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Økonomene ved FFI er premissleverandører for langtidsplanlegging og  
effektivisering i Forsvaret. Som FFI-forsker vil du jobbe i et ungt, dynamisk 
miljø og får gode muligheter til videre utvikling og kompetansebygging.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er orga-
nisert i fire avdelinger, og omfatter en rekke 
fagområder. Økonomimiljøet ved instituttet 
er organisert i flere projekter ved avdeling 
Strategiske analyser og fellessystemer. Her 
jobber om lag 20 sivil- og samfunnsøkonomer. 
FFI har i dag et ledende miljø innen forskning 
på forsvarsøkonomi.

Oppdragsgivere og oppgaver
En stor del av forskningen på forsvarsøkonomi 
er finansiert av Forsvarsdepartementet. I til-
legg finansieres noe forskning av Forsvaret. 
De viktigste oppgavene omfatter langsiktige 
kostnadsberegninger, å utarbeide kostnadsef-
fektiviserende tiltak for Forsvaret, produkti-
vitetsmålinger, personellanalyser, atferdsøko-
nomiske problemstillinger, regnskapsanalyse, 
støtte til store materiellanskaffelser som 
f.eks. nye kampfly og økonomiske analyser 

Hjernen. Svært tynt snitt gjennom hjernen fra en 
rotte. Snittet er farget slik at døde nerveceller etter nerve-
gassforgiftning vises som helt lyse celler. Bildet viser 
skader i hippokampus i hjernen. (Foto: T Myhrer, FFI)

Økonomisk analyse ved FFI
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Langsiktige kostnadsberegninger: Ved å forutsi og beregne framtidig 
kostnadsvekst vil Forsvaret kunne håndtere problemer før de oppstår.

Kostnader og budsjett (2009–2028)
(mrd 2008-kroner)
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til støtte for Forsvarets langtidsplanlegging. 
FFI er en strategisk og uavhengig rådgiver for 
Forsvaret, og legger vekt på å levere helhet-
lige analyser, hvor økonomiske vurderinger 
spiller en svært sentral rolle.

Utfordrende arbeidsoppgaver
FFI støtter Forsvaret med helhetlig økono-
misk rådgivning, og økonomene ved FFI får 
således muligheten til å arbeide innen et bredt 
spekter av interessante fagområder.

•  Samfunnsøkonomi: FFI analyserer lang-
siktige trender i norsk og internasjonal 
økonomi i forbindelse med de langsiktige 
kostnadsberegningene, og studerer faktorer 
som driver etterspørselen etter forsvarsgoder 
i samfunnet.

•  Internasjonal økonomi: Vi analyserer 
utviklingstrekk i internasjonal økonomi 
av interesse for Forsvaret, og utviklingen i 
russisk økonomi og russisk forsvarsøkonomi 
følges særlig nøye.

•  Foretaksøkonomi: Vi utreder kostnads-
effektiviserende tiltak for Forsvaret, og 
arbeider i den sammenheng blant annet 
med problemstillinger knyttet til bruk av 
skalafordeler i produksjonen, internhandel, 
effektivitetsanalyser (DEA) og innretting av 
optimale insentivsystemer.

•  Personellanalyser: Hvilke typer mennesker 
bør Forsvaret ansette, og hvordan beholder 
vi dem? Hvem ønsker å jobbe i Forsvaret, og 
hvordan passer det inn med hvilke ansatte 
Forsvaret trenger? Hva slags holdninger 
har soldatene, og hvordan endrer de seg? 
Under satsningsområdet personellanalyser 
studerer vi hvordan atferd, motivasjon og 
insentiver virker inn på Forsvarets personell.

•  Regnskap: Analyser av Forsvarets regn-
skaper gir viktig kunnskap om kostnadsut-
viklingen i Forsvaret, mulige områder for 
effektivisering og danner basis for en rekke 
videre analyser.

•  Støtte til anskaffelsesprosjekter: Vi er 
med på å støtte Forsvaret i større materi-
ellanskaffelsesprosjekter med blant annet 
modellutvikling og kostnadsanalyser. 

•  Langsiktige kostnadsberegninger:  
Hvordan sikrer vi at det er balanse mellom 
Forsvarets oppgaver, struktur, operativ  
effekt og økonomi? I samarbeid med offiserer,  
operasjonsanalytikere og sikkerhets- 
politikere bistår økonomene ved FFI med 
langsiktige kostnadsberegninger til støtte 
for Forsvarets langtidsplanlegging.

•  Strategi og organisering: Bør arbeidet i 
Forsvaret organiseres i prosess eller pro-
duktavdelinger? Utdannes det tiltrekkelig 
mange offiserer for framtidens Forsvar? 

Hvor mange baser bør Forsvaret ha? Disse 
og mange andre spørsmål må økonomene 
på FFI ta stilling til. 

Et mangfoldig arbeidsmiljø
Som forsker ved FFI får du jobbe med spen-
nende problemstillinger i et ungt og dyna-
misk miljø. Lønnen er konkurransedyktig, 
og det er gode muligheter for videre utvikling 
og kompetansebygging. En utstrakt og tett 
kontakt med andre fagmiljøer ved FFI, For-
svarsdepartementet, Forsvaret, andre myn-
dighetsorganer, samt en rekke internasjonale 
organisasjoner og institusjoner bidrar til at 
økonomene stadig får nye faglige innspill 
og utvikler gode kontaktnett. Økonomene 
arbeider i et tverrfaglig miljø sammen med 
sikkerhetspolitikere, operasjonsanalytikere 
og offiserer. 

Kontakt:
Sverre Kvalvik
Sverre.Kvalvik@ffi.no
63 80 77 90/482 23 008
 
Cecilie Sendstad
Cecilie.Sendstad@ffi.no
63 80 70 08/996 38 108

Forsvarsutgifter som andel av BNP

 Internasjonal økonomi: Det er store for-
skjeller mellom land når det kommer til hvor 
stor andel av landets verdiskapning som be-
nyttes til forsvarsformål. Hvorfor prioriterer 
noen land forsvar så høyt? Er det bærekraftig 
at noen land bærer en større del av byrden 
med å finansiere Nato? Når går Kina forbi USA?  
Figuren viser de ti landene med høyest forsvars-
forbruk målt i USD. Tallene i parentes viser ranger-
ing ut fra forsvarsutgifter som andel av BNP 
(forsvarsbyrde), samt faktisk verdi på forsvarsby-
rden.
Kilde: SIPRI.org 


