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Forord 
Årsmeldingen som her fremlegges, er en videreutvikling årsmeldingen for 2015, og den følger 

oppbygningen i IFS-strategidokument
1
 også på forskningsområdet. I årsmeldingen for 2015 

fulgte omtalen av vår forskning instituttets organisasjonsstruktur. Hensikten med dokumentet 

er å få frem hva IFS som helhet oppnådde i 2016, samtidig som vi også peker på områder 

hvor vi ikke lyktes fullt ut. 

 

IFS’ virksomhet omfatter forskning, undervisning og formidling. Når det gjelder forskning, 

beskrives status sett opp mot de fem prioriterte satsingsområdene som er identifisert i 

strategien. Tilsvarende kommenteres oppfølgingen av de strategiske tiltakene knyttet til IFS’ 

forskningsmessige mål. Undervisning og formidling beskrives på samme nivå som i 

årsmeldingen for 2015. Det samme gjelder presentasjonen av sentrale nøkkeltall for IFS’ drift.  

  

 
Oslo, 10. mai 2017 

 

 

Sven G. Holtsmark 

Direktør  

                                                 
1
 IFS’ strategi 2016–2019, datert mai 2016. 
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1. Forskning 
Den vitenskapelige produksjonen ved IFS kan i hovedsak deles i kategoriene monografi, 

artikkel i tidsskrift og kapittel i antologi. I tillegg til de vitenskapelige utgivelsene kommer 

andre former for publikasjoner, deriblant fagbøker og populærvitenskapelige tekster. Det er 

redegjort for disse under kapitlet om formidling. 

 

Tabell 1: Vitenskapelig publiseringer ved IFS 2013–20152 

 

Kategori 2013 2014 2015 2016 

Monografi 3 4 4 0 

Artikkel i tidsskrift 9 13 9 11 

Artikkel i antologi 19 28 34 7 

Publiseringspoeng 47,35 50,88 54,14 17,5 

 
 

Det er et uttrykt mål for IFS å øke publiseringen av vitenskapelige tekster. Som det fremgår 

av tabell 1, er det en markert nedgang i publiseringspoeng for 2016 sammenlignet med årene 

før. Dette skyldes to konkrete forhold – fraværet av publiserte monografier, samt et mindre 

antall bokkapitler/artikler i monografier. Det kan ikke trekkes vidtgående konklusjoner på 

grunnlag av tall fra et enkelt kalenderår – statistiske tilfeldigheter kan gi store utslag. Ett år er 

en kort måleperiode for utviklingen i den vitenskapelige publiseringen. Tabellen demonstrerer 

uansett behovet for fortsatt å arbeide målrettet for å øke publikasjonstakten pr. ansatt.  

 

./. Vedlegg 1 viser publikasjonsliste (inkludert fagbøker og fagartikler) for 2016. 

1.1 Overordnet mål og temaområder for IFS forskningsaktivitet  
IFS’ forskning er langsiktig rettet inn mot tre overordnede tematiske områder:  

 

- Endringer i globale og regionale maktforhold 

- Håndteringen av Norges sikkerhetsutfordringer  

- Militærmaktens plass i samfunnet  

 

Innenfor alle temaområdene gjelder at forskningen ved IFS skal kombinere sikker empirisk 

forankring og metodisk soliditet med anvendelse og utvikling av teoretiske perspektiver. 

Innenfor de tre overordnede temaområdene som er nevnt ovenfor, vil IFS i den neste 

fireårsperioden ha fem satsingsområder. Formuleringene tar utgangspunkt i dagsaktuelle 

problemstillinger, samtidig som historiske undersøkelser fortsatt vil utgjøre en viktig del av 

virksomheten. Satsingsområdene er: 

 

- Militære endringsprosesser 

- Virkemidler i staters maktutøvelse 

- Allianser, koalisjoner, sikkerhetssamarbeid mellom stater 

- Militarisme, nasjonalisme og sivil-militære relasjoner 

- Krig, kultur, samfunn 

 

                                                 
2
 Kilde: CRIStin 
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1.2 Status for oppfølging av satsingsområdene 

1.2.1 Militære endringsprosesser 
Fra IFS’ strategi 2016–2019: Militære endringsprosesser omfatter både interne 

prosesser i et lands forsvarssektor og endringer i hvordan militærmakt anvendes i 

operasjoner. Hva driver disse prosessene, hvordan kan de forklares teoretisk, og 

hvilke praktiske implikasjoner har endringene? 

 

Forskningen om militære endringsprosesser ved IFS har et nedslagsfelt i IFS’ viktigste 

geografiske satsingsområder, fra Asia over Russland til Norge og Norden, Vest-

Europa og USA. Maritime forhold har en fremtredende plass. Det såkalte 

«Omstillingsprogrammet» utgjorde et tyngdepunkt i forskningen på dette feltet. 

Forskningen innenfor rammene av dette programmet la bl.a. vekt på å se militære 

endringsprosesser i relasjon til, og sammenlignet med, endringsprosesser i andre etater 

og sektorer nasjonalt og internasjonalt. Publiserte og pågående arbeider om militære 

læringsprosesser i de norske styrkene i Afghanistan bidrar til forståelsen av én kilde til 

militær endring. Det samme gjaldt publiserte og pågående arbeider om sivil-militære 

forhold i Tyrkia og læringsprosesser blant tyrkiske militære. 

 

Den militære utviklingen i Russland ble fulgt med særlig oppmerksomhet rettet mot 

nordområdene og kjernevåpnenes plass i russisk strategisk tenkning.  

 

Militære endringsprosesser som element i overordnede geopolitiske og folkerettslige 

utviklingstrekk ble dekket bredt gjennom prosjektet «International Order at Sea. 

