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Vi gjør kunnskap
og ideer til et
eﬀektivt forsvar
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Innledning
FFIs overordnede strategi er forankret i instituttets vedtekter. Den
peker ut retningen for alle de andre strategiene og handlingsplanene ved instituttet.
Enhver strategi bygger på tidligere strategier. Den formes av impulser,
utfordringer og føringer utenfra. Vår strategi må samsvare med langtidsplanen for forsvarssektoren: «Evne til forsvar – vilje til beredskap»
og det nye målbildet for FFI, for perioden 2021–2024.
Denne utgaven av FFIs strategi er ikke en ny strategi, men en justert og
oppdatert utgave av den forrige strategien med utgangspunkt i nettopp ny langtidsplan og nytt målbilde.

Kjeller, 1. desember 2021
Espen Skjelland
administrerende direktør (konst.)
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Utfordringene
Å forsvare landet er en av statens viktigste oppgaver. Det er forsvarssektorens hovedoppdrag. Det er avgjørende å kunne håndtere kriser
og væpnet konflikt i egne og alliertes nærområder. Den sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingen gjør at utfordringer som allerede finnes blir større. Det stiller høyere krav.
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Forskningsbasert kunnskap og teknologiske framskritt har lagt grunn for trygghet, framgang og vekst siden den industrielle revolusjonen. Norges frihet, selvstendighet og
framveksten av den moderne nasjonen har i stor grad bygd på vår evne til å utnytte den
teknologiske utviklingen.
Nå skaper banebrytende teknologiske framskritt endringer i et tempo og omfang vi
knapt har sett maken til. Det gir muligheter vi aldri har hatt før. Det vil også utfordre oss.
Selv om ny teknologi har tjent samfunnet godt, har historien også lært oss at teknologi i
feil hender både kan true og undergrave demokratiet.
Vi må erkjenne at mange av framtidens teknologier vil være tilgjengelig for hvem som
helst. Demokratisk kontroll med bruken av ny teknologi blir stadig vanskeligere. Vi må
svare på disse utfordringene sammen med våre allierte, ved å opprettholde teknologisk
overlegenhet. Slik forsterker vi evnen til å dekke landets og innbyggernes mest grunnleggende behov for trygghet, sikkerhet og beskyttelse.
Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre at vi også i framtiden har et eﬀektivt og
bærekraftig norsk forsvar. Økt satsing på forskning og utvikling, og et tettere samarbeid
med Forsvaret, forsvarsindustrien og kommersielle teknologimiljøer, vil bidra med nødvendig innsikt og forståelse av nye sikkerhetstrusler. Samarbeidet viser også vei til
muligheter som ny teknologi representerer. Det vil bidra til et viktig norsk bidrag til å
opprettholde alliert lederskap i den teknologiske utviklingen.
En viktig del av det norske styrkebidraget til Nato er en strategisk satsing på det nasjonale
kunnskapsmiljøet for anvendt vitenskap og forsvars- og sikkerhetsrelatert teknologiutvikling. Slik satsing skaper samtidig grunnlag for økt innovasjon, industriell vekst og
nasjonal verdiskaping.

 Satellitter utviklet ved FFI er blitt en viktig faktor i overvåkningen
av havområdene våre. Illustrasjon: Nanoavionics
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Vårt formål
FFI har til formål å ta fram relevant forskning og utvikling (FoU) med utgangspunkt i
instituttets militærteknologiske og realfaglige kompetanse. FFI skal gi den politiske
og militære ledelsen rettidige, forskningsbaserte og uavhengige råd til utvikling av
forsvarspolitikk, forsvarsplanlegging og forvaltning av sektoren.
FFI skal:
•
gjennom egen forskning og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale
forskningsmiljøer holde seg à jour med den vitenskapelige, teknologiske og militærtekniske utviklingen, og vurdere dens konsekvenser for forsvarssektoren,

6

•

holde seg underrettet om gjeldende planer og vurderinger for forsvarssektorens
struktur og større materiellanskaﬀelser, og gi råd og medvirke til at den løpende
bearbeiding og gjennomføring av planene kan skje med støtte av instituttets faglige
kompetanse,

