
 

 

Vil du skrive masteroppgave for oss?  

 

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har et ledende miljø innen forskning på forsvars-

økonomi. Forskerne våre støtter Forsvaret med helhetlig økonomisk rådgivning og 

arbeider med mange interessant økonomiske problemstillinger for forsvarssektoren. 

Vi inviterer dyktige studenter til å skrive masteroppgave i tilknytning til FFI om 

følgende aktuelle tema:  

 

Selvassuranseprinsippet i staten:  

Staten opptrer i dag som selvassurandør, hvilket vil si at de statlige etatene ikke har 

adgang til å forsikre seg mot for eksempel skader eller endrede markeds-

forutsetninger. Bakgrunnen for prinsippet er at det etatene sparer på å ikke betale 

forsikringspremier skal dekke inn for eventuelle tap. Forsvarssektoren er betydelig 

eksponert for valutasvingninger, men kan som følge av selvassuranseprinsippet ikke 

sikre seg mot endrede valutaforutsetninger. Store forskjeller mellom estimerte valuta-

kurser i budsjettprosessen og faktiske valutakurser kan få stor påvirkning på 

muligheten til å oppnå planlagt aktivitetsnivå. FFI ønsker søknader på master-

oppgaver som belyser muligheter og utfordringer med selvassurandørprinsippet i 

Staten.  

 

Bruk av levetidskostnader i offentlige anskaffelser: 

Forsvaret benytter, på lik linje med andre statlige virksomheter, levetids-

kostnadsmetodikk (LCC) for å estimere fremtidige utbetalinger for store 

anskaffelsesprosjekter. FFI ønsker søknader på masteroppgaver som belyser 

relevante problemstillinger knyttet til bruk av LCC-analyser i offentlige anskaffelser.  

 

Periodiserte regnskaper i Staten: 

Forsvaret har på lik linje med flere andre statlige virksomheter introdusert bedrifts-

økonomiske prinsipper for periodisering av kostnader. Dette ble introdusert fra 1. 



januar 2016. FFI ønsker søknader på masteroppgaver som belyser utfordringer og 

muligheter denne endringen kan skape. Oppgaven kan basere seg på teori knyttet til 

virksomhetsstyring, andre virksomheters erfaringer med slike reformer og/eller 

analyser av Forsvarets regnskaper.  

 

Insentiveffekter av øvingstillegg i Forsvaret: 

Forsvaret bruker store summer hvert år på å kompensere de ansatte for øvings-

aktiviteten. Denne kompensasjonen varierer kraftig med militær grad, ansettelses-

forhold, forsvarsgren og naturlig nok øvingsaktivitet. Hvordan virker de ulike 

forsvarsgrenenes avlønningsstruktur? Skaper de ulike insentiver? Hvordan påvirker 

dette medarbeidere som øver lite? FFI ønsker søknader på masteroppgaver som 

empirisk studerer hvordan øvingstillegg har påvirket militært ansattes beslutning om 

å bli eller forlate Forsvaret. 

 

 

FFI vil for alle oppgavene bistå med datasett til analysen og kan tilby kontorplass i 

skriveperioden. Studenten må ha en hovedveileder ved lærestedet sitt og en forsker 

på FFI kan fungere som biveileder. For alle oppgavene forutsettes taushetserklæring 

og at studenten kan sikkerhetsklareres. 

 

Hvis du ønsker mer informasjon om noen av oppgavene er du velkommen til å 

ta kontakt med en av våre forskningsledere! 

Kontaktperson for oppgavene Selvassuranseprinsippet i staten og Bruk av 

levetidskostnader i offentlige anskaffelser:  

Steinar Gulichsen: Steinar.Gulichsen@ffi.no, 63 80 77 60/911 00 064 

Kontaktperson for oppgavene Periodiserte regnskaper i Staten og Insentiveffekter av 

øvingstillegg i Forsvaret:  

Sverre Kvalvik: Sverre.Kvalvik@ffi.no, 63 80 77 90/482 23 008  

 

Søknad om å skrive oppgave for FFI kan sendes til Steinar.Gulichsen@ffi.no 

eller Sverre.Kvalvik@ffi.no. Søknaden skal inneholde CV, oppdatert 

karakterutskrift, søknadstekst og en prosjektbeskrivelse hvor du gjør rede for 

hvordan du ønsker å løse problemstillingen. FFI vil vurdere de innsendte 

forslagene løpende og svar på søknaden kan forventes i løpet av en måned fra 

innsending. Begrunnelse på eventuelt avslag gis ikke. 
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