Prosjektet omfatter fagmiljøer i Kina, India, Singapore, Storbritannia og USA med IFS 

som koordinator. Forskning om doktriners og den teknologiske utviklingens rolle i 

militære endringsprosesser ble dekket i tidsskriftartikler og bokkapitler.  

 

Amund Lundesgaard leverte og forsvarte sin avhandling om den amerikanske 

marinens utvikling etter den kalde krigen. Tilsvarende forsvarte Håkon Lunde Saxi sin 

avhandling om britisk og tysk forsvarspolitikk 1990–2014. 

1.2.2 Virkemidler i staters maktutøvelse 
Fra IFS’ strategi 2016-2019: Maktutøvelse handler om å få sin vilje igjennom. I 

forsvars- og sikkerhetspolitikken søker stater å fremme sin vilje gjennom virkemidler 

som spenner fra kjernefysisk avskrekking til kollektivt sikkerhetssamarbeid. Hvilke 

instrumenter velges i en tid med globale og regionale maktforhold under endring og 

med en terrortrussel som ikke kjenner landegrenser? 

 

Viktige deler av forskningen som gjelder militære endringsprosesser, har relevans 

også for studiet av virkemidler i staters maktutøvelse, samtidig som fokuset er et 

annet. Et viktig forskningsområde gjelder russisk bruk av militære virkemidler, 

deriblant i nordområdene. En artikkel i Survival om russisk kompleks virkemiddelbruk 

og avskrekking kan fremheves. Denne vil bli fulgt opp av en studie av 

avskrekkingsdynamikken i forholdet Russland-Nato. Arbeidet med energieksport som 

russisk utenrikspolitisk virkemiddel ble videreført, og det ble påbegynt et bredere 

anlagt arbeid om Russlands utvikling som stat og konsekvensene for 

utenrikspolitikken. Flere mindre arbeider om forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold i 

nordområdene ble ferdigstilt og innsendt for publisering. På en beslektet tematikk ble 

det publisert en studie av beredskapstenkningen i Sjøforsvaret under den kalde krigen. 
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Også innenfor satsingsområdet «Virkemidler i staters maktutøvelse» opprettholdt 

Asia-miljøet ved IFS høy aktivitet. En antologi om konsekvensene av Kinas politikk 

og maktutøvelse i Øst-Asia ble antatt for publisering ved Cornell UP. En annen 

antologi om utviklingen i kinesisk innen- og utenrikspolitikk under Xi Jinping ble 

publisert ved Georgetown UP. Begge samlingene inneholder flere bidrag fra IFS-

forskere. Artikler om Kinas håndtering av sine energiutfordringer og Indias politikk 

overfor Myanmar ble hhv. ferdigstilt og publisert. 

 

 Virksomheten innenfor dette satsingsområdet omfattet også et kapittel «Om forklaring 

av utenrikspolitikk» i en innføringsbok om statsvitenskap. 

1.2.3 Allianser, koalisjoner, sikkerhetssamarbeid mellom stater 
Fra IFS’ strategi: Militært og sikkerhetspolitisk samarbeid mellom stater spenner fra 

integrerte allianser, via koalisjoner og strategisk partnerskap til et bredt spektrum av 

formelle og uformelle sikkerhetsrelasjoner. Forskning om NATO forblir et 

kjerneområde ved IFS. Viktige spørsmål er USAs rolle i alliansen, 

sikkerhetsutfordringene NATO står overfor, og hvordan alliansen kan møte disse med 

militære og sivile virkemidler. Spørsmålet om allianser og strategiske partnerskap, og 

implikasjonene for USAs rolle, står også sentralt i forskningen om sikkerhet i Asia. 

 

Dette satsingsområdet har lange tradisjoner ved IFS, og virksomheten foregår over et 

bredt spektrum fra historiske studier, over statsvitenskapelig forskning til 

policyorientert aktivitet. Flere historiske studier pågår, der ulike sider av forholdet 

mellom USA og Norge under den kalde krigen analyseres, bl.a. når det gjelder den 

amerikanske våpenhjelpens betydning.  

 

En lang rekke større og mindre arbeider tok for seg utviklingen i Nato og Natos ulike 

roller, med særlig vekt på forhold som direkte berører sikkerhetssituasjonen i Nord-

Europa, deriblant mulige konsekvenser av en mer restriktiv lederrolle for USA i Nato. 

 

Andre arbeider ser på forholdet mellom Nato og partnerland som for eksempel Sverige 

og Finland. Som del av dette bildet har IFS etablert tung kompetanse på bl.a. tysk og 

britisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og det er gjort studier av hvordan disse statene 

opererer i ulike formater innenfor Nato og europeiske strukturer. Deler av 

virksomheten inngår i prosjektet «Security and Defence in Northern Europe» (SNE). 

Forholdet mellom Nato og Russland er et underliggende tema i flere arbeider, men er 

også tatt opp som hovedtema i enkelte mindre publikasjoner. Det samme gjelder det 

nordiske forsvarssamarbeidet. Beredskapsinstitusjoner i nordområdene, med særlig 

vekt på Russland, er undersøkt bl.a. innenfor rammen av programmet MARPART i 

form av vitenskapelige bidrag og rapporter. IFS’ tradisjonelle fokus på 

sikkerhetsspørsmål i nordområdene og Arktis er videreført også i andre arbeider. Det 

samme gjelder det maritime domene, deriblant Natos rolle. Ulike sider av amerikansk 

forsvars- og sikkerhetspolitikk er i seg selv et viktig forskningsfelt ved IFS. 

