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Institutet för rymdfysik

UPPGIFTER
Verksamheten under 2020 vid Institutet för rymdfysik, IRF, regleras av Förordning med instruktion
för IRF (SFS 2007:1163), Regleringsbrev för budgetåret 2018 och Myndighetsförordningen (SFS
2007:515). Vissa ärenden regleras av Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Andra förordningar,
direktiv, policydokument och lagar som rör specifika ärenden ska också följas i det dagliga arbetet vid
institutet.

SYFTE
IRF ska ha en ledande roll inom rymdfysik- och polaratmosfärforskning, utveckla nya avancerade
mätinstrument och forskningsmetoder, samt producera forskningsrapporter av högsta internationella
klass. Kunskaper inom IRF:s forskningsområden är nödvändiga för att förstå naturen i stort och
globala processer som påverkar människor i deras vardag.

BAKGRUND
IRF bedriver forskning inom rymd- och atmosfärfysik samt utveckling inom rymdteknik. IRF har ett
mycket omfattande nätverk och leder flera internationella samarbetsprojekt. IRF bidrar med unik
kompetens till utbildningar på alla nivåer men främst genom medverkan i forskarutbildning. IRF:s
forskningsprojekt ger unika möjligheter att sprida kunskap om, och skapa intresse för, naturvetenskap
och teknik i hela samhället. Grundforskning på internationell toppnivå ger vetenskapliga resultat och
kräver fortlöpande innovation; båda påverkar samhällets utveckling – vetenskapligt, tekniskt och
kulturellt.
Rymd- och atmosfärfysikforskning är gränsöverskridande. I norra Skandinavien, under
norrskensovalen och vid kanten av atmosfärens arktiska polarvirvel, finns unika möjligheter att
bedriva forskning inom dessa områden. Man kan dagligen göra direkta observationer av fenomen som
är konsekvenser av fysikaliska processer i rymden och atmosfären, t.ex. magnetiska störningar,
norrsken samt molnbildning i stratosfären och mesosfären. Glesbebyggda områden möjliggör
mätningar i en relativt störningsfri miljö.
IRF är sedan 1976 värdinstitut för den internationella organisationen EISCAT Scientific Association
som under åren 2017-2021 konstruerar nästa generations markbaserade atmosfär- och
rymdradarsystem. Systemet kallas EISCAT_3D och kommer att bestå av ett tiotusental små antenner
fördelade på tre stationer belägna i Sverige, Norge och Finland. EISCAT_3D:s unika läge i norra
Skandinavien kommer att ge möjligheter att svara på viktiga frågor inom atmosfär- och
klimatforskning, plasmafysik, rymdväder och solsystemsvetenskap, samt bidra till
rymdmiljöundersökningar av rymdskrot.
Forskningen vid IRF är i huvudsak experimentell. IRF har en erfaren och kompetent teknisk personal
och har infrastruktur som stödjer forskningsprojekten på ett bra sätt (ex. testanläggningar,
kalibreringsutrustningar, elektroniklaboratorier, mekanisk verkstad och renrum för integrering av
rymdinstrument). IRF har drygt 50 års erfarenhet att utveckla och ta ansvar för mätinstrument i stora
internationella rymdforskningsprojekt. Observatorieverksamheten med dess kontinuerliga
registreringar ger ovärderliga data som visar tillståndet i jordens nära omgivning och ökar förståelse
av eventuella förändringar i ett längre tidsperspektiv.
IRF:s samverkan med svenska universitet bidrar till att utveckla rymd- och atmosfärfysik som
utbildningsämnen. Grundforskning vid ett fristående forskningsinstitut har därmed på ett naturligt sätt
integrerats i utbildningen. Den utbildning på forskarnivå som IRF medverkar till utgör också en god
bas för anställning inom näringsliv och förvaltning.