•

på bakgrunn av egen forskning og kompetanse og innen eget ansvarsområde bidra
til å understøtte og forbedre Forsvarets operative evne og eﬀektiv drift av forsvarssektoren,

•

ha kunnskap og innsikt i problemstillinger og om områder av særlig betydning for
Norge og norske forhold, og andre forhold av grunnleggende betydning for landets
forsvar, og med basis i dette gi råd om hvordan militærtekniske nyvinninger kan
anvendes,

•

i den utstrekning det er forenlig med instituttets formål, bidra til samfunnssikkerhet
og industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder ta på seg oppgaver for sivile
myndigheter, industri og næringsliv,

•

koordinere sin virksomhet og samarbeide med øvrige nasjonale og internasjonale
vitenskapelige og teknologiske institusjoner i den utstrekning det er hensiktsmessig
og sikkerhetshensyn tillater det, og

•

formidle forskningsbasert kunnskap

FFI er tett på behovene,
og i front av den vitenskapelige
og teknologiske utviklingen.
Slik bidrar instituttet til et sterkere
forsvar og et sikrere samfunn.
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Verdiene våre
FFIs verdier er «skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig». Disse fire
verdiene skal prege oss og forholdet vårt til andre.
Verdiene våre støtter den strategiske kursen vi har satt. Vi trenger
verdiene for å nå målene våre. De bidrar til å fremme den kulturen
vi ønsker oss ved FFI. De kjennetegner vår personlighet internt og
eksternt. Verdiene sørger for at vi blir tydelige. De er en del av identiteten vår, som gjør oss annerledes og umulig å kopiere.
SKAPENDE – Vi skaper rom for idéutvikling og utradisjonell tenkning.
DRIVENDE – Vi er oﬀensive og går i bresjen. Vi sørger for ny kunnskap,
framdrift og gjennombrudd.
VIDSYNT – Vi fanger opp nye teknologier og trender. Vi deler aktivt
kunnskap, ideer og informasjon med andre.
ANSVARLIG – Vi holder det vi lover. Vi er pålitelige, har evnen til å lytte
og til å sette oss inn i oppdragsgivers behov.

FFIs beredskapslaboratorium er det eneste i Norge som kan 
analysere prøver med innhold av ekstremt giftige kjemikalier,
patogene mikroorganismer, radioaktivt materiale og eksplosiver.
Foto: Espen Wang-Naveen / FFI
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 Hvordan reagerer hvalen på menneskelig aktivitet?
Sonder med sugekopper kartlegger bevegelsene.
Foto: FFI

Etikk
Virksomheten vår skal kjennetegnes av høy etisk standard, høy kvalitet på arbeidet
og vilje til å ta dristige og nyskapende valg.
Forskningen vår hviler på en positiv og sterk kultur, tuftet på høye vitenskapelige
standarder. Organisasjonen skal ivareta kunnskap og bevissthet rundt forskningsetiske normer. Utgangspunktet er systematisk opplæring og kontinuerlig bevisstgjøring i alle fagmiljøer og på alle nivåer i organisasjonen.

FFIs målbilde
2021–2024
EFFEKTMÅL
Forsvarets operative evne, alliert samarbeid og totalforsvarsevnen er styrket
ved FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen

RESULTATMÅL
1

Rådgiving for utforming
av forsvarspolitikken
er styrket

2

3

Operativ evne er forbedret
ved FoU-basert kunnskap til
operativ virksomhet, utdanning,
trening, øving og evaluering
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Kunnskapsproduksjon er
styrket gjennom strategisk
FoU-samarbeid med allierte og
utvalgte aktører

FoU-basert kunnskap er
brukt i planlegging og
gjennomføring av
materiellinvesteringer
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4

Teknologiske muligheter
er utnyttet raskere
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Totalforsvaret og
sivilt-militært samarbeid er styrket
ved FoU og utnyttelse av den
teknologiske utviklingen