 

Andre større prosjekter dreier seg om forholdet mellom de asiatiske stormaktene i 

ulike konstellasjoner (Kina, Russland, India), samt om utvalgte regionale konflikt- og 

samarbeidsrelasjoner i Asia. En antologi om utviklingen i forholdet mellom Kina og 

Russland ble antatt for publisering ved Palgrave Macmillan. Satsingen på maritime 

sikkerhetsspørsmål ble videreført, til dels innenfor rammen av programmet 

«International Order at Sea», og med særlig fokus på staters prioritering av kystvakt 
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versus marine. Den teoretisk orienterte statsvitenskapelige forskningen ved instituttet 

har et tyngdepunkt i arbeider som ser på grunnleggende konsepter og fortolkninger av 

det internasjonale statssystemet (spørsmål om polaritet, begrepet «hedging»), men 

omfatter også teoretisk orienterte arbeider om amerikansk forsvars- og 

sikkerhetspolitikk og småstaters alliansebidrag. 

 

1.2.4 Nasjonalisme, militarisme og sivil-militære relasjoner 
 Fra IFS’ strategi: Forholdet mellom staten, sivilsamfunnet og militærmakten er i 

endring, og blant annet i Russland, Kina, USA og i Øst-Europa ser vi tendenser til en 

tiltagende nasjonalisme eller isolasjonisme. Flere stormakter bygger opp sin 

militærmakt. I Norge skaper terrortrusselen et behov for å se på nye former for 

samarbeid og en tettere integrasjon mellom Forsvaret og politiet. Hvordan kan man 

forstå disse endringene, og hvordan påvirkes de av historien og det enkelte lands 

politiske kultur? 

 

Nasjonalisme og militarisme som satsingsområder er nytt ved IFS, selv om forskning 

om andre sider ved sivil-militære relasjoner har en lang tradisjon ved instituttet. Et 

PhD-prosjekt om ikke-statlige aktørers rolle i Pakistans forhold til Kina og Iran hører 

hjemme her, det samme gjelder et prosjekt om Indias respons på Kinas vekst, samt et 

arbeid om danske krigsskildringer. På sikt er det et mål for denne satsingen å utvikle 

komparative perspektiver. Studier av amerikansk neokonservatisme og nasjonalistiske 

strømninger og russisk identitets- og historiepolitikk er viktige utgangspunkt. IFS har, 

i samarbeid med flere internasjonale partnere, startet arbeidet med å utvikle et større 

komparativt forskningsprosjekt om den militære sektorens rolle i dannelsen av 

kollektiv erindring knyttet til krig og konflikt i etterkrigstiden og frem til og med de 

senere tiårs utenlandsoperasjoner. Ett prosjekt undersøkte parlamenters rolle i 

beslutninger om bruk av militærmakt i utenlandsoperasjoner. 

 

1.2.5 Krig, kultur, samfunn  
Fra IFS’ strategi: Militærmaktens plass i det norske samfunnet har endret seg etter 

krigserfaringene fra Balkan, Irak og Afghanistan. Myndigheter kommuniserer 

annerledes om krig og væpnet konflikt enn før, og ordninger har kommet i stand for å 

ivareta en ny gruppe veteraner. Samtidig er militærmakten geografisk konsentrert til 

få steder i Norge, og bare en liten del av befolkningen avtjener verneplikt. Hvilke 

konsekvenser har dette for militærmaktens plass i det norske samfunnet og for 

kollektive og individuelle tolkninger av militærmaktens rolle? Forskningen om norske 

forhold vil bli supplert med internasjonale og komparative perspektiver. 

 

Begrepet «militær kultur» ble brakt inn som forklaringselement i en studie av britiske 

og tyske holdninger til utenlandsoperasjoner etter den kalde krigens slutt, og uttrykket 

dukker også opp i undersøkelser av sider ved Norges deltakelse i internasjonale 

operasjoner. Generelt har det komplekse samspillet mellom militærmakten og 

samfunnet, nasjonalt og internasjonalt, stått sentralt i forskningen ved IFS helt siden 

oppstarten. Flere bidrag innenfor rammen av det såkalte «veteranprogrammet» hører 

hjemme her, og samspillet mellom politikk, militærmakt og deltakernes egne 

opplevelser vil være viktige elementer i prosjektet om Balkan-operasjonenes historie. 

Det samme gjelder arbeidet med Otto Ruges biografi som nå er i sluttfasen. En bred 

samfunnsmessig tilnærming til forskningsfeltet preger også det store NFR-finansierte 
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prosjektet om Norge under andre verdenskrig, der IFS er partner og flere IFS-ansatte 

vil levere bidrag. 

1.3 Mål for IFS’ forskning 
Fra IFS’ strategi: IFS leverer forskning av høy kvalitet om forhold som påvirker internasjonal 

og norsk sikkerhet og om virkemidlene som benyttes for å ivareta denne sikkerheten. 

1.4 Status for oppfølging av strategiske tiltak  
I strategien for tidsrommet 2016–2019 har IFS identifisert flere virkemidler for å sikre at 

forskningen holder høy kvalitet og at de prioriterte områdene blir dekket. Det viktigste av 

disse virkemidlene var opprettelsen av forskergrupper, som fant sted våren 2016. I alt ble det 

startet fem slike grupper, samlet rundt hovedtemaene «Military Change», «Krig, kultur, 

samfunn», «Asia», «Russland» og «Stater og Allianser». De fleste av forskerne ved IFS er 

medlem av minst en av disse gruppene, som er selvstyrte og fungerer på litt ulikt vis. En 

fellesnevner er at gruppene er fora der pågående arbeider eller prosjektideer kan presenteres 

og bli diskutert.  