STRATEGI
För att utveckla verksamheten ytterligare är IRF:s strategi att fokusera på utvalda experimentella
metoder, en stark forskningsmiljö och samverkan med andra forskargrupper, industri och
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utbildningsanordnare. IRF:s ambition är att medverka till viktiga vetenskapliga framsteg när det gäller
kunskapen om:
– Fundamentala plasmaprocesser, i rymden runt jorden, runt andra planeter, i solvinden och runt
solen. I samarbete med andra forskningsområden kan dessa framsteg också ge förståelse för
processer som normalt studeras inom astrofysiken samt inom laboratorieplasma- och
fusionsforskningen. En mycket stor del av det universum som kan observeras består av plasma,
vilket gör forskningen kring dessa frågor betydelsefull. Kunskap om fundamentala processer är
grunden för förståelse av rymdväder, som får allt större betydelse för ett väl fungerande samhälle.
– Solsystemets fysik, ursprung och utveckling. Forskning relaterad till de stora planeterna (Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus) och deras månar. IRF har medverkat med ett instrument på
rymdsonden Cassini; analys av dessa mätningar fortsätter att ge viktig kunskap om Saturnus och
dess månar. Jämförande observationer av Mars, Venus och Titans atmosfärer bidrar till en ökad
insikt om vår egen planet samt förutsättningar för liv utanför jorden. IRF har för närvarande
mätinstrument i bana runt Mars och jorden samt på baksidan av månen och har utvecklat eller
bidragit till instrument som är på väg till Merkurius och solen. År 2014-16 gjorde IRF:s två
instrument ombord på ESA:s rymdsond Rosetta mätningar i närheten av kometen
67P/Churyumov-Gerasimenko. Ett annat fokusområde är stoft i solsystemet och dess påverkan på
bland annat jordens atmosfär.
– Dynamiska och kemiska processer i atmosfären i polarområden och deras samband med klimatet
och klimatförändringar.
IRF arbetar med att stärka budgeten för att i större omfattning kunna:
– bidra till ett mer utvecklat samarbete inom Europa (ESA, EU, Norden) och med länder som t.ex.
Japan, Kina, USA och Ryssland. Rymd- och atmosfärfysik är globala och för mänskligheten
viktiga områden med en stark inverkan på samhällsutvecklingen – miljömässigt, tekniskt och
kulturellt.
– utveckla samarbetet med svenskt och internationellt näringsliv. Detta sker genom
kunskapsspridning till små och medelstora företag men också genom konkreta samarbetsprojekt.
IRF utvecklar ny mätteknik, nya analysmetoder, innovativa småsatelliter samt prognoshjälpmedel
för miljöövervakning och rymdväder.
– bidra till en ökad förståelse av klimatförändringar genom att analysera observationer och öka
kunskap om processer i den polara atmosfären. IRF utvecklar kompetens och vetenskapliga
instrument inom atmosfärfysikområdet.
För att uppskattas som arbetsplats ska IRF kännetecknas av:
– ett kreativt arbete inom ett spännande internationellt forskningsområde som har stort inflytande på
den vetenskapliga, tekniska och kulturella utvecklingen.
– delaktighet, omtanke och gott ledarskap.
– lika möjligheter för kvinnor och män ska genomsyra det dagliga arbetet inom alla områden och i
alla beslut.
Forskningen ska bedrivas med högsta vetenskapliga kvalitet. En viktig indikator på kvaliteten av IRF:s
forskning är expertgranskade och uppmärksammade forskningsrapporter i ledande vetenskapliga
tidskrifter. En annan är att, i konkurrens med andra grupper/organisationer, få förtroendet att leda
internationella projekt eller mätkampanjer. Ett ytterligare bevis på forskningens kvalité är
forskarvärldens intresse och efterfrågan att tillsammans med IRF få delta i analys av de data som
institutets mätinstrument samlar in. Detsamma gäller inbjudningar att delta i andra länders och
organisationers forskningsprojekt.
Mål för forskningen inom en femårsperiod
IRF ska:
– vara erkänt som ett av de mest respekterade forskningsinstituten inom rymd- och atmosfärfysik i
Europa. Mått på detta fås genom kontinuerlig extern bedömning av verksamheten.
– vara en av de mest framgångsrika institutionerna när det gäller att leda internationella projekt.
Detta visas genom att IRF leder minst två stora instrumentkonsortier inom ESA:s rymdprogram.
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vara en respekterad partner till rymdindustrin. Detta visas genom att IRF har en uppskattad roll i
existerande eller nya nätverk.
vara en naturlig forskningslänk för studenter vid svenska och internationella universitet genom att
bl.a. erbjuda möjligheter till examensarbete. Överenskommelser med universiteten på de orter där
IRF har verksamhet ska vara väl förankrade hos, och IRF:s bidrag till utbildningarna uppskattade
av, universitetens ledningar.
medverka till en till tre doktorsexamina per år.
vara en viktig partner när det gäller att utveckla nya mätsensorer inom forskningsområdet och att
göra data tillgängliga. IRF:s instrument på marken och ombord på satelliter ska vara innovativa
samt användas av forskargrupper och andra intressenter. Detta mäts genom att se utvecklingen av
användning av observatoriedata, medverkan i gemensamma publikationer mm.