Den nasjonale teknologiog industribasen er styrket
gjennom FoU

Styrket samhandling

Forsvarlig forvaltning

Eﬀektiv bruk av IKT

Styrket ledelsesutvikling
og medarbeiderskap

AKTIVITETSMÅL
Styrket virksomhetsstyring

INNSATSMÅL
Riktig kompetanse og
tilpasset kapasitet
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Målbildet fra Forsvarsdepartementet til FFI er nytt for langtidsperioden fra 2021 til og
med 2024.
Det viser instituttets viktigste prioriteringer og satsinger for de nærmeste årene. Øverst
i figuren til venstre er oppsummert det overordnede eﬀektmålet FFIs arbeid skal ha
på omverden: «Forsvarets operative evne, alliert samarbeid og totalforsvarsevnen er
styrket ved FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen».
Eﬀektmålet skal oppnås gjennom de sju resultatmålene listet opp i de hvite feltene. De er
omtalt og utdypet nærmere på de følgende sidene i strategien.
For å støtte opp under arbeidet for å oppnå resultatmålene krever dette prioriterte aktiviteter og innsats fra hele organisasjon. Aktivitetene har tre mål: Styrket virksomhetsstyring,
forsvarlig forvaltning og styrket samhandling ved instituttet. De tre innsatsmålene er
disse: Riktig kompetanse og tilpasset kapasitet, eﬀektiv bruk av IKT, og styrket ledelsesutvikling og medarbeiderskap.
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RESULTATMÅL 1

Langsiktig tenking
Rådgiving for utforming av forsvarspolitikken er styrket.
FFI er en sentral rådgiver i arbeidet med langtidsplaner for forsvarssektoren. Her gir vi helhetlige, forskningsbaserte anbefalinger om
Forsvarets innretning de neste fire årene og lenger fram. FFI gir også
vesentlige bidrag til Forsvarssjefens fagmilitære råd.
Instituttet skal se på forsvarssektoren under ett, på tvers av etatene.
FFI skal samordne sine innspill til den strategiske utviklingen av
Forsvaret, og underveis ha dialog med forsvarssjefen, grensjefene og
departementet. I en årlig rapport analyserer FFI balansen mellom
Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi og gjør dypdykk innenfor
utvalgte teknologiområder.

Norsk forsvarspolitikk vedtas av Stortinget. FFI er med og 
gir de folkevalgte et best mulig beslutningsgrunnlag.
Foto: AdobeStock
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FFI skal være tilstede der
formidling og meningsdannelse
om forsvar av Norge foregår.
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RESULTATMÅL 2

Mer operativ evne
Operativ evne er forbedret ved FoU-basert kunnskap til operativ
virksomhet, utdanning, trening, øving og evaluering.
Kunnskap er mest verdt for Forsvaret hvis den gir fortrinn når det
virkelig gjelder. Beredskap og samvirke i Forsvaret er avgjørende.
Norske styrker skal være raskere klare til kamp og bedre forberedt
på krise og krig. Samtidig skal det fellesoperative samarbeidet bli
bedre – både mellom våpengrenene, med allierte og med aktørene i
totalforsvarskonseptet.
FFI er et allsidig institutt som utfører forskning, utvikling og rådgiving
på alle nivåer i Forsvaret. Det gjelder alt fra testing av batterier til overordnede råd om organisering av Forsvaret på lang sikt. Vi ser på alt fra
mikrobiologiske trusler til romteknologi. Til syvende og sist skal det vi
gjør ende opp i økt operativ utholdenhet og evne.
Norske fellesoperasjoner må utvikles i takt med trusler, nytt materiell, teknologi og endringer hos våre allierte. Forsvaret vil framover
blant annet få bedre og mer systematisk tilgang til FFIs kunnskap i
samband med store øvelser.