 

Flere av forskergruppene har bidratt direkte til utviklingen av prosjektideer som det arbeides 

med å skaffe ekstern finansiering til, og slik støtter gruppene opp under en annen av de nevnte 

virkemidlene, nemlig bedre prosesser rundt søknadsskriving. Det ble utført et omfattende 

arbeid for å utvikle bedre rutiner for søknadsskriving og utvikling av prosjektideer, og mulige 

fremgangsmåter ble prøvd ut i praksis. Forslag til rutiner ble diskutert på allmøter og ved 

sentrene, og grunnlaget ble lagt for en revisjon av disse med tanke på sluttføring våren 2017. I 

tillegg til en felles, forbedret praksis på dette feltet har det blitt arbeidet med å skape rom for å 

frikjøpe forskere slik at de kan prioritere søknadsskriving i gitte perioder. Disse tiltakene 

inngår også i IFS’ arbeid med kvalitetssikring av planlagte forskningsprosjekter. For å sikre 

høy kvalitet på den forskningen som allerede pågår, har IFS opprettholdt sin praksis med å ha 

faste vitenskapelige oppfølgingspersoner for alle eksternfinansierte prosjekter. Disse kommer 

i tillegg til eventuelle eksterne veiledere (for ansatte i PhD-løp og masterstipendiater). For 

øvrig ivaretas kvalitetssikring av forskningen ved at målsetningen om at all forskning skal 

publiseres i fagfellevurderte fora er opprettholdt, og ved at ansatte i PhD-løp deltar i 

forskerutdanning og disputerer ved anerkjente sivile læresteder. Publikasjonsmål som 

virkemiddel er diskutert, uten at noen avgjørelse er tatt. 

 

Det ble i 2016 søkt om ekstern finansiering av flere større eller mindre forskningsprosjekter. 

Noen av de mer omfattende søknadene som fikk tilslag er: 

 

- Deltakelse i prosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945», som ledes fra 

Universitetet i Tromsø (NFR-finansiert). 

- Videre finansiering av programmet «Security in Northern Europe» (FD II) 

- Videre finansiering av forskningsprogram om forsvarsomstilling (FD III).  

- Finansiering og oppstart av prosjekt om «Det norske Forsvaret på Balkan» (Forsvarets 

Veteranavdeling).  

- Videreføring av veteranforskning (Forsvarets veteranavdeling) 

 

Enkelte prosjektsøknader som ikke fikk tilslag i 2016, vil bli revidert i tråd med mottatte 

fagfellevurderinger med tanke på ny innsending i 2017.  
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1.5 Forskning – samlet vurdering  
Forskningsvirksomheten i 2016 fremstår som tilfredsstillende, samtidig som nedgangen i 

antallet publikasjonspoeng illustrerer behovet for å arbeide målrettet for å øke 

publikasjonstakten pr. ansatt.  

 

Det ble i årsmeldingen for 2015 varslet at det er et mål å gjenoppbygge forskningen angående 

kjernevåpendoktriner og kjernevåpendiplomati. Med dagens personellsammensetning vil dette 

kreve ekstern finansiering, og situasjonen på feltet er uendret fra det foregående år. 

 

Instituttet er oppmerksomt på behovet for å sikre et solid fundament for forskning om 

kjerneelementene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det vil bli tatt hensyn til dette i 

utformingen av stillingsinnhold ved nytilsettinger og vikariater. 

 

Det ble i 2016 nedlagt et betydelig arbeid i å skape en kultur og sikre rutiner for bredt 

engasjement i arbeidet med å skaffe ekstern finansering, også fra kilder utenfor 

forsvarssektoren. Erfaringsmessig er imidlertid dette en type satsing som vil kreve tid før den 

gir full uttelling i form av tilslag på søknader til for eksempel Norges forskningsråd. 

2. Undervisning 
I IFS’ strategi for 2016–2019 er ett av instituttets overordnede mål å «levere forskningsbasert 

undervisning av høy kvalitet innenfor instituttets fagområder på militære og sivile 

læresteder». Det fremheves i tillegg at IFS skal opprettholde og videreutvikle dagens nivå for 

undervisningskvalitet når det gjelder relevans, innholdsmessig kvalitet og formidling.  

2.1 Undervisning ved FHS 
I 2015 fikk FHS akkreditert et nytt masterstudium på 90 studiepoeng til erstatning for den 

tidligere master i militære studier på 120 studiepoeng. Det nye studiet er i større grad spisset 

inn mot militærprofesjonens kjernekompetanse, og det tilbys både som heltids- og 

deltidsstudium. Studieåret 2015–2016 var første året FHS tilbød undervisning i det nye 

studiet. Parallelt med gjennomføringen av denne undervisningen ble det for siste gang gitt 

undervisning i valgfrie emner på det toårige masterstudiet.  

I 2016 ble det tilbudt totalt 16 masteremner ved FHS. Av disse hadde IFS emneansvar for 

følgende ni:  

 Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler 

 Geopolitikk, sikkerhet og militærmakt 

 Militær historie og teori 

 Militærmakt i vitenskapelig og samfunnsmessig perspektiv 

 Norsk og internasjonal politikk 

 Beredskap, krisehåndtering og asymmetriske trusler  

 Vitenskapelig metode (studiemodell 2) 

 Nasjonal beredskap og krisehåndtering (valgfritt emne) 

 Innføring i Forsvarets virksomhet (valgfritt emne) 

For en utfyllende oversikt over emnene IFS var ansvarlige for, antall studiepoeng, hvem vi 

./. samarbeidet med, og hvilken studievariant emnet inngikk i – se vedlegg 2. 

 

Til sammenligning var IFS i 2015 ansvarlig for åtte emner i tillegg til forkurs.  
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2.2 Undervisningskvalitet 
Alle emnene ved FHS evalueres av studentene i etterkant av undervisningen. Emnene som 

IFS hadde ansvar for, fikk svært gode tilbakemeldinger. På spørsmålet «hvor fornøyd er du 

generelt sett med emnet», skal studentene vurdere dette på en skala fra 1 til 5 der 1 betyr i 

«liten grad» og 5 betyr «i stor grad». I gjennomsnitt 85 prosent av studentene ga 4 eller 5 i 

karakter på dette spørsmålet, en anelse opp fra 2015. 