Forskningsrelaterade aktiviteter ska de närmaste åren bl.a. handla om:
– globala atmosfärs- och klimatprocesser, såväl naturliga som antropogena,
– den dynamiska solen, dess magnetfält och plasmautflöde (solvinden),
– grundläggande processer för energiöverföring och acceleration av partiklar i rymdplasma,
– solsystemet och jämförande studier av processer kring dess planeter och månar,
– jonosfären och rymdväder,
– framtagning och bevarande av långa obrutna tidsserier med data som kan användas för att studera
miljöförändringar nu och i framtiden,
– magnetosfärs- och jonosfärsfysik, att förstår den nära rymdens fysik och dessa inverkan på
förhållandena på jorden
– tillhandahålla rymdvädersprognoser och vara expertmyndighet inom detta område.
– utveckling av avancerade och världsledande instrument för rymd- och atmosfärfysikforskning
samt möjligheter till spin-offeffekter,
– samverkan med andra forskningsfält, t.ex. astrofysik, atmosfärkemi, astrobiologi och
laboratorieplasmafysik,
– medverkan i Sveriges, ESA:s och EU:s forskningsplanering.
Forskningen bedrivs i projektform och samordnas inom tre forskningsprogram. Inom IRF bedrivs
också observatorieverksamhet som stöd till forskare världen över när det gäller framförallt insamlande
och bevarande av långa tidsserier av relevant data.
Mål för förvaltningen
Förvaltningen ska vara en effektiv och rättssäker stödfunktion som ska bidra till att IRF kan fullgöra
sitt övergripande uppdrag.
Som statlig myndighet följer IRF den statliga värdegrunden som i sin tur baseras på grundlagarna. En
god förvaltningskultur är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. Alla
medarbetare på förvaltningen ska ha en god insikt i de krav som är förknippade med
statstjänstemannarollen.
IRF ska säkerställa en budget i balans och skapa träffsäkra ekonomiska prognoser samt skapa
möjligheter för investeringar i infrastruktur.
Prioriterande aktiviteter inom förvaltningen
– göra en översyn av samtliga avtal samt förbättra dokumentation (Ekonomichef ansvarig).
– utveckla den verksamhetsbaserade arkivredovisningen (Ekonomichef ansvarig).
– uppdatera årlig plan för investeringar (Ekonomichef ansvarig).
– uppdatera rutiner vid kränkande särbehandling och trakasserier (Personalchef ansvarig).
– uppdatera risk- och sårbarhetsanalys (Förvaltningshandläggare).
– tillgängliggöra information om IRF:s verksamhet (FoU-sekreterare ansvarig).
– genomföra en miljöutredning (Förvaltningshandläggare ansvarig).
– göra en säkerhetsskyddsanalys (Förvaltningschef ansvarig).
– förstärka det systematiska säkerhetsarbetet genom att följa processen i vårt LIS (IT-chef ansvarig)
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förbättra det trådlösa nätverket (IT-chef ansvarig)
förbättra funktionaliteten i mötesrum och för webb-möten generellt (IT-chef ansvarig)
vidareutveckla IRF:s webbplats för att förse både allmänheten och forskarsamfundet med
värdefull information om IRF:s forskning (FoU-sekreterare ansvarig)
utforma IRF:s webbplats och tillhörande dokument så att de är möjliga att uppfatta samt är
hanterbara, begripliga och robusta i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service (FoU-sekreterare ansvarig).
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ORGANISATION
Föreståndare
Ställföreträdande föreståndare
Ekonomichef
Personal- och förvaltningschef 1
Programchef
Sol,- rymd- och atmosfärforskning
Solsystemets fysik och rymdteknik
Rymdplasmafysik
FoU-sekreterare
Observatoriechef (KAGO)
Dataskyddsombud
Registrator
Huvudskyddsombud
Strålskyddsexpert
IT-chef
Skyddsområdesansvar
EISCAT mottagarstation
Kiruna
Friskvård
Handledarkollegium
Kemikalieansvarig
Strålsäkerhetskoordinator
Uppsala
Friskvård
Handledarkollegium
Kemikalieansvarig
Sammankallande datorfrågor
Strålsäkerhetskoordinator

