedrivs inom en mängd teknikområden, alla med avgörande betydelse för moderna
komplexa vapensystem.
För att kunna stödja en framtida anskaffning av nytt luftvärn har FOI bedrivit flera aktiviteter.
Analys av optimala banor för luftvärnsrobotar, målsökare och aerodynamik kring robotar är
några delmoment i årets arbete med utveckling av en simuleringsmodell för en luftvärnsrobot.
Vidare har FOI analyserat behov och kravställning av verktyg för simulering av hela
luftvärnssystem. Både metoder för verkan, risk- och sårbarhetsanalyser samt modeller och
experimentella data är centrala för att kunna värdera befintliga och framtida verkans- och
skyddssystem i olika situationer. Under året har FOI fortsatt att utveckla modeller, bl.a. för
tryckverkan, samt medverkat i Försvarsmaktens studie om skydd av flygbaser. I det
sammanhanget har skydd av fasta anläggningar och även verkansdelar mot sådana studerats.
Analyser av stridsdelar med verkan mot flygfarkoster har genomförts och modeller som
värderar risken för att eget flygplan blir träffat av splitter vid bombfällning har kompletterats
med analyser av möjliga undanmanövrer och säkra flygbanor. För att ge FMV förbättrad
möjlighet att kravställa och verifiera skyddsåtgärder för främst fordonssystem har flera
aspekter av standarder av minskydd och ballistisk provning samt skydd mot finkalibrig
ammunition och andra verkansformer studerats. FOI har även bistått Försvarsberedningen
med expertkompetens i Luftförsvarsutredningen.
FOI har under de senaste åren givit stöd till Försvarsmakten och FMV i frågor rörande
soldatens skyddsutrustning och har under 2014 fortsatt att stödja Försvarsmaktens
förberedelser för anskaffning av ett nytt eldhandvapen med studier av pansarbrytande
finkaliberammunition och andra verkansförmågor. Funktion och säkerhet hos ammunition och
vapenssystem måste kontinuerligt säkerställas och tidigare försök med Robot 17 har under
2014 fortsatt samtidigt som konsekvensanalyser av åldringseffekter i delkomponenter i
robotsystem har genomförts. Metoder för värdering av äldre ammunitionseffekter i nya
måltyper har också föreslagits. Under 2014 har även risker vid arbete med oexploderad
ammunition på gamla skjutfält studerats. Fördjupade studier av reaktiva skyddssystem har
genomförts bl.a. för att studera effekter av motåtgärder samt stridsdelar avsedda för
bekämpning av sådana skyddssystem. Sårbarheten hos aktiva skyddssystem för
fordonstillämpningar har värderats. FOI stödjer även FMV i arbetet med anskaffning av ny
sjömålsrobot.
FOI bedriver forskning kring explosivämnen, både om lågkänsliga energetiska material och
hemmagjorda explosivämnen. Lågkänsliga energetiska material kommer att bli en viktig
komponent i framtida vapensystem och hemmagjorda explosivämnen utgör ett hot både mot
Försvarsmaktens insatser och mot det civila samhället. Med EU:s ramforskningsprogram som
främsta uppdragsgivare har FOI under året presenterat metoder för att på kemisk väg
förhindra tillverkning av hemmagjorda explosivämnen samt finna illegala bombfabriker i
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stadsmiljöer. Hur olika miljöfaktorer påverkar åldringen av hemmagjorda explosivämnen har
även studerats i syfte att undersöka om detta kan påverka detekterbarheten av dessa i fält. FOI
stödjer både Försvarsmakten och civila myndigheter som Polisen och Tullverket med
utbildning och expertkunskap för hotanalys.
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4.3 Marknadsområden
För resultatredovisning av FOI:s uppdragsverksamhet används nedanstående indelning i
marknadsområden.
 Försvar
 Regeringskansliet
 Civila myndigheter
 Näringsliv
 Utländska kunder
 Forskningsfinansiärer
Ur nedanstående tabell framgår intäkter per marknadsområde. En kort beskrivning av
verksamheten och kommentarer till utfallet för 2014 ges i avsnitt 4.3.1 till 4.3.6.
Tabell: Intäkt per marknadsområde i tkr.
2014

2013

2012

Försvar

629 319

667 178

677 956

Regeringskansliet

208 727

204 004

198 499

68 917

64 126

67 009

22 362

19 437

20 936

Civila myndigheter

1)

Näringsliv
Utländska kunder

38 766

36 756

52 432

1)

114 899

115 915

111 976

Övriga externa intäkter

18 300

17 679

19 288

1 101 289

1 125 093

1 148 095

Forskningsfinansiärer
Totalt
1)

825 tkr 2012 har omfördelats retroaktivt från Civila myndigheter till Forskningsfinansiärer.

Anm.: Projekt har klassats om retroaktivt mellan marknadsområden.