Av IFS-ansatte med undervisningsoppgaver har 13 pedagogisk formalkompetanse. Fem 

medarbeidere ble i 2016 prioritert fra IFS for slik utdanning, men grunnet manglende 

studieplasser (FHS hadde ikke tilgjengelige plasser), var det ingen som startet på 

pedagogikkstudium i 2016.  

 

2.3 Undervisningsbidrag eksternt 
Ansatte ved IFS bidrar med en rekke enkeltforelesninger ved de andre høgskolene i Forsvaret 

og ved eksterne institusjoner som for eksempel Universitetene i Oslo, BI og Stockholms 

universitet. En av IFS’ ansatte hadde emneansvar for Fascismens historie ved Universitetet i 

Bergen, hvor vedkommende i tillegg er professor II. 

  

2.4 Veiledning  
Til sammen 14 masterstudenter ved FHS fikk i 2016 veiledning av ansatte ved IFS. Åtte av 

studentene startet vårsemesteret 2016 og leverte masteroppgave i mai samme år. Seks 

studenter startet høsten 2016 og leverte oppgaven i løpet av høstsemesteret.  

Ni PhD-studenter ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt veiledes av ansatte ved 

IFS. 

 

2.5 Samlet vurdering 
IFS har de senere årene fått ansvar for stadig mer undervisning ved FHS. For å få til dette har 

IFS i en del tilfeller frikjøpt eksternfinansierte medarbeidere. Økningen i undervisningens 

omfang uten tilførsel av ekstra ressurser har vært mulig takket være god planlegging og 

gjennomtenkte undervisningsopplegg, men har også vært avhengig av fleksibilitet og 

innsatsvilje fra de ansatte. En ytterligere økning av undervisningsbidragene uten tilførsel av 

ressurser vil imidlertid kunne gå på bekostning av innsatsen innenfor forskning og formidling 

IFS mener at målet om å levere forskningsbasert undervisning av høy kvalitet på militære og 

sivile læresteder, er oppnådd. Veksten i omfang har ikke gått utover kvaliteten på 

undervisningen. Emnene som IFS har hatt ansvar for, har fått svært gode tilbakemeldinger. 

Dette indikerer at undervisningen som ble levert, var av høy kvalitet både når det gjelder 

relevans, innholdsmessig kvalitet og pedagogisk utforming. 

3. Forskningsformidling  
Med «formidling» menes annen distribusjon av IFS’ forskningsresultater enn den som skjer 
gjennom internasjonale eller nasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og bøker fra 
vitenskapelige forlag. Av IFS’ strategi 2016–2019 fremgår at IFS «driver formidling som gir 
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økt forståelse av og kunnskap om instituttets fagområder hos profesjonelle målgrupper3 og i 
allmennheten». I 2016 fortsatte instituttet arbeidet med å utvikle formidlingsformer og -

kanaler som mest mulig effektivt når frem til våre målgrupper.  

 

./. Vedlegg 3 gir en samlet oversikt over ulike sider ved IFS’ formidlingsaktiviteter i 2016. 

 

3.1 Forskningsmidling gjennom IFS’ egne kanaler 
 

Oslo Files on Defence and Security 

Oslo Files var en formidlingsserie som fra 2007 ble sendt i papirutgave I 2016 ble det 

publisert tre utgaver av Oslo Files. Serien ble avviklet ved årsskiftet 2016/2017,og hadde da 

ca. 340 abonnenter. Alle utgivelsene er digitalisert og ligger fritt tilgjengelige på 

ifs.forsvaret.no. 

IFS Insights 

IFS Insights er en ren online-serie og spesielt utformet for våre profesjonelle målgrupper. 

Serien har et kort format (4–10 sider). I 2016 ble serien modernisert og bedre tilpasset digitale 

kanaler. Det ble utgitt fire utgaver som til sammen hadde 700 besøk og ble lastet ned ca. 500 

ganger.  

Konferanser og seminarer i regi av IFS 

I 2016 avholdt IFS 15 åpne arrangementer på dagtid, like mange som året før. Det største var 

Omstillingskonferansen med over 250 påmeldte. IFS-strategiens mål om å “regelmessig 

avholde kveldsseminarer rettet mot allmennheten” ble derimot ikke oppfylt i 2016. 

 

IFS gjennomførte nettbaserte målinger av brukertilfredsheten for sju arrangementer. Til 

sammen 551 deltakere fikk tilsendt et spørreskjema på e-post etter arrangementene, 47 

prosent av dem svarte. 86,5 prosent av dem som svarte, mente at IFS-arrangementenes faglige 

innhold var svært godt eller ganske godt. Et lite mindretall på 9 prosent var mindre fornøyd med 

det faglige innholdet. 

 

3.2 Forskningsformidling gjennom eksterne kanaler  
 

Formidling registrert i Cristin  

Tallene som hentes ut fra Cristin om IFS’ formidlingsaktivitet, er basert på forskernes  

./. egen rapportering, jf. vedlegg 4. FHS er i gang med å utarbeide klarere retningslinjer for hva 

slags bidrag den enkelte ansatte skal registrere i Cristin. Statistikken som foreligger, er noe 

usikker, men gir likevel et bilde av hovedtrekk ved situasjonen. 

 

IFS-forskere i mediene – registrering i Retriever 

Retriever-tallene for mediebidrag viser hvor mange ganger Institutt for forsvarsstudier var 

nevnt i norske medier. I 2016 ble IFS nevnt i 486 oppslag, en økning på over 50 prosent fra 

2015. Oppslag om det amerikanske presidentvalget dominerte, med 63 prosent av totalen.
 
 

 

 

                                                 
3
 Med «profesjonelle målgrupper» menes Forsvaret, sentralforvaltningen og beslutningstakere, akademia 

(inkludert studenter) og media. 
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3.3 Formidling på ifs.forsvaret.no og Forsvarets intranett 
 

ifs.forsvaret.no 

I 2016 var det ca. 42 000 besøk på ifs.forsvaret.no, samme antall som året før. De mest 

populære områdene var, som i tidligere år, ansatte, forskning og publikasjoner. Ca. 66 prosent 

av besøkene var fra Norge, mot 80 prosent i 2015.  