Stas Barabash
Mats André
Anna-Karin Ukonsaari
Cecilia Flemström

t o m 2021-08-31
t o m 2020-07-31

Johan Kero
Stas Barabash
Yuri Khotyaintsev
Rick McGregor
Urban Brändström
Mats Luspa
Carina Gunillasson
Stefan Hedlund
Walter Puccio
Hans Nilsson
Enligt särskilt beslut
Lennart Lövqvist

t o m 2020-05-31
t o m 2021-12-31
t o m 2020-12-31

Vesa Alatalo
Carol Norberg
Stefan Karlsson
Stefan Karlsson
Jenny Andersson
Thomas Leyser
Victoria Cripps
Yuri Khotyaintsev
Victoria Cripps

I institutsledningen ingår:
Föreståndare (ordf.), ställföreträdande föreståndare, personalchef, ekonomichef, FoU-sekreterare,
programchefer, observatoriechef och IT-chef.
I insynsrådet ingår:
Föreståndare (ordf.), Anja Taube, Anders Jörle, Maria Nilsson, Olle Norberg, Mark Pearce och Ann
Persson Grivas.

För mer information om arbetsgrupper och kommittéer se bilaga 1.
Projektförteckning finns i bilaga 2 och budget för 2020 i bilaga 3.
Forskningsstrategier finns också beskrivna i bilaga 4 (på engelska).
Arbets- och delegationsordning är fastställd av föreståndaren 2020-02-14 (Dnr 1.1-55/20).
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EKONOMISK STYRNING
En kontoplan och övergripande budget fastställs av föreståndare i slutet av december.
Ekonomichefen går igenom fördelningen av externa medel på forskningsprojekt med programchefer
och fastställer den detaljerade budgeten under januari månad.
Budgetuppföljningar görs månadsvis och budgeten uppdateras vid behov.

PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSCYKEL
Förberedelser och uppföljning
September
Regeringens budgetproposition
Information till insynsråd
Budgetuppföljning
Oktober
Anslagsprognos till regeringen
Budgetuppföljning
November
Programplaneringsdirektiv
Initiera plan för kompetensutveckling
Beslut från VR
Budgetuppföljning
December
Beslut från Rymdstyrelsen
Regleringsbrev och forskningsanslag
Information till insynsråd
Projektplaner
Investeringsinventering
Planeringsdialog
Verksamhets- och handlingsplaner
Övergripande budget för verksamhetsåret
Underlag för EA-värdering inlämnas
Budgetuppföljning
Verksamhetsåret börjar 1/1
Januari
Boksluts- och resultatredovisningsarbete
Fastställa detaljerad budget
Budgetuppföljning
Februari
IRF:s årsredovisning inlämnas senast 22 feb
Miljöledningsredovisning inlämnas senast 22 feb
Riskanalys uppdateras
Framtagning av budgetunderlag
Information till insynsråd
Budgetuppföljning
Anslagsprognos till regeringen
Mars
Budgetunderlag inlämnas senast 1 mars
Underlag för EA-värdering inlämnas
Budgetuppföljning
April
Eventuella synpunkter från revisorer behandlas
Ansökningar till forskningsråd
Budgetuppföljning
Resultat EA-värdering
Semesterplan klar
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Maj