4.3.1 Försvar
Marknadsområdet Försvar omfattar uppdrag från Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket
och Försvarsexportmyndigheten. Den största beställningen inom detta område är
Försvarsmaktens s.k. samlingsbeställning FoT. Det är inom ramen för denna beställning som
huvuddelen av FOI:s kunskapsuppbyggnad sker. Den uppbyggda kompetensen utnyttjas av
såväl Försvarsmakten, FMV som Fortifikationsverket genom uppdrag där FOI ger underlag och
expertstöd till alla faser i uppdragsgivarnas verksamhet, från tidiga konceptstudier via
materielanskaffning till stöd under insatser. FoT uppgår till 276,2 mnkr och övriga
beställningar från Försvarsmakten uppgår till 161,7 mnkr. Under 2014 fick FOI uppdrag från
FMV motsvarande 194,9 mnkr.
Totalt har området minskat med 37,9 mnkr mellan 2013 och 2014. Beställningar från FMV har
ökat med 11,9 mnkr medan beställningar från Försvarsmakten har minskat med 47,2 mnkr.
Denna minskning kan kopplas till tre huvudsakliga källor; Försvarsmaktens transferprogram
har fasats ut, mindre omfattning av samlingsbeställning FoT jämfört med 2013 beroende på en
tilläggsbeställning inom samlingsbeställningen år 2013, samt mindre volym s.k. enskilda
beställningar jämfört med 2013. Enskilda beställningar utgörs huvudsakligen av kortare
kunskapstillämpande uppdrag till stöd för bl.a. utvecklings- och förbandsverksamhet samt
försvarslogistik. Den förändrade ansvarsfördelningen, i och med den nya s.k. lednings- och
beställarfunktionen, mellan Försvarsmakten och FMV inom försvarslogistiken innebär att
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FMV:s ansvar inom försvarslogistiken ökar. Uppdrag från FMV har ökat med 12 mnkr under
2014 jämfört med 2013, men ökningen kompenserar inte för bortfallet i enskilda beställningar
från Försvarsmakten.
4.3.2 Regeringskansliet
Marknadsområdet Regeringskansliet omfattar stöd och kunskapsuppbyggande inom CBRNområdet, nedrustning och ickespridning, studier i samhällets säkerhet, försvars- och
säkerhetspolitik
samt
internationell
verksamhet
inom
försvarsoch
säkerhetsforskningsområdet. Uppdragen domineras helt av anslag, enskilda beställningar
förekommer i enstaka fall. Marknadsområdet har ökat marginellt mellan 2013 och 2014
huvudsakligen på grund av kompensation för pris- och löneomräkning.
4.3.3 Civila myndigheter
Marknadsområdet Civila myndigheter omfattar uppdrag från myndigheter (utom
Försvarsmakten, FMV, Fortifikationsverket och Försvarsexportmyndigheten), andra icke
vinstdrivande statliga aktörer samt kommuner och landsting. Uppdragen består främst av olika
former av expertstöd, stöd vid framtagning av strategiska beslutsunderlag samt kurser, övningar
och kunskapscentra för att utveckla myndigheters krishanteringsförmåga. Uppdrag från civila
myndigheter gör att FOI bättre kan upprätthålla och utveckla relevant kompetens inom
säkerhetsområdet. Få civila myndigheter planerar för eller har fria medel att lägga ut på
utvecklings- eller forskningsuppdrag. Finansieringen av de uppdrag som FOI får, kan ofta,
direkt eller indirekt, härledas till anslag 2:4 Krisberedskap.
Intäkterna i området har ökat mellan 2013 och 2014. Den enskilt största beställaren
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har liksom 2013 ökat
beställningsvolymen på uppdrag. Beställningarna från MSB spänner brett inom området
krisberedskap och samhällssäkerhet, exempelvis med stöd till den nationella riskbedömningen
och informationssäkerhet. Efter en konstruktiv dialog med polismyndigheterna har uppdragen
därifrån
ökat
med
nästan
50 procent.
Andra
viktiga
uppdragsgivare
är
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen.
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
genom nya produkter, som kan användas vid säkerhetstillämpningar kring svensk kritisk
infrastruktur. Genom samverkan med näringsliv och civil forskning underlättas även
utnyttjandet av den civila forskningens rön och tekniska lösningar för försvarstillämpningar.
Marknadsområdet har under 2014 ökat med 15 procent jämfört med 2013. Ökningen beror
främst på tilläggsbeställningar från befintliga kunder.
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4.3.5 Utländska kunder
Marknadsområdet Utländska kunder omfattar till största delen uppdrag från utländska statliga
organisationer, men uppdrag genomförs även för icke-statliga aktörer. Verksamheten sker
således dels under offentligrättsliga, dels under civilrättsliga (tjänsteexport) avtal.
Verksamheten bidrar till att stärka FOI:s kompetens inom vissa kärnområden och är på så vis
även till nytta för FOI:s svenska huvudkunder. Nivån för 2014 är något högre än för 2013, men
lägre än den betydligt större omfattningen 2012, vilken 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 (EDA) samt
annan forskningsfinansiering. Området karaktäriseras av forskningsprojekt som FOI erhållit i
öppet utlysta program, genom ansökningar i stark konkurrens, ofta på internationell nivå, vilket
skärper kraven på såväl kvalitet som relevans. Forskningen inriktas mot områden av strategisk
relevans för säkerhet och försvar samt utförs oftast i samverkan med näringsliv, universitet och
högskolor. Verksamheten har en viktig roll för den långsiktiga utvecklingen av FOI:s
kompetens och för att skapa internationella forskningsnätverk. Projekten kan ofta fungera som
bryggor mellan militär och civil forskning.
För marknadsområde forskningsfinansiärer noteras en liten minskning av intäkterna under
2014. Jämfört med 2013 kan det bl.a. noteras att verksamhet finansierad av EU:s sjunde
ramprogram samt EDA24 har ökat under året. Verksamhet finansierad av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har minskat i omfattning, men utgör fortfarande den näst
största intäktskategorin inom marknadsområdet. Forskningsbidrag från VINNOVA har minskat
under 2014.
Under 2014 inlämnades totalt 133 ansökningar (76 stycken 2013, 133 stycken 2012) om
forskningsmedel med FOI-deltagande, 36 av dessa, eller 27 procent, avsåg utlysningar från EU
(9 stycken 2013, 43 stycken 2012). Antalet ansökningar som utvärderades under året uppgick
till 94 stycken (motsvarande antal för 2013 och 2012 var 115 respektive 118). Av dessa
beviljades 39 stycken, varav 4 stycken avsåg medel sökta från EU (motsvarande siffror för
2013 och 2012 var 44 och 13 respektive 47 och 12). Beviljandegraden för FOI:s ansökningar
var alltså 41 procent 2014 (38 % för 2013 respektive 40 % för 2012). Beviljandegraden för
ansökningar om EU-medel var 22 procent 2014 (32 % 2013 respektive 39 % för 2012).
Beviljandegraden för samtliga ansökningar med FOI-deltagande har legat runt 40 procent de
senaste åren. Andelen EU-ansökningar som har beviljats har minskat under 2014 jämfört med
de två senaste åren. Statistik för det inledande året av det nya ramprogrammet Horisont 2020
finns inte tillgänglig ännu, men det allmänna intrycket är att söktrycket till programmet har
ökat, vilket generellt sett innebär sjunkande beviljandegrader. Bedömningen är därför att FOI
även 2014 har haft en jämförelsevis hög beviljandegrad för ansökningar till EU.

24

European Defence Agency
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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 har 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 systematiskt arbetat för att använda
denna kunskap i sådana tillämpningar.
Figur: Militära och civila intäkter i mnkr

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

Efter ett antal års försiktig, men gradvis ökning av såväl volymen på de civila
intäkterna, som av deras andel av FOI:s totala intäkter, har nivån de senaste tre åren
stabiliserat sig på knappt 27 procent. År 2014 utgjorde de civila intäkterna knappt
28 procent av de totala intäkterna, vilket ska jämföras med drygt 26 procent för år
2013 och knappt 27 procent för år 2012, se diagram ovan.
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 2014 bedrevs 128 projekt på FOI i samverkan med olika forskargrupper inom universitet
och högskolor (132 projekt 2013 respektive 114 projekt 2012). Delar av denna samverkan hade
formen av utlagda forskningsuppdrag från FOI. Totalt lade FOI ut forskningsuppdrag till en
kostnad av cirka 30 mnkr under 2014 (40,7 mnkr 2013 respektive 45,9 mnkr 2012), varav
knappt 4 mnkr till universitet och högskolor och institut (7,0 mnkr 2013 respekive 10,0 mnkr
2012). Åttiofyra procent av förändringen i värdet av utlagda forskningsuppdrag till universitet
och högskolor beror på att ett antal samarbetsprojekt med bidrag från forskningsfinansiärer
avslutades under 2013. Utöver detta har utlagda uppdrag till universitet och högskolor inom
anslags- och uppdragsfinansierad verksamhet minskat med ca 16 procent jämfört med 2013.
FOI får också uppdrag från andra forskningsorganisationer. Under 2014 har FOI fått
forskningsuppdrag för cirka 4,3 mnkr från olika universitet och högskolor (3,0 mnkr 2013
respektive 2,8 mnkr 2012).
Svenska universitet och högskolor utnyttjar också kompetensen hos ledande forskare vid FOI i
både undervisning och forskning. Under 2014 var 25 av institutets medarbetare anställda på
deltid som adjungerade professorer eller lektorer vid olika universitet och högskolor.
Motsvarande antal under 2013 och 2012 var 25 respektive 31. 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. FOI-forskare anlitas
också av universitet och högskolor för att hålla föreläsningar inom sina områden.
Antalet forskarstuderande, som dessa och andra FOI-forskare handleder, är 42 stycken (39
år 2013 respektive 48 år 2012). Under 2014 var 26 anställda vid FOI inskrivna som
forskarstuderande vid olika universitet och högskolor (mot 36 anställda 2013 och 27 anställda
2012), och av dessa avlade 4 licentiatexamen eller doktorsexamen under året (6 under 2013 och
6 under 2012).
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4.4.3 Gemensamt nyttjande och ägande av resurser
Återrapporteringskrav 7 i regleringsbrevet Gemensamt nyttjande och ägande av resurser
Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i enlighet med de krav på kostnadseffektiv användning av de resurser som
ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1,
utgiftsområde 6) redovisa de åtgärder Totalförsvarets forskningsinstitut har vidtagit inom det internationella
samarbetet och gemensamma forskningsprogram.