Figur 2 viser hvilke veier trafikken til ifs.forsvaret.no tar. 29 prosent av de besøkende kom via 

direkte treff. Andelen har sunket jevnt de siste tre årene. I 2016 kom 40 prosent av besøkene 

via søkemotoren Google, en svak reduksjon fra året før.  

Trafikken til ifs.forsvaret.no gjennom andre nettsteder, som forsvaret.no, institusjoner, 

nyhetsbrev, nettaviser og ikke minst sosiale medier, økte derimot med 35 prosent. Facebook 

alene kanaliserte 11 prosent av det totale antallet besøkende til ifs.forsvaret.no, en svak 

økning fra 2015.  

Samlet sett betyr tallene at vi kan forvente at forskningsformidlingen på våre nettsider også i 

de kommende år i et betydelig omfang vil bli fanget opp av våre målgrupper via andre 

kanaler. Når en sak legges ut på nettsidene, er med andre ord bare halve jobben gjort. Mye av 

forskningsformidlingens framtidige suksess vil avhenge av IFS’ evne til å utnytte 

kanalmangfoldet. 

 

 

Figur 2. Internettrafikk til ifs.forsvaret.no i 2015 og 2016 

 

Forsvarets intranett 

Forsvarets interne kommunikasjonskanal ble brukt av langt flere av Forsvarets ansatte enn i 

tidligere år. Trafikken til fagsiden «Forskning og utvikling» på intranett, som IFS bidrar tungt 

til, økte med hele 230 prosentpoeng i 2016. IFS’ arrangementssider alene ble vist 6823 

ganger. 

Det var en svak økning i antallet besøkende på FHS/IFS’ avdelingsside på intranett fra 2015 

til 2016.  
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3.4 Nyhetsbrev og sosiale medier 
 

Nyhetsbrev 

IFS sendte ut 16 elektroniske nyhetsbrev i 2016, ett mer enn i 2015. Antallet abonnenter var 

860 ved utgangen av året, en økning på ca. 10 prosent fra året før.  

Omlag 19 prosent av dem som mottok IFS’ nyhetsbrev, klikket videre til en artikkel på 

ifs.forsvaret.no.  

Sosiale medier 

Trafikken til ifs.forsvaret.no kanaliseres via blant annet sosiale medier. I absolutte tall ligger 

vi til dels langt bak NUPI og PRIO i antall følgere på Twitter og Facebook, men vi øker mest 

på Twitter og har en god posisjon på LinkedIn, jf. tabell 2. 

 

Tabell 2. Oversikt over antall følgere i sosiale medier. Absolutte tall og prosentvis økning for 

ulike forskningsaktører mellom 18. april 2016 og 16. februar 2017  

 
Kanal IFS  

(absolutte tall 2016/prosentvis 

økning fra 2015) 

NUPI (absolutte tall 

2016/prosentvis økning fra 

2015) 

PRIO (absolutte tall 

2016/prosentvis økning fra 

2015) 

Facebook 2759/7 5010/15 6884/29 

Twitter 781/36  10 400/7 5023/21,5 

LinkedIn 1305/6 595/39 1818/15 

 

3.5 Formidling – samlet vurdering 
IFS’ forskningsformidling skal føre til «økt forståelse av og kunnskap om instituttets 

fagområder hos profesjonelle målgrupper og i allmennheten». Utviklingen i IFS’ 

forskningsformidling til de profesjonelle målgruppene var markant positiv i 2016. 

Helhetsbildet oppfattes som tilfredsstillende. 

 

Nylanseringen av IFS Insights som heldigital formidlingskanal anses som vellykket. Våre 

arrangementer ble gjennomført innenfor normal arbeidstid, og det store flertallet av deltakerne 

ga uttrykk for å være fornøyde med det faglige utbyttet. Satsingen på Forsvarets intranett som 

kanal inn mot Forsvarets ansatte ga god uttelling. 

 

Utviklingen i IFS’ forskningsformidling til allmennheten i 2016 anses som tilfredsstillende. 

Gjennom kveldsarrangementer og ytterligere satsning på sosiale medier og digitale 

samarbeidsløsninger kan IFS treffe denne målgruppen enda bedre.  

4. Nøkkeltall  

4.1 Kompetanseutvikling  
IFS ønsker medarbeidere som har god kompetanse til å løse oppgavene, enten det gjelder 

forskning, undervisning, formidling eller administrative oppgaver. I tillegg til den 

kompetanseutvikling forskerne får gjennom deltakelse på seminarer og konferanser og ulike 

faglige fora, deltok flere medarbeidere i andre kompetanseutviklingstiltak. 
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IFS mottok i 2016 kr 264 686 i likestillingsmidler fra FHS for å gjennomføre ulike 

kompetansehevende tiltak, dvs. noe over halvparten av de avsatte midlene.  

Alle aktivitetene ble gjennomført som planlagt, og tilbakemeldingene var gode.  

 

Fast ansatte i vitenskapelig stilling ved IFS skal ha, eller skaffe seg, pedagogisk 

formalkompetanse eller ha dokumentert pedagogisk erfaring på annen måte. Kurs tilbys ved 

behov. Midlertidig ansatte som har undervisning av noe omfang, gjennomfører slik opplæring 

etter individuell vurdering. Våren 2016 fullførte to medarbeidere et to-semesterskurs (15 

studiepoeng) i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. På grunn av manglende tilbud startet 

ingen på pedagogisk utdanningsløp i løpet av 2016. Én vitenskapelig ansatt ble gitt støtte til 

videreutdanning i russisk. 