Juli
Augusti

Information till insynsråd
Anslagsprognos till regeringen
Budgetuppföljning
Budgetuppföljning
Anslagsprognos till regeringen
Budgetuppföljning

Underlag verksamhetsplan och budget
1. Årsredovisning för föregående år
2. Budgetunderlag och forskningsstrategier
3. Budgetpropositionen
4. Forskningsanslag från forskningsråd m.fl.
5. Regleringsbrev, instruktion för IRF
6. Lagar och förordningar
7. IRF:s policydokument och handlingsplaner
8. Dialog/förankring medarbetare
9. Resultatuppföljning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
IRF fokuserar på några utvalda experimentella metoder som behövs för att uppnå de vetenskapliga
målen. En del metoder kräver små effektiva integrerade rymdinstrument vilka kommer att utvecklas i
nära samarbete med svensk rymdindustri. För att nå intressanta vetenskapliga resultat behöver forskare
vid IRF ofta använda data från både egna och andra gruppers forskningsinstrument. Sammantaget
kräver detta skickliga och erfarna ingenjörer och programmerare samt respekterade ledare av
internationella tekniska och vetenskapliga projekt. Rekrytering och utbildning är viktiga komponenter
för IRF:s framtida utveckling.

RAPPORTERING
Alla anställda informeras veckovis genom IRF-aktuellt (ansvarig FoU-sekreteraren) som sänds med
epost och finns tillgängligt på intranet. Dessutom informeras om verksamheten i IRF:s årsredovisning
och i föreståndarens rapport till insynsrådet (normalt 4 möten per år).
Rapportering sker regelbundet vid samverkansmöten (cirka en gång per månad) samt vid
arbetsplatsträffar.
Internkontroll och arbetsmiljö följs dessutom upp genom regelbundna möten (normalt fyra möten per
år) med arbetsmiljökommitté. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor följs upp av särskild utsedd grupp
(ca fyra möten per år).
Föreståndaren informerar genom allmänna genomgångar vid behov.
Protokoll, policydokument, rapport till insynsrådet och minnesanteckningar finns tillgängliga via
intranet.
Denna plan uppdateras årligen eller vid behov (Föreståndaren ansvarig).
Riksrevisionen informeras i samband med bokslutsarbetet då de också normalt besöker IRF och vid
behov under andra delar av året.
Ansvarigt departement kallar till myndighetsdialog årligen och informeras vid behov under andra
delar av året.
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Bilagor
1. Arbetsgrupper
2. Projektförteckning
3. Övergripande budget
4. Research strategies

8(8)

Bilaga 4

Dnr 1.1-104/20 (replaces Dnr 1.1-314/18)