4.4.3.1 Drivkrafter för FOI:s internationella forskningssamverkan
Regeringens proposition 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 vidare som mål att öka kostnadseffektiviteten i forskningen.
FOI:s internationella forskningssamverkan genomförs inom ramen för den normala
projektverksamheten, vilken redovisas i avsnitt 4.3 Marknadsområden. Anslag 1:9 ap. 4,
Internationell verksamhet, utnyttjas främst för att stödja Regeringskansliet i dess multi- och
bilaterala internationella arbete, samt för att initiera och följa upp FOI:s internationella
samverkan. Nära kontakter finns mellan FOI och Regeringskansliet avseende inriktningen av
det internationella samarbetet.
Valet av samarbetspartners för ett specifikt samarbetsprojekt styrs av FOI:s
forskningsinriktningar och av en partners potentiella kompletterande förmåga i form av
kompetens, infrastruktur eller operativ erfarenhet. Multilaterala samarbeten kan leda till hög
kostnadseffektivitet då 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 Europeiska försvarsbyrån, EDA, 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 för forskningssamarbete 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. Arbetet inriktas i enlighet med särskild instruktion för verksamheten relaterad till
EDA.
Inom EDA:s policy- och strategiområde har huvuddelen av FOI:s arbete hanterat uppföljning
av Europeiska rådets möte i december 2013. Detta har innefattat arbete med kritiska
försvarsteknologier, utveckling av civil-militär forskningssamverkan, bl.a. inom områden med
dubbla användningsområden, samt utformning av en förberedande åtgärd för forskning på EUnivå kopplad till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
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Därutöver har arbetet med att utveckla arbetet inom EDA25:s tolv teknikgrupper (CapTech)
fortsatt med översyn av strategiska forskningsagendor och en översyn av teknikgruppernas
struktur. Arbetet med att öka europeiskt teknologioberoende har fortsatt med syftet att ge
Europa ett större säkerhetspolitiskt oberoende. Arbetet med att effektivisera processen för att
generera projektsamverkan fortsätter.
FOI har medverkat med teknisk expertis i såväl CapTech-grupper som i flera
samarbetsprogram och projekt inom EDA. Detta inkluderar förberedelser inför ett nytt program
inom detektion av improviserade sprängladdningar (IED).
FOI samverkar med Nato:s forskningsorganisation STO inom ramen för Partnerskap för fred
(Nato/Pff). FOI deltar på en övergripande nivå i de årliga styrelsemötena, samt koordinerar det
svenska deltagandet i de sju forskningspanelerna inom STO och de underliggande
arbetsgrupperna och aktiviteterna. 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 tillbaka kunskap från andra nationer som svårligen kan erhållas på
annat sätt. Ur interoperabilitetssynpunkt är denna samverkan med Nato av stor betydelse. FOI
har under 2014 deltagit i ett femtiotal sådana expertgrupper.
GRD26 (inom ramen för FA/LoI27) har fokus på samarbete med EDA, samt på förberedelserna
för en förberedande åtgärd för CSDP28 forskning. På initiativ av FOI föreslog GRD under året
en översyn av EDA:s teknologiarbetsgrupper CapTech, vilket även genomfördes av EDA.
GARTEUR29 är en MOU30-baserad samarbetsorganisation för flygforskning bland Europas sju
ledande flygnationer. Organisationen kännetecknas av två för Europa unika egenskaper,
verksamhet av både civil och militär karaktär samt deltagande av både institut och industri.
Nuvarande ordförandeland, Frankrike, har fått organisationens mandat att under några år
försöka initiera gemensamma forskningsfrågor avseende RPAS31 och Cyber. Härvid måste
koordinering ske med bl.a. EDA, EU:s ramprogram, och befintliga nationella program. Utöver
dessa, för GARTEUR nya områden, så fortsätter det tekniska samarbetet avseende
aerodynamik, struktur- och materialteknik, flygmekanik med system och integration samt
helikoptrar. Under året har FOI deltagit i verksamhet avseende hybrida strukturer, en koppling
mellan komposit och metall, med fokus på livslängs- och certifieringsfrågor. FOI har även
deltagit i flera aerodynamiska projekt med fokus på avancerad beräkningsteknik, bl.a. har FOI
arbetat med att optimera användningen av facklor och remsor som störning för anflygande
missiler.

25

European Defence Agency
Group of Research Directors
27
Framework Agreement/ Letter of Intent, ramavtal för att underlätta omstrukturering av europeisk
försvarsindustri
28
Common Security and Defence Policy
29
Group for Aeronautical Research and Technology in Europe
30
Memorandum of Understanding, mellanstatligt avtal om samarbete
31
Remotely Piloted Aircraft Systems
26
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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 september genomfördes det första Senior
National Representatives (SNR) mötet inom Defence Science and Technology, vilket gav
utrymme till strategiska diskussioner om forskningsinriktning och samarbeten på hög nivå med
amerikanska försvarsdepartementet. Samarbetet med amerikanska inrikes- och
säkerhetsdepartementet, Depertment of Homeland Security (DHS), har utökats och nya avtal
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 har under året utvecklats positivt och
inkluderar övergripande strategiska aspekter av samverkan med ömsesidiga erfarenheter.
Tyskland har också visat ett förnyat intresse för bilateralt samarbete. Under året diskuterades ett
tiotal bilaterala projektförslag.
Med Kanada och Nederländerna bedriver FOI sedan drygt 10 år tillbaka ett trilateralt
samarbete, vilket är det normala samarbetsforumet med dessa länder. Gemensamma intressen
finns inom flera forskningsområden, såsom exempelvis inom B- och C-skydd, skydd mot
vapenverkan mot personal och materiel, utvärdering av och utvärderingsmetodik för
vapensystem, utbildning, träning och ledning, samt inom marin teknik.
FOI bedriver även bilateralt samarbete med länder utanför Europa. FOI har under ett antal år
etablerat ett gott samarbete med Singapore där huvuddelen av finansieringen har kommit från
Singapore. Sydkorea är ett annat exempel på hur ett bra och framgångsrikt samarbete har
kunnat etableras på relativt kort tid och där förutsättningarna för att vidareutveckla samarbetet
har bedömts som mycket goda.
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Figur: Antal internationella samarbetsprojekt

Anm.: Redovisningen omfattar de projekt som har medfinansiering från Försvarsmakten, FMV eller via
anslag.

Antalet internationella samarbeten som medfinansieras av Försvarsmakten, FMV eller via
anslag har inte ändrats signifikant under 2014 jämfört med 2013. För att uppnå god
kostnadseffektivitet har samarbeten, där både krav på relevant forskningsinriktning och
möjlighet till tillkommande finansiering, eftersträvats.
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
NORDEFCO: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 FFI32 i Norge. Endast Norge prioriteras
som samarbetspartner i det nordiska samarbetet, då forskningen inom försvars- och
säkerhetsområdet är betydligt mindre i övriga nordiska länder.

32

Forsvarets forskningsinstitutt
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4.4.5 Exportfrämjande verksamhet
Instruktionen
3§ Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet inom
försvarssektorn.
3a§ Totalförsvarets forskningsinstitut får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens
verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning.
Återrapporteringskrav 10 i regleringsbrevet Tjänsteexport
Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

Under de senaste åren har FOI:s exportstöd/främjande främst skett indirekt, via vårt
engagemang i MoU-kommissioner för länder där svenska försvarsexportintressen finns eller
genom att ta emot besök från dessa länder. Sedan Försvarsexportmyndigheten bildades har FOI
haft ett fåtal specifika uppdrag från myndigheten, där variationer i volym varit ganska stor
mellan olika år. Se den finansiella redovisningen avsnitt 5.6.8, 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 och därmed 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.
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 uppdrag
som FOI har lämnat inom området under 2014.
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4.4.7 Effektivitet och god hushållning
Återrapporteringskrav 9 i regleringsbrevet Effektivitet och god hushållning
Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen
av verksamheten.