 

Ansatte i Seksjon for forskningsadministrasjon og formidling gjennomførte en rekke 

kompetansehevende kurs innenfor sine arbeidsfelt. Én medarbeider fullførte våren 2016 

årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (bachelornivå, 60 studiepoeng) ved Høgskolen på 

Lillehammer. 

 

4.2 Økonomi og finansiering  
 

Tabell 3. Nøkkeltall for IFS’ økonomi 2013–2016 

Type utgift 2013 2014 2015 2016 

Personalutgifter (lønn og sosiale 
utgifter)* 

26554 28067 30726 32294 

Andre driftsutgifter 8990 8675 7112 5906 

Totale utgifter 35544 36742 37838 38200 

 
Finansieringsformer      

Grunnfinansiering 23000 23386 20961 24697 

Ekstern finansiering fra 
Forskningsrådet[1] 

933 1480 1495 694 

Ekstern finansiering fra andre 
offentlige norske kilder [2]* 

10314 8477 23362 9273 

Ekstern finansiering fra internasjonale 
kilder [3] 

11 15   229 

Total ekstern finansiering 11258 9972 24857 10184 

Sum bruk av overførte midler og 
avsetning til senere år 

1286 3384 -7980 3319 

Total finansiering 35544 36742 37838 38200 
[1] Gjelder prosjektet «Asian Countries’ Interest in the High North” som ble ledet av Fridtjof Nansens institutt, med IFS som partner og fra 
2015 også IFS-prosjektet «China in Indian Strategic Thinking».  

[2] Hovedsakelig prosjekter finansiert av FD og UD. 
 

  [3] Stiftung Wissenschaft und Politik og Københavns Universitet  

 * Refusjoner fra NAV ble inntektsført til og med 2014. Fra 2015 føres de som reduksjon i personalutgifter. 
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Grunnbevilgningen for 2016 var ca. 1,7 mill. kroner høyere enn i 2013, men beløpet for 2016 

omfatter ca. 4,3 mill. kroner som var øremerket særskilte prosjekter mot ca. 3,6 mill. kroner i 

2013. IFS’ ordinære grunnbevilgning i 2016 utgjorde altså i overkant av 20 mill. kroner. Det 

særskilt store beløpet fra andre offentlige kilder i 2015 skyldes ekstra tildeling knyttet til at 

IFS hadde administrativt ansvar for Afghanistanutvalget. Økningen i overføringer fra 2015 til 

2016 hadde samme bakgrunn. 

Tabellen viser en langsiktig økning i lønnsutgifter og nedgang i driftskostnader. Økningen i 

lønnsutgifter skyldes en kombinasjon av generell lønnsvekst, lønnsvekst knyttet til høyere 

formalkompetanse og en økning i antall ansatte i forhold til 2013, jf. 4.3. Reduksjonen i 

driftsutgifter fra 2014 forklares dels med at IFS etter gjennomført flytting til Kongens gt 4 

hadde reduserte utgifter knyttet til innkjøp både av møbler og andre varige gjenstander, 

forbruksmateriell og tjenester, dels med en generell innstramming i bl.a. reisevirksomheten 

som følge av stadig strammere budsjettrammer. Reduksjonene fra 2015 til 2016 er delvis 

knyttet til redusert reiseaktivitet for Afghanistanutvalget.  

 

4.3 Personell 

4.3.1 Utvikling i antall ansatte og stillingskategorier  
Ved utgangen av 2016 hadde IFS 51 ansatte, inkludert fem ansatte i permisjon, én professor 

II, vikarer for medarbeidere i permisjon, fem pensjonister og en lærling. Dette er en økning på 

to personer fra utgangen av 2013, og en reduksjon på seks personer fra 2015. Reduksjonen fra 

2015 henger sammen med at Afghanistanutvalget ble avviklet sommeren 2015 (fire 

midlertidige årsverk), og at to midlertidig ansatte gikk over i faste stillinger ved Forsvarets 

stabsskole. At lønnsutgiftene for 2016 likevel var høyere enn for 2016, skyldes vakanser og 

andre endringer i personelloppsettet gjennom året som ikke fanges opp i personellstatus pr. 

31. desember. 

 

Instituttet har 24 hjemler for fast stilling. Tallet har ligget fast siden 2015, da Seksjon for 

forskningsadministrasjon og formidling opprettet to stillinger som finansieres gjennom 

overheadmidler. Ved utgangen av 2016 hadde IFS 22 midlertidig ansatte og fem personer 

engasjert på pensjonistvilkår. Gruppen midlertidig ansatte omfatter ansatte i 

prosjektfinansierte stillinger, vikarer og lærlinger. Det tilsvarende tallet i 2013 var 23. 
 

IFS hadde syv ansatte i PhD-løp per desember 2016, hvorav én i fast stilling. To ansatte 

dispurte for doktorgraden, mens én stipendiat gikk over i fast stilling ved Forsvarets 

stabsskole. 

 

Av fast ansatte i vitenskapelig stilling, hadde alle unntatt to førstekompetanse eller høyere. Av 

de to uten førstekompetanse, var én i doktorgradsløp, mens én etter planen vil gå over i 

fireårig stilling som PhD-stipendiat (Forsvarets PhD-ordning) høsten 2017. Åtte ansatte 

(inkludert én ansatt i permisjon) hadde professorkompetanse ved utgangen av 2016. Av 

vitenskapelig ansatte i prosjektstilling, hadde ca. en tredjedel førstekompetanse. 

 

4.3.2 Fordeling på kjønn og alder 
Kvinneandelen av ansatte ved IFS har siden 2013 ligge temmelig stabilt på rundt en 

tredejedel, jf. figur 3, med en noe lavere andel kvinner blant de vitenskapelig ansatte. Fem av 

de vitenskapelig ansatte med PhD ved utgangen av 2016 var kvinner.  
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Figur 3. Fordeling kvinner og menn pr. 31.12.2013–2016 

 

 

Gjennomsnittsalderen for fast ansatte ved IFS steg fra 47 år til 48 år fra 2015 til 2016. I 2013 

var gjennomsnittsalderen for fast ansatte 45 år. Gjennomsnittsalderen for midlertidig ansatte 

har de siste årene variert rundt ca. 35 (noe avhengig av beregningsgrunnlaget). 