 Luftvernsystemet Nasams er resultat av trekantsamarbeidet
mellom FFI, Forsvaret og industrien, i dette tilfellet Kongsberg
Defence & Aerospace. Foto: Forsvaret
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RESULTATMÅL 3

Investeringer skal gi eﬀekt
FoU-basert kunnskap er brukt i planlegging og gjennomføring av
materiellinvesteringer.
Framover skal en tredel av forsvarsbudsjettet gå til investeringer.
Å investere i nytt materiell er en av de viktigste driverne for utvikling av
et eﬀektivt og relevant forsvar. I en tid med rask teknologisk utvikling
er det essensielt å investere i materiell som utnytter de teknologiske
mulighetene, og som kan oppdateres gjennom hele sin levetid slik
at utstyret kan tilpasses oppgaver og trusselbilde. Derfor må ønsket
eﬀekt være viktigere enn strukturell løsning når vi skal vurdere nytt
materiell.
Framover skal FFI styrke evnen vår til å planlegge, gjennomføre og
levere forskning og råd som støtter arbeidet med materialanskaﬀelser.
Vi skal identifisere hva som har fungert godt og hva som har fungert
mindre godt, for å dra lærdom til framtidige anskaﬀelser.

 FFI bidro da F-35 ble valgt som Norges nye kampfly.
Foto: Forsvaret
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RESULTATMÅL 4

Ny teknologi og risiko
Teknologiske muligheter er utnyttet raskere. Det kan ha stor virkning
å ta i bruk ny teknologi i militær sammenheng.
For Forsvaret kan det være en risiko å ta i bruk ny teknologi når teknologien ikke har vært testet eller brukt operativt tidligere. Det kan også
være vanskelig å forestille seg hvordan ny teknologi kan løse oppgaver
på nye måter. For investorer og industribedrifter er det risiko knyttet til
å utvikle uprøvd teknologi for nye markeder.
At ny teknologi er tilgjengelig betyr ikke at det er «plug and play» for
Forsvaret. Teknologi må testes, modnes og ofte videreutvikles fram til
den er klar for bruk. FFI bidrar til å redusere risikoen både for Forsvaret
og norske bedrifter. Det skjer ved å legge til rette for å eksperimentere med og teste ut nytteverdien av ny teknologi. FFI skal etablere og
videreutvikle testarenaer for innovasjon rundt om i Norge, der forskere
og industri samarbeider.

Robothunden Freke er utviklet av Boston Dynamics. 
FFI utforsker mulighetene teknologien gir for Forsvaret.
Foto: Espen Hofoss / FFI

20

21

RESULTATMÅL 5

Strategisk samarbeid
Kunnskapsproduksjon er styrket gjennom strategisk FoU-samarbeid
med allierte og utvalgte aktører.
Vi samarbeider med en rekke kompetansemiljøer i inn- og utland.
Gjennom disse samarbeidene, spesielt med allierte, får vi tilgang til
noen av de fremste internasjonale forskningsmiljøene, og vi utvikler
kompetanse og løsninger med våre allierte.
Samarbeidet mellom FFI og nasjonale kunnskapsmiljøer skjer i dag
operativt, knyttet til konkrete prosjekter og problemstillinger som skal
løses. Samarbeidet skjer oftest gjennom faglige nettverk, der kompetanse fra FFI og andre organisasjoner utfyller hverandre.
I tillegg til nasjonale forsknings- og utdanningsmiljøer samarbeider FFI
med en rekke norske teknologibedrifter om utvikling av prototyper og
industrialisering av produkter som kan komme Forsvaret til nytte.

FFI og Kongsberg-gruppen tester system 
for automatisk nedskyting av droner.
Foto: Espen Wang-Naveen / FFI

22

FFI som organisasjon vil forene
vitenskapelig fordypning med
praktiske ferdigheter.
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RESULTATMÅL 6

Totalforsvaret styrkes
Totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid er styrket ved FoU og
utnyttelse av den teknologiske utviklingen.
Sivilt-militært samarbeid er en bærebjelke i forsvaret av Norge.
Videreutvikling av totalforsvaret innebærer at sivile og militære, oﬀentlige og private ressurser bidrar til å styrke nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet; vår totalforsvarsevne. Det handler om å utnytte tilgjengelige og begrensede ressurser for å styrke nasjonens motstandskraft
og utholdenhet i hele krisespekteret. Dette er god samfunnsøkonomi.
FFI skal belyse spørsmål om hvordan totalforsvarsevnen bør videreutvikles for å øke vår forsvarsevne. Instituttet har kompetanse og
forskning som kan bidra med kunnskap til beredskapsaktører også i
sivile sektorer.