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 (2007-2013) kunna möta kostnadsökningar, bl.a. i form av årliga
lönerevisioner, genom effektivisering av verksamheten. Inför 2014 har det dock varit
nödvändigt att höja timpriserna för att kunna täcka kostnadsökningar, bl.a. i form av personaloch lokalkostnader, men också för att kunna genomföra satsningar/investeringar som i en
framtid ska kunna leda till ytterligare effektiviseringar. Av nedanstående avsnitt framgår att
FOI under 2014 har:






sänkt medeltimpriset relativt 2008 med 7,9 procent omräknat med ett sammanvägt
index.
uppnått målvärdena 75 procent för intern debiteringsgrad och 85 procent för extern
debiteringsgrad på forskningsavdelningarna.
minskat antal personår i extern forskningsverksamhet och behållit den procentuella
andelen personår i central OH-verksamhet i paritet med föregående år.
marginell ökning av lokalkostnaderna jämfört med 2008 (omräknat med KPI).
minskat kostnaderna för central OH-verksamhet i förhållande till omsättningen och
jämfört med 2013.

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.
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
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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-, OA33- 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 OA-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 2014. För att nå
jämförbarhet med 2008 har timpriserna räknats om med konsumentprisindex34.
Tabell: Normalpris i kr (prisläge 2008)
Normaltimpris (prisläge 2008)
Kategori

1)

1)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1

1 276

1 224

1 235

1 235

1 259

1 288

1 300

2

1 181

1 129

1 140

1 140

1 162

1 189

1 200

3

1 047

997

1 007

1 007

1 027

1 051

1 060

4

904

854

864

864

881

902

910

5

752

702

712

712

726

743

750

6

609

560

570

570

581

595

600

Priskategorier utgående efter personalens lönespann

FOI har inte höjt sina timpriser mellan 2007 och 2013. Det innebär att FOI under dessa år inte
har erhållit någon priskompensation för faktiska kostnadsökningar, som t.ex. löneökningar.
Detta har varit möjligt genom de kostnadsreduktioner och därmed effektiviseringar som FOI
har genomfört under åren. Inför 2014 höjdes normaltimpriset med 50 kr per priskategori
jämfört med 2013. Det var en mindre prisjustering för att kunna täcka kostnadsökningar, bl.a. i
form av ökade personal- och lokalkostnader. Trots timprisökningen ligger timpriserna,
omräknat med KPI, lägre än 2008 års timpriser i fyra av sex kategorier.
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 2014 jämförbart med
2008 har medeltimpris 2014 beräknats med samma kategorifördelning som 2008.
Medeltimpriserna för åren därefter har också beräknats med syfte att eliminera den sidoeffekt
som inplacering i kategorier ger. I tabellen nedan visas medeltimprisets utveckling tillsammans
med utfall av arbetade timmar i extern verksamhet per kategori i procent.
33

Operationsanalytiker placerade vid Försvarsmakten.
Konsumentprisindex utgående från fastställda tal i december varje år (-4,8 procent, -5,1 procent, -5,0 procent,
-5,0 procent, -3,2 procent respektive -0,9 procent för 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 respektive 2009).
34
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Tabell: Medeltimpris i kr med 2008-års kategoriindelning, beräknat med KPI
Medeltimpris KPI (prisläge 2008)
Kategori
1
2
3
4
5
6
Medeltimpris

2014
6%
16%
23%
33%
20%
2%
953

2013

2012

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

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

2011
6%
16%
23%
33%
20%
2%
904

2010
6%
16%
23%
33%
20%
2%
921

2009

2008

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

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

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

Med justeringen av normaltimpriset 2014 ökar medeltimpriset mellan 2013 och 2014 i reella
termer med 48 kr, eller 5,3 procent. Jämfört med 2008 ligger medeltimpriset 5 kr lägre 2014,
eller 0,5 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.
Tabell: Medeltimpris i kr med 2008-års kategoriindelning, beräknat med sammanvägt index
Medeltimpris (prisläge 2008)
Kategori

2014

2013

2012

1
6%
6%
2
16%
16%
3
23%
23%
4
33%
33%
5
20%
20%
6
2%
2%
1)
Medeltimpris
882
857
1)
Medeltimpriset 2013 är justerat retroaktivt.

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

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

2010
6%
16%
23%
33%
20%
2%
899

2009
6%
16%
23%
33%
20%
2%
933

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

Anm.: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 2014 med 76 kr eller 7,9 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 timmar35 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
35

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.
Tabell: Debiteringsgrad i procent för forskningsavdelningarna
Intern debiteringsgrad forskningsavdelningarna
Andel forskningsnära verksamhet,
ex.vis. satsningar i strategiska internt
finansierade projekt på forskningsavdelningarna
Extern debiteringsgrad forskningsavdelningarna

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

75,2%

78,6%

78,4%

75,4%

77,2%

78,1%

75,4%

9,7%

8,4%

9,0%

12,5%

11,0%

9,4%

7,5%

84,9%

87,0%

87,4%

87,8%

88,2%

87,5%

83,0%

Som framgår av ovanstående tabell ligger den genomsnittliga interna debiteringsgraden på
FOI:s forskningsavdelningar 2014 på målvärdet 75 procent. Jämfört med 2013 är detta en
minskning med 3,4 procentenheter. Andelen forskningsnära verksamhet har ökat med
1,3 procentenheter mellan 2013 och 2014. Den externa debiteringsgraden, som ger utrymme för
strategiska komptenssatsningar, ligger därmed i stort sett på målvärdet 85 procent, om än lägre
än föregående år. Den lägre interna och externa debiteringsgraden beror på att delar av FOI:s
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kompetens inom några forskningsområden har varit underbelagd under året på grund av
försenade och uteblivna uppdrag.
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-verksamhet36 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.
Tabell: Debiteringsgrad i procent för FOI
Intern debiteringsgrad FOI totalt

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
62,9% 65,9% 66,3% 63,2% 65,0% 65,4% 63,8%

Andel forskningsnära verksamhet
ex.vis. satsningar i strategiska internt
finansierade projekt på FOI totalt
Extern debiteringsgrad FOI totalt
Ledning och stöd

8,1%
71,0%
29,0%

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
3,0 procentenheter jämfört med 2013 och minskat med 0,9 procentenheter i förhållande till
2008. Tabellen visar dock att den externa debiteringsgraden som ger utrymme för strategiska
komptenssatsningar på FOI totalt ökat med 0,6 procentenheter sedan 2008. Vid en jämförelse
med 2013 har dock den externa debiteringsgraden minskat med 1,9 procentenheter. Detta
innebär att ledning och stöd har ökat jämfört med 2013.
Av avsnitt 4.4.7.2 framgår att såväl den interna som externa debiteringsgraden har sjunkit på
grund av försenade och uteblivna uppdrag inom några forskningsområden. Detta påverkar även
debiteringsgraderna totalt på FOI i samma riktning, då icke debiterbara timmar ökar. För att
sysselsätta underbelagd personal har åtgärder vidtagits för att försöka mildra effekterna, i första
hand genom att personalen har omplanerats till andra uppdrag, där det har varit möjligt. I andra
hand har satsningar gjorts på kompetensutveckling, vilket är en förklaring till att andelen
forskningsnära verksamhet har ökat. Om ingen av dessa två åtgärder har varit genomförbara
redovisas närvarotimmarna inom Ledning och stöd, som icke projektlagd tid, varför även denna
andel har ökat.
4.4.7.4 Kärnverksamheten 37
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. Efter 2011 har personåren i
36