 

4.3.3 Fordeling av ansatte mellom sentrene 
Sentrene ved IFS har et varierende antall medarbeidere og ulik fordeling mellom fast og 

midlertidig ansatte. I løpet av 2016 ble det minste senteret, Senter for transatlantiske studier, 

styrket ved tilførsel av to professorer fra det største senteret, Senter for norsk og europeisk 

sikkerhet. Som det fremgår av figur 4, har Senter for sivil-militære relasjoner en særlig høy 

andel midlertidig ansatte på prosjekt. 
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 * SNES: to faste tatt ut pga permisjon. 

 ** Siv mil: to faste tatt ut pga permisjon. 
 *** SFF: en fast tatt ut pga permisjon. 

 

Figur 4. Fordeling av ansatte mellom sentrene og internt i sentrene i 2015 og 2016 

4.3.4 Stillingskoder  
Fordeling av ansatte på stillingskategorier og utviklingen fra 2013 til 2016 fremgår av figur 5. 

I løpet av 2016 ble antallet stipendiater og forskere uten PhD redusert fra 18 til 12. Dette 

skyldes dels at medarbeidere gikk over i stillinger andre steder, dels at medarbeidere fikk 

godkjent sin PhD i løpet av året. IFS ansatte ingen nye PhD-stipendiater i 2016. To ansatte 

oppnådde professorkompetanse. 
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Figur 5. Antall ansatte pr. 31.12.2013–2016 fordelt på stillingskoder (inkludert 

medarbeidere i permisjon) 
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Vedlegg 2: IFS-ansattes emneansvar ved FHS 
 

Emnenavn Studievariant, eventuell 

samarbeidspartner 

Studie-

poeng 

Norsk og internasjonal politikk 

 

Heltid 10 

Militær historie og teori  

 

Heltid 10 

Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler 

 

Heltid 10 

Vitenskapelig metode 

 

Deltid (samlingsbasert)  10 

Beredskap, krisehåndtering og asymmetriske 

trusler  

 

Deltid (samlingsbasert) 

Politihøgskolen 

15 

Militærmakt i vitenskapelig og samfunnsmessig 

perspektiv 

 

Deltid (samlingsbasert)  10 

Geopolitikk, sikkerhet og militærmakt 

 

Deltid (samlingsbasert)  

Sjøkrigsskolen 

10 

Nasjonal beredskap og krisehåndtering  Videreutdanningsemne. 

Samlingsbasert. 

15 

Innføring i Forsvarets virksomhet  

 

Videreutdanningsemne. 

Samlingsbasert 

10 
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Vedlegg 3: Nøkkeltall for IFS’ forskningsformidling og kommunikasjon 
2013–2015 
 
 2013 2014 2015 2016 
Forskningsformidling gjennom IFS’ egne kanaler 

Oslo Files on Defence and Security, antall utgivelser 1 3 2 3 

IFS Insights, antall utgivelser 1 3 0 4 

Åpne seminarer og konferanser 6 11 11 12 

Lukkede møter 23 36 9 11 

Antall påmeldte seminarer og konferanser totalt 328 878 982 Ca. 920 

Andelen deltakere som opplevde seminarene som 

faglig svært gode eller ganske gode 

– – – 86.5% 

Forskningsformidling gjennom eksterne kanaler  

Forskningsformidlingsaktiviteter (totalt, registrert i 

Cristin) 

49 78 73  

IFS-forskere i mediene (totalt antall ganger, 

registrert i Retriever) 

632 650 314 486 

IFS-forskningen på ifs.forsvaret.no og Forsvarets intranett  

Besøk ifs.forsvaret.no totalt
4
  36 490 37 196 42 213 42 085 

Besøk som direkte treff 15 763 14 308 13 890 12 298 

Besøk via søkemotorer (Google-tall i parentes) 15 776 

(13 974) 

17 145 

(15 769) 

18 762 

(17 000) 

17 747 

(16 707) 

Besøk via nettsteder (Facebook-tall i parentes)  4 933 

(1 547) 

5 742  

(1 636) 

6 717 

(3 948) 

7 625 

(4 760) 

Unike besøkende IFS’ avdelingsside intranett – 92 487 511 

Unike besøkende fagsiden Forskning og utvikling 

intranett 

 1 448 7 638 17 337 

IFS’ kommunikasjon via nyhetsbrev   

Antall utsendte nyhetsbrev (antallet abonnenter på 

slutten av året i parentes) 

15 

(635) 

22 

(705) 

15 

(784) 

16 

(859) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Dette er viktig å merke seg at dette ikke er et tall på unike besøkende, men besøk totalt. Er én person for 

eksempel inne tre ganger på en dag, regnes det som tre besøk. 
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Vedlegg 4: Formidling – utvalgte kategorier meldt inn i Cristin  
 

Formidlingskategori Aktivitet 2013 2014 2015* 2016 

 

Tidsskriftspublikasjon 

 

 Populærvitenskapelig 

artikkel 

7 14 17 14 

Anmeldelse 3 6 2 6 

Bok  

 Lærebok 1 0 0 0 

Fagbok 1 0 0 1 

Rapport     

 Rapport 6 4 4 3 

Del av bok/rapport     

 Faglig kapittel 1 1 4 3 

Populærvitenskapelig 

kapittel 

1 0 0 1 

Sum samtlige formidlingsbidrag 20 25 27 27 

 

*Oppdatert i forhold med korrigerte tall i forhold til Årsmelding for 2015. 