 FFI øver på detektering og analyse av farlige
stoffer sammen med brannvesenet i Oslo.
Foto: Lars Aarønæs / FFI
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RESULTATMÅL 7

Trekantsamarbeidet
gir nytekning
Den nasjonale teknologi- og industribasen er styrket gjennom FoU.
FFI vil sette nytenkning i system.
Trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industri har siden andre
verdenskrig vært viktig for å bygge industri og teknisk kompetanse i
Norge. Vi har i dag en forsvarsindustri som er nisjebasert, høyteknologisk og internasjonalt konkurransedyktig. FFI vil styrke trekantsamarbeidet og Forsvarets innovasjonsevne.
Innovasjon betyr i denne sammenhengen ikke bare å ta i bruk ny teknologi. Det kan også være å bruke eksisterende teknologi på nye innovative måter i et eﬀektivt samspill med både eksisterende og nytt
materiell. Ikke minst må ny teknologi samspille med menneskene og
organisasjonen som skal ta den i bruk.
For å sikre evne til å hjelpe Forsvaret med ny teknologi starter FFI
strategiske satsinger knyttet til teknologi som ennå ikke er moden for
bruk, men som vi mener kan få en avgjørende betydning for Forsvaret.

 Under Land X-samlingene møtes Forsvaret, FFI og industrien for å se på
ny teknologi og diskutere felles problemstillinger. Her fra Rena i 2021.
Foto: Foto: Espen Wang-Naveen / FFI
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Egenarten vår
FFI er resultatorientert. Bruken av resultatene er det viktigste kriteriet for forskningen og utviklingen. Kunnskap er et nødvendig verktøy, ikke et mål i seg selv.
FFI samarbeider nært med Forsvaret, Forsvarsmateriell og industrien.
Vi utvikler systemer og prototyper som gir gode og ressursbesparende
operative løsninger. Det er avgjørende å ta nødvendig risiko tidlig for å
skape utvikling som ellers ikke hadde funnet sted.
FFI skaper resultater gjennom lagarbeid. FFI samarbeider med forskningsinstitusjoner og akademia i inn- og utland. Vi omsetter teoretiske
resultater til praktisk nytte for oppdragsgiverne våre.
FFI er en prosjektorganisasjon der forskningslederen er fanebæreren.
Alle prosjekter er målrettet og tidsavgrenset. De bygger på jevnbyrdighet i faglig betydning, og på dyp forståelse av de formålene som prosjektet skal tjene. Målene oppnås blant annet gjennom å delta aktivt i
felt, på øvelser, ved testing og i evaluering.
FFI er en fleksibel organisasjon. Vi har evne til å konsentrere oss og
til å omprioritere ressursene. Vi utnytter faglig kompetanse på tvers
av organisasjonen. Medarbeiderne her er ansatt ved FFI, ikke ved en
bestemt avdeling. Dersom forholdene gjør det nødvendig kan det bli
aktuelt å skifte både avdeling og arbeidsfelt. Det gjør oss bedre i stand
til å løse store og krevende oppgaver.
FFI utfører et bredt spekter av analyser. Analysene omhandler Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi. Vi ser på sammenhengene
mellom dem. Analysene utnytter den samlede kompetansen og kunnskapen ved instituttet.
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Foto: FFI

Dette skal prege
FFIs lederskap
•

•

skaper fremragende og vesentlige resultater

forstår oppdragsgivers behov, tar initiativ og griper muligheter

•

•

ser og engasjerer hver medarbeider og kommuniserer
tydelige tilbakemeldinger

•

•
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inspirerer og viser retning

bidrar til fellesskap og ett FFI

er rollemodell og leder gjennom faglig forståelse

FFI er en kunnskapsorganisasjon.
Instituttet trenger dyktige ledere med svært
god rolleforståelse. Slike lederferdigheter
inspirerer fremragende fagpersoner
til å yte sitt aller beste.
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