Följer Ekonomistyrningsverkets definition av OH-kostnader. Här ingår timmar i
förvaltningsverksamhet på central nivå och myndighetsledning.
37
Med kärnverksamhet menas den verksamhet som bedrivs på FOI:s forskningsavdelningar och i ringa
omfattning på avdelningen för Forskningsstöd.
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kärnverksamheten
minskat.
Under
2012
genomfördes
en
rad
planerade
kompetensväxlingsåtgärder som i kombination med en restriktiv hållning med avseende på
nyrekrytering har inneburit att antalet personår i kärnverksamheten har minskat. Under 2013
och 2014 har antalet personår fortsatt att minska bl.a. till följd av underbeläggning inom vissa
forskningsområden.
Tabell: Personår i kärnverksamhet
Personår i kärnverksamhet

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
721
722
727
736
703
679
708

Av ovanstående tabell framgår att produktionen i kärnverksamheten 38 under 2014 har bedrivits
av personer som redovisat timmar motsvarande 721 personår jämfört med 708 personår under
2008, vilket innebär en ökning med 13 personår eller med 1,8 procent. I jämförelse med utfall
2013 innebär det en minskning med 1 personår.
4.4.7.5 Central lednings- och stödverksamhet 39
Av nedanstående tabell framgår att central lednings- och stödverksamhet under 2014 bedrivits
av personer som redovisat timmar motsvarande 145 personår jämfört med 129 under 2008,
vilket innebär en ökning med 16 personår eller med 12,4 procent. Det innebär också att andelen
personår i central verksamhet har ökat från 15 procent till 17 procent jämfört med 2008.
Tabell: Personår i central OH-verksamhet
Personår i central OH-verksamhet
Personår i central OH/total verksamhet

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
145
143
134
142
132
131
129
17%
16%
16%
16%
16%
16%
15%

Under 2014 har antalet personår i central lednings- och stödverksamhet ökat med två personår
jämfört med 2013. Under såväl 2013 som 2014 har lednings- och stödverksamheten ökat sin
bemanning, efter några år av restriktivitet med avseende på nyrekryteringar. Detta med
anledning av det av regeringen beslutade effektiviseringsuppdraget, vilket slutrapporterades
hösten 2013.
En tillfällig ökning inom stödverksamheten har varit nödvändig dels på grund av kommande
pensionsavgångar, dels på grund av eftersatt strategi- och utvecklingsarbete inom samtliga
stödfunktioner. Dessa satsningar bedöms vara nödvändiga för att kunna uppnå framtida
effektiviseringar. Den ökade rekryteringen inom stödverksamheten 2013 och 2014 ska även ses
mot bakgrund av att konsultberoendet har minskat.
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

38

Fram till slutet av 2008 arbetade 34 assistenter/sekreterare i stödverksamheten på
forskningsavdelning. Efter omorganisation tillhör denna grupp central stödverksamhet. Se
avsnitt 4.4.7.5.
39
Med central lednings- och stödverksamhet menas central OH-verksamhet.

46

FOI ÅRSREDOVISNING 2014

DNR: FOI-2015-224

andrahandsuthyrningar. Under året har FOI ökat andrahandsuthyrningen genom att ytterligare
en hyresgäst har flyttat in i lokalerna i Kista.
Jämfört med 2013 har lokalkostnaderna ökat med 3,2 mnkr. Ökningen mellan åren beror till
största delen på omförhandlat hyresavtal för verksamhetslokalerna i Linköping. Vid en rak
jämförelse av lokalkostnaderna mellan 2008 och 2014 så ökar dessa med 6,8 mnkr eller
5,7 procent. Omräknat med KPI ger en jämförelse mellan åren att lokalkostnaderna ökar
marginellt med 0,6 procent.
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.
Tabell: Centrala OH-kostnader
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Centrala OH-kostnader (löpande prisläge)
159 274 170 804 161 302 144 284 129 488 125 899 120 557
Centrala OH-kostnader i procent av totala
14,5%
15,2%
14,0%
13,2%
12,1%
11,6%
11,3%
intäkter enligt RR
1 101 289 1 125 094 1 148 096 1 089 108 1 068 284 1 082 384 1 066 774
KPI
-4,8%
-5,1%
-5,0%
-5,0%
-3,2%
-0,9%
0,0%
Utveckling av centrala OH-kostnader prisläge
2008
151 636 162 102 153 294 137 046 125 403 124 772 120 557

Av tabellen framgår att de centrala OH-kostnaderna i procent av totala intäkter har sjunkit i
förhållande till 2013. Intäktsminskningen mellan 2013 och 2014 beror framförallt på att
beställningar inte inkom till myndigheten som planerat.
De centrala OH-kostnaderna har minskat med 11,5 mnkr jämfört med 2013. Det är
driftkostnader, och inom driftkostnaderna externa tjänster, men även avskrivningar som har
minskat. Förklaringen till att externa tjänster har minskat är att en viss konsultavlösning har
skett, vilket har fått till följd att personalkostnaderna har ökat, dock inte i motsvarande grad
som minskningen av externa tjänster. Samtidigt har konsultinsatser varit nödvändiga i samband
med byte av system för hantering av elektroniska leverantörsfakturor, vilket skedde under
2013. När det gäller investeringar har behovet av nyinvesteringar inte varit lika stort som under
2013, varför avskrivningarna har minskat mellan åren.
Kostnaderna i procent av de totala intäkterna har ökat med 3,2 procentenheter sedan 2008. I
denna ökning ingår då också ökade personalkostnader beroende på årliga lönerevisioner för
personal i stödverksamheten. De årliga lönerevisioner för perioden 2008-2014 överstiger i allt
väsentlig dessa 3,2 procent, vilket innebär att ständiga effektiviseringar behöver göras för att
stödverksamheten ska kunna hållas på en fortsatt rimlig nivå.
Det är viktigt att stödverksamheten har resurser som motsvarar de såväl externa som interna
krav som ställs och som behövs för att kunna sköta FOI effektivt och i enlighet med gällande
lagstiftning.
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4.5 Personal och kompetensförsörjning
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå
verksamhetens mål. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har
bidragit till att nå verksamhetens mål.

FOI bedömer att resultatet av vidtagna åtgärder, för att säkerställa att kompetens finns för att nå
verksamhetens mål, har uppnåtts i stort.
Utgångspunkten för åtgärderna är att FOI ska vara en attraktiv arbetsplats som har medarbetare
med rätt kompetens över tid. För att nå verksamhetens mål behövs förutom en effektiv och
kvalitetssäkrad resurs- och rekryteringsprocess, goda möjligheter till kompetensutveckling, ett
tydligt medarbetarperspektiv samt en god arbetsmiljö där de anställda känner sig delaktiga och
kan påverka sin arbetssituation.
FOI:s kompetensbehov är kopplat till verksamhetens inriktning och ses årligen över av
avdelningarna i deras verksamhetsplanering. Fokus på kompetensutveckling är utifrån tre
områden; avdelningsunik, kompetensområdesunik samt individuell kompetensutveckling.
Kompetensbehovet bestäms på kort sikt av externa uppdrag från uppdragsgivare och på längre
sikt av kompetensområdesvisa beskrivningar, strategier och handlingsplaner.
Under året har delar av FOI:s kompetens inom vissa forskningsområden varit underbelagda
pga. försenade och uteblivna uppdrag. Strategiska kompetenssatsningar har därför ökat i
förhållande till förra året.
4.5.1 FOI:s medarbetare
Antalet tillsvidareanställda vid FOI var 1 017 personer den 31 december 2014. Det är en ökning
med tre personer jämfört med motsvarande period 2013. Av de 1 017 tillsvidareanställda var
48 tjänstlediga på heltid. Antalet visstidsanställda uppgick till 23 personer, vilket ska jämföras
med 28 personer förra året. Omräknat till årsarbetskrafter uppgick antalet till 913, vilket är en
ökning med 7 årsarbetare jämfört med 201340.

40

Fr.o.m. 2014 ska timanställdas tid ingå årsarbetskraft, se tabell i avsnitt 5.1.
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de orter där FOI bedriver verksamhet. Under dessa dagar deltog forskare på föreläsningar och
informationsträffar.
Förutom att locka nyutexaminerade och seniora resurser har FOI genom projektet
Tekniksprånget tagit emot gymnasieelever för kortare anställning. Detta är ett initiativ för att
öka intresset för vidare studier och en framtida tillväxt inom tekniskt orienterade yrken.
Tekniksprånget är ett praktikprogram på fyra månader som syftar till att ge ungdomar, som läst
matematik 4 och fysik 2 på gymnasiet, en inblick i vad ingenjörsyrket innebär. Programmet
drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket. FOI har under
året tagit emot fem praktikanter fördelat på orterna Linköping och Kista. Var och en av
praktikanterna har deltagit i den ordinarie projektverksamheten samt har haft en egen
handledare från FOI. Programmet har varit uppskattat av såväl praktikanter som handledare.
4.5.4 Medarbetarskap och ledarskap
Medarbetarskapet är en stor bidragande del till hur FOI uppfattas som en attraktiv arbetsgivare,
både internt och externt. Under året lanserades skriften ”Vårt FOI – Det här är vi”, en skrift om
medarbetarskapet. Avdelningarna har arbetat med den i perspektivet medarbetskapet på FOI
och hur den kan användas i den dagliga verksamheten. Även arbetet med att implementera
skriften i styrande dokument och processer har inletts.
FOI genomför regelbundet en myndighetsövergripande medarbetaruppföljning. Syftet är att
förbättra FOI som arbetsplats och att skapa goda förutsättningar för samarbete och samverkan.
Den senaste uppföljningen gjordes 2013, där resultatet offentliggjordes 2014. Deltagandet var
87 procent, en ökning med två procentenheter från 2011 års uppföljning. Den höga
svarsfrekvensen har gett ett bra underlag för resultatarbete på respektive avdelning, enhet och
sektion. Resultatet visade att området kunskapsdelning inom FOI hade förbättringspotential. Ett
särskilt arbete i form av en workshop genomfördes därför i september 2014 på FOI-nivå i syfte
att ta fram förslag på aktiviteter som främjar kunskapsdelningen inom institutet.
Avdelningsvisa workshops genomfördes därefter som stöd i resultatarbetet på FOI:s enheter
och sektioner. Ett annat område som FOI kommer att behöva fokusera på är målarbetet i
samband med översynen av avdelningarnas vision och strategier.
Chefernas ledarskap och kompetens är av stor betydelse för hur framgångsrikt FOI är i sin
verksamhet. Under 2104 har FOI:s ledarskapspolicy, Policy för chefsförsörjning, uppdaterats.
FOI ska ha en målmedveten och långsiktig chefsförsörjning. Vid rekrytering av chefer ska
målet vara att rekrytera kandidater som kan förena chefs- och ledarskap.
Samtliga mellanchefer får gå ett ledarutvecklingsprogram. Syftet med insatsen är att ge FOI:s
chefer verktyg och modeller för att bli trygga i sitt ledarskap. Detta innefattar bl.a. dels att
skapa en gemensam syn på vad ledarskap och medarbetarskap inom FOI innebär, dels att ge
förutsättningar för att fungera som professionella ledare.
Projektledaren har en nyckelroll i FOI:s verksamhet. FOI har under året erbjudit tre typer av
projektledarutbildning; Projektmodell och projektmetodik, Rollen som projektledare samt Lång
projektledarutbildning.
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4.6 Publicitet och varumärke
Löpande analyserar FOI publicitet genom mediebevakning och en årsanalys. Under 2014
förekom FOI i 6 605 inslag, varav 2 461 artiklar i tryckt press, 3 921 artiklar i digitala kanaler
och 223 etermedieinslag. Motsvarande siffror för 2013 var 4 759, varav 2 286 pressartiklar,
2 302 digitala artiklar och 171 etermedieinslag. (2012: 2255, varav 1222 pressartiklar,
838 digitala artiklar och 195 etermedieinslag)
FOI:s experter på rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik har under året fått mycket stora
genomslag med sammanlagt 2 959 omnämnanden. Andra ämnen som gav stora genomslag i
publiciteten har varit situationen i västra Afrika och informationssäkerhet.
Det beräknade annonsvärdet för FOI:s publicitet 2014 var 287 mnkr, motsvarande värde för
2013 var 146 mnkr och för 2012 105 mnkr. Räckvidden, dvs. det beräknade maximala antalet
läsare/tittare/lyssnare uppgick 2014 till 581 miljoner. 2013 var antalet 395 miljoner och 2012
279 miljoner.
Varje år görs enklare varumärkesmätningar bland läsare av Ny Teknik. Respondenterna har en
fortsatt hög kännedom om FOI:s varumärke, 85 procent. Respondenterna anger även 2014
spontant forskning, försvaret och försvarsforskning som det de associerar till varumärket. De
som hade spontan kännedom om varumärket fick välja ett omdöme och de vanligaste svaren
var Trovärdig 31 procent, Effektiv 15 procent och Kvalitet 11 procent.
FOI får mycket höga betyg av sina kunder i de kundnöjdhetsmätningar som hittills genomförts
ungefär var tredje år, den senaste redovisades i årsredovisningen för 2011. En ny undersökning
påbörjades under slutet av 2014 och slutförs under våren 2015.

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 inom CBRN-forskningen ska redovisas separat i samband med årsredovisningen.

Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-R--4052--SE.
Återrapporteringskrav 3 i regleringsbrevet Forskning/analysstöd för regeringens behov.
Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik samt
utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap 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-2015-283.
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Instruktionen
2§ Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom
analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.
Återrapportering 5 i regleringsbrevet Försvarsunderrättelseproduktion
Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet bidra till regeringens och övriga
uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av
verksamhet. Försvarsunderrättelseverksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och
bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.
Återrapportering
Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka
uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska
en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för
försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.
Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet varje år över föregående års verksamhet ska upprätta
en översikt som allmänheten kan ta del av. Översikten ska lämnas in till Regeringskansliet samtidigt med
årsredovisningen.

Försvarsunderrättelseproduktionen enligt förordning och regleringsbrev presenteras i rapport
med beteckning FOI-2015-254:1 respektive FOI-2015-254:2 samt i särskild ordning.
Återrapporteringskrav 2 i regleringsbrevet Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och
ickespridningsfrågor
Inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan lämnas en rapport för:
Kärnvapen
Biologiska vapen
Kemiska vapen
Rymd- och missilfrågor
Övriga frågor

Redovisningen presenteras i rapport med beteckning FOI-R--4061--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 presenterades 2014-10-27 i rapport med beteckning FOI-R--3959--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 5247.
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4.8 Uppdrag
Uppdrag 12 i regleringsbrevet Samarbetet med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut ska, med referens till den överenskommelse som träffats med Rikspolisstyrelsen
och Säkerhetspolisen (Fö2013/1139/MFU), översiktligt redovisa hur samarbetet myndigheterna emellan utvecklas.

Under 2014 har positiva dialoger förts med RPS och SÄPO utifrån det tidigare redovisade
förslaget om utvecklat samarbete. Dialogen med RPS har under året fokuserat på av polisen
högt prioriterade utvecklingsområden, där möjligheterna för FOI att ge stöd och alternativa
finansieringsvägar diskuterats, vilket har resulterat i att ansökningar om verksamhetsutveckling
via EU:s ramprogram och anslag 2:4 har formulerats. I väntan på att den nya Polismyndigheten
skulle bildas formulerades ett utkast på myndighetsöverenskommelse som även inrymmer
beställningar av akut stöd, och planering gjordes för en fortsatt dialog under 2015. Den dialog
som förts med SÄPO har fokuserat på hantering av säkerhetsfrågor.
Uppdrag 13 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-2015-314.
Uppdrag 4 i regleringsbrev 2015 Intern styrning och kontroll
Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen för 2014, redovisa myndighetens arbete med och åtgärder
vidtagna med utgångspunkt i 4 § punkterna 1–4 i myndighetsförordningen (2007:515), förordningen (2007:603)
om intern styrning och kontroll samt 7 och 7 a–c §§ i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Redovisningen
ska innefatta myndighetens åtgärder för att utveckla myndighetens riktlinjer för bisyssla och tjänstledighet,
jävsregler, arbetsordning, generaldirektörens styrdokument och andra relevanta arbetsformer.

FOI har under året slutfört ett arbete med myndighetens interna styrande dokument som
innebär att samtliga styrande och stödjande dokument har setts över och antingen uppdaterats
eller upphävts. Översynen har innefattat framtagande av nya styrande dokument med syfte att
tydliggöra interna rutiner och förenkla det dagliga arbetet. Samtliga styrande dokument är nu
inordnade i ett särskilt diarium för interna styrande dokument och finns även lätt tillgängliga
och samlade på FOI:s intranätssidor.
En extern resurs anlitades för att lämna förslag på hur arbetsformer och rutiner kan utvecklas
inom FOI. Arbetsordningen började ses över hösten 2014 för att förtydliga vilka typer av
ärenden som ska beslutas av styrelsen, GD och andra befattningshavare. Det har vidare satts
igång ett arbete med ett internt projekt om ärendehanteringen. En ny mall för FOI:s
beslutsfattande har tagits fram, liksom nya regler för FOI:s personalansvarsnämnd. Ett arbete
med ett nytt rådgivande dokument om jävsfrågor har också påbörjats. FOI:s styrande dokument
om utlämnande av allmänna handlingar har reviderats och arbete pågår med att ta fram
särskilda regler för hantering av e-post.
Under året har en översyn i enkätform gjorts om medarbetarnas bisysslor. Underlaget ligger till
grund för det förslag om nytt styrande dokument om tjänstledigheter och bisysslor som tagits
fram under året och som ska beslutas efter ett internt remissförfarande 2015. Förslaget
innefattar information om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten på FOI
samt rutinen för medarbetarna att anmäla eventuella bisysslor.
Förändringarna som hittills gjorts av myndighetens verksamhet och som fortsätter under 2015
förväntas skapa tydlighet för samtliga medarbetare om ansvarsfördelning, arbetsformer och
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rutiner, vilket i sin tur skapar korrekta underlag för beslutsfattande och effektiviserar
verksamheten. Arbetet kommer att medföra utbildningsinsatser vilka planeras startas under
2015. FOI:s internrevision har under året fått styrelsens uppdrag att under 2015 följa upp
utvecklingen av arbetet med ständiga förbättringar.
Uppdrag 7 i regleringsbrev 2015 Internationell samverkan
Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen för 2014, redovisa vilken internationell samverkan som
genomförts och hur denna bidragit till att stärka myndighetens forskning, metod- och teknikutveckling samt
utredningsarbete.

Uppdraget är i stort återrapporterat i avsnitt 4.4.3.
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5 Finansiell redovisning
5.1 Väsentliga uppgifter
2014

2013

2012

2010

2011

Låneram i Riksgäldskontoret

125 000

125 000

125 000

100 000

110 000

88 936

95 796

88 801

99 794

88 542

110 000
92 603

110 000
41 294

200 000
0

200 000
0

200 000
0

206

1 286

2 718

3 510

986

65

12

0

2

0

974 568
774 460

975 000
798 766

926 096
829 150

901 284
777 420

911 700
824 554

6 222
2 159

6 133
1 887

5 934
3 060

5 872
2 840

4 374
0

0

0

0

0

636

913
990

906
978

904
968

890
979

849
954

Driftkostnader2)
driftkostnader per årsarbetskraft3)

1 183

1 209

1 254

1 188

1 183

driftkostnader efter eliminering för avsättningar 4)

1 187

1 215

1 250

1 194

1 197

43 762
-17 201

56 400
-12 638

181 910
-25 510

189 004
-7 094

159 829
29 175

beviljad låneram
utnyttjad låneram
Kontokrediter i Riksgäldskontoret
beviljade kontokrediter
utnyttjade kontokrediter
Kostnader/intäkter räntekonto
ränteintäkter
räntekostnader
Avgiftsfinansierad verksamhet
avgiftsintäkter resultatbudget i regleringsbrev
avgiftsintäkter, utfall
Anslagskredit
beviljad anslagskredit
utnyttjad anslagskredit
Anslagssparande
Summa anslagssparande
Personal1)
antal årsarbetskrafter
medelantal anställda

Kapitalförändring
balanserad kapitalförändring5)
årets kapitalförändring
Noter till Väsentliga uppgifter

1) Årsarbetskrafter har justerats för åren 2013 och 2012 med anledning av ändrad princip att beräkna dessa. I årsarbetskrafter
för åren 2012 till 2014 ingår timanställda. I årsarbetskrafter 2010 till 2011 ingår inte timanställdas arbetstid. Medeltalet anställda
justerades 2012 för åren 2010 och 2011 med anledning av ändrad rutin vid beräkning av dessa. Medeltalet anställda för år 2013
har justerats.
2) Driftkostnader 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 2013 och 2012 har justerats med anledning av ändrad princip att beräkna årsarbetskraft.
2013 justerades driftkostnaderna för år 2010 till 2013 med anledning av att antal årsarbetskrafter omdefinierades.
4) År 2014 har driftkostnader korrigerats med 3 603 tkr för upplösta avsättningar. År 2013 korrigerades driftkostnader med
med 5 514 tkr för upplösta avsättningar. År 2012 korrigerades driftkostnaderna för avsättningar med 3 829 tkr.
År 2011 korrigerades driftkostnaderna för upplösta avsättningar med 5 187 tkr och år 2010 med 11 890 tkr
5) Under 2013 överfördes 100 mnkr av ackumulerat överskott till statens centra konto i R ksbanken m.a.a. regeringsbeslut
Fö2013/414/MFU.
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5.3 Balansräkning
Tillgångar/Kapital och skulder (tkr) per

2014-12-31

2013-12-31

0
294
294

0
304
304

6 402
91 607
1 608
0
99 617

9 303
89 674
0
1 536
100 513

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra imm. anläggningstillgångar
M ateriella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Pågående nyanläggningar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

12 158

10 863

242 574
898
255 630

254 395
37
265 295

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

36 231

32 415

Upplupna bidragsintäkter

26 816

18 637

43 711
106 758

53 003
104 055

2 159
2 159

1 887
1 887

25 374
25 374

7 369
7 369

Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

Övriga upplupna intäkter
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa Tillgångar

489 832

479 423

Kapital och skulder
M yndighetskapital
Balanserad kapitalförändring

43 762

56 400

-17 201
26 561

-12 638
43 762

12 728
17 213
29 941

10 224
26 894
37 118

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

88 936

95 796

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

76 837

11 129

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder

23 095
37 183

25 002
62 067

38 379
264 430

19 902
213 896

74 018

94 591

47 836
47 046
168 900

47 208
42 848
184 647

Kapitalförändring enligt resultaträkning
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

Övriga kortfristiga skulder
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa Kapital och skulder
Ansvarsförbindelser

489 832
161 528

479 423
171 230
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5.4 Anslagsredovisning
Utgiftsområde/Anslag/Anslagspost, tkr

Ingående
Årets tillöverföringsdelning enligt
belopp
2014
RB

Totalt disponibelt belopp
2014

Utfall
2014-12-31

Utgående
överföringsbelopp
2014

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

2)

Summa anslag 1:9 1)
Internationell samverkan

-130
-1 473
-149
-1 752

50 686
105 427
16 627
172 740

50 556
103 954
16 478
170 988

51 161
104 603
16 642
172 405

-605
-649
-163
-1 417

-66
-46
-12
-2
40

9 260
2 500
1 900
750
1 100

9 194
2 454
1 888
748
1 140

9 339
2 629
1 975
767
1 199

-145
-175
-87
-19
-59

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

-49

19 150

19 101

19 357

-256

-135

34 660

34 525

35 267

-742

-1 887

207 400

205 513

207 672

-2 159

3)

SUMMA ANSLAG
1)

Enligt villkor i Fö RB 2014, 2013-12-19, 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 1 520 tkr (ap.1), 3 163 tkr (ap.2), 499 tkr (ap.4).

2)

Enligt villkor i Fö RB 2014, 2013-12-19, 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.

3)

Enligt villkor i UD RB 2014, 2013-12-12, ska ap.4 motsvarande 34 660 tkr fördelas enligt ovan. Enligt samma beslut,
punkt 4.3 Finansiella villkor, får anslagsbehållning (ap.4) inte disponeras 2014. Av beslutet framgår även att ap.4 får utnyttja
en anslagskredit på motsvarande 3 % (1 040 tkr).

5.5 Avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet

+ / - t.o.m. 2012

+ / - 2013

Intäkter 2014

Kostnader 2014

Ack + / utgående 2014

+ / - 2014

Avgiftsbelagd verksamhet, tkr
Uppdragsfinansierad
verksamhet inkl. bidrag och
räntor
Tjänsteexport
Indrag av ackumulerat
överskott
Summa

156 400

-13 127

856 007

874 799

-18 792

124 481

et

489

37 610

36 019

1 591

2 080

0

-100 000

0

0

0

-100 000

156 400

-112 638

893 617

910 818

-17 201

26 561
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5.6 Tilläggsupplysningar och noter
5.6.1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning
och budgetunderlag. Vid upprättandet av årsredovisning och bokslut har försiktighetsprincipen
tillämpats.
Vid den löpande bokföringen under året har bestämmelserna i Förordning (2000:606) om myndigheters
bokföring beaktats och god redovisningssed har tillämpats. Tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper är i stort sett oförändrade i förhållande till föregående år.

5.6.2 Brytdag
FOI har tillämpat den 3 januari som brytdag för den löpande bokföringen i enlighet med Förordning
(2000:606) om myndigheters bokföring.

5.6.3 Värdering av fordringar och skulder
Kundfordringar värderas löpande under året. Det innebär att fordringarna bokförs som osäkra
kundfordringar eller befarade kundförluster efter att fakturans förfallodatum har passerats och efter att
ingen inbetalning har skett efter påminnelse. Detta sker löpande under året. I årsbokslutet upptagna
kundfordringar har därmed värderats till de belopp som beräknas inflyta.
Som förskott från kunder har bokförts erhållna, men ännu ej upparbetade medel. Redovisning som
förskott kräver att det i avtalet med kunden finns angett att FOI har rätt att erhålla förskott.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

5.6.4 Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader utgörs av utgifter som bokförts och betalats under räkenskapsåret, men avser
kommande räkenskapsår, främst hyror.
Som upplupna bidragsintäkter har bokförts nedlagda kostnader som inte motsvaras av erhållna bidrag.
Bokföringen förutsätter att skriftlig överenskommelse finns.
Intäkter för externa projekt avräknas löpande. Det innebär att intäkter motsvarande kostnaderna på de
externa projekten bokförs löpande som upplupna intäkter. Värdering av de upplupna intäkterna görs i
samband med månadsuppföljning, delårsrapport och årsbokslut. För prospekt gäller att samtliga
upplupna intäkter nedvärderas i samband med värdering.
Upplupna kostnader utgörs av myndighetens skuld till personalen i form av outtagen semester, outtagen
kompensation för övertid och retroaktiva löner, inklusive sociala avgifter, och har bokförts utifrån
underlag från det personaladministrativa systemet. Upplupna kostnader utgörs också av kostnader för
material och tjänster där faktura har inkommit efter brytdagen, och andra av myndigheten kända, men ej
fakturerade kostnader. FOI tillämpar beloppsgränsen 100 000 kronor vid periodisering.
Som oförbrukade bidrag har bokförts från bidragsgivare erhållna, men ännu ej upparbetade medel.
I samband med del- och årsbokslut värderas intäkterna. I de fall erhållna intäkter från kund överstiger
nedlagda kostnader bokförs dessa som förutbetalda intäkter.

5.6.5 Värdering av immateriella anläggningstillgångar
Under året har anskaffade immateriella anläggningstillgångar värderats till anskaffningskostnad. Som
immateriell anläggningstillgång upptas anskaffningar till ett anskaffningsvärde av 500 000 kr och
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däröver, samt med en beräknad ekonomisk livslängd om 3 år eller längre, dock högst fem år. Även
tillgångar till ett lägre anskaffningsvärde kan aktiveras.
Varje anläggningstillgång bedöms efter dess ekonomiska livslängd och avskrivningstiden anpassas
därefter. Linjär avskrivningsmetod tillämpas i avskrivningsplanerna. Avskrivning görs från och med
den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet och sker månadsvis.

5.6.6 Värdering av materiella anläggningstillgångar
Under året har anskaffade materiella anläggningstillgångar värderats till anskaffningskostnad. Från och
med 2011 upptas anskaffningar till ett anskaffningsvärde av 20 000 kr och däröver, samt med en
beräknad ekonomisk livslängd om 3 år eller längre.
Varje anläggningstillgång bedöms efter dess ekonomiska livslängd och avskrivningstiden anpassas
därefter. Linjär avskrivningsmetod tillämpas i avskrivningsplanerna. Avskrivning görs från och med
den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet och sker månadsvis.

5.6.7 Uppgifter om ersättning m.m. till styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 7 kap 2 § redovisas i det följande
under året utbetalda ersättningar till ledamöter i FOI styrelse samt generaldirektör och överdirektör.
Upplysningar lämnas även om personernas uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
Eva Lindencrona
Vice ordförande FOI styrelse, arvode 30 tkr
Direktör Vinnova (t.o.m. 2014-03-31)
Ledamot Svenska Garteur-delegationen
Ledamot Forskarskattenämnden
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 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
Ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för Klinisk Behandlingsforskning
Pia Gruvö
Styrelseledamot FOI, arvode 30 tkr
Jan-Olof Lind
Generaldirektör, total ersättning 1 266 tkr
Styrelseledamot FOI
Ordförande i Europeiska försvarsbyråns styrelse för forskningssamarbete
Anna-Lena Österborg
Överdirektör (fr.o m. 2014-05-01), total ersättning 666 tkr
SMHI insynsråd
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