Swedish Institute of Space Physics—Research Strategies
The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a national research institute under the auspices of the
Swedish Ministry of Education and Research. Research at IRF is currently conducted within three
research programmes. IRF also has an observatory programme and carries out observatory activities in the
fields of space and atmospheric physics. This document summarizes the objectives, success factors and
goals of IRF as a whole and of the individual programmes.
Objectives
IRF’s objectives are to:
• Conduct research in the fields of space- and atmospheric physics.
• Contribute to development in space technology.
• Play an important role in research education in these three fields.
• Focus on experimental research in these fields.
• Continue as a node in the global network of geophysical observatories.
• Promote the intellectual development of its employees.
Success factors
Successful scientific research and continued support from decision makers require that IRF:
• Conducts research of the highest international standard.
• Acts as a national and international network organisation.
• Has a strong connection with universities, other research organisations, industry and society.
• Stands for good leadership, exciting work opportunities, a creative atmosphere and intellectual
challenges.
• Takes advantage of Sweden’s geophysical location and the Arctic environment.
• Remains a flexible and efficient research organisation.
Goals
The long-term goals for IRF (5-10 years) are to:
• Be recognised as one of the top experimental space- and atmospheric physics organisations in Europe.
• Remain one of the most successful European competitors by being chosen as Principal Investigator
(PI) on major missions.
• Strengthen its role as a partner in EU projects and with the Swedish and European space industries.
• Establish itself as a natural research link for students at Swedish and European universities.
• Play a major role in the graduation of an average of two to three PhD students per year.
• Be recognised as a provider of reliable scientific data.
• Maintain successful research programmes with individual profiles and an overall average of 50%
external funding.
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Swedish Institute of Space Physics—Research Strategies
Solar Terrestrial and Atmospheric Research Programme
The programme conducts research into processes affecting the polar atmosphere and the near- Earth
environment in space, including space weather and meteor research.
Objectives
The objectives of the programme are to:
• Improve the understanding of basic space plasma processes in the solar terrestrial environment by
studying the whole chain of events from the Sun’s activity and the solar wind to effects in the Earth’s
magnetosphere, ionosphere, and atmosphere.
• Improve the understanding of the physical and chemical processes affecting the polar troposphere,
stratosphere, and mesosphere.
• Communicate our knowledge to Swedish society by participating in educational programs and public
outreach activities
Success factors
• Research on the full height range of the high-latitude atmosphere, including both neutral and plasma
states, the latter from the ground to the Sun.
• Takes advantage of Sweden’s geophysical location and the Arctic environment.
• Excellence in radar-, optical-, satellite conjugate observations and research.
• Excellence in developing new data analysis- and space weather forecasting methods.
• National and international collaboration, contributing unique observations by ground-based remote
sensing in the Arctic and satellite observations.
Goals
The long-term goals of the programme (5-10 years) are to:
• Be recognized as an important scientific contributor to research on the polar atmosphere and the nearEarth environment in space, including space weather and meteor research.
• Be recognized as an EISCAT_3D expert user group and appreciated collaborator.
• Maintain excellence in assuring KAGO scientific data quality.
• Develop advanced analysis tools applied to ground- and space-based scientific data.
• Provide calibrated measurements of key atmospheric parameters, which can be used in future
detection and attribution of atmospheric changes in the polar regions.
The short-term goals of the programme (2-3 years) are to:
• Study events that make use of the broad competence within the programme.
• Participate in and provide ground-based support to relevant Swedish and international space-based,
balloon and sounding rocket missions.
• Further develop Regional Warning Center Sweden and IRF:s role concerning space weather in
Sweden.
• Support the establishment of EISCAT_3D and ALIS_4D.
• Prepare for and participate in satellite missions SMILES and FACTORS.
• Increase the dissemination of scientific results in scientific publications and publish an average of one
first-author paper per scientist each year.
• Increase the involvement of students in the programme’s research.

2

Bilaga 4

Swedish Institute of Space Physics—Research Strategies
Solar System Physics and Space Technology Research
Programme
The programme conducts research on the interaction of planets, moons, asteroids, comets and exoplanets
with space environment.
Objectives
The objectives of the programme are to:
• Study the environment (plasma and neutral gas) and the solar wind interaction as well as the evolution
and dynamics of solar system objects – planets, moons, asteroids, comets and dust.
• Develop scientific instrumentation for satellite-based measurements of particles in support of space
science and solar system exploration.
• Develop new numerical models, data analysis tools and methods in the field of space science.
• Participate in space-related educational programs and public outreach activities.
Success factors
• Leading European group in the field of experimental space plasma physics with focus on particle
measurements.
• Excellence in managing experiments for national, international and bilateral space missions. Wide
international contact net.
• Excellence in designing and manufacturing world-class instrumentation for in-situ measurements of
ions, electrons and energetic atoms in space.
• Excellence in analysing and interpreting data.
• Excellence in numerical modelling of space plasmas.
• Flexibility in research planning and the ability to develop expertise in new areas of research related to
the programme topics.
• Highly professional and experienced engineering and scientific staff.
• Availability of unique calibration and manufacturing facilities.
Goals
Long-term goals of the programme (5-10 years) are to:
• Remain the European leader in the field of solar system space physics.
• Continue exploring plasma interactions throughout the solar system via measurements, modelling and
data analysis.
• Continue to advance the development of compact ion mass analysers with a mass resolution of a few
tens (CNO group separation) and angular resolution around 5° x 5°.
• Remain the European leader in ENA imaging techniques. Reach angular resolution for ENA imagers
of a few tens of eV to a few keV range down to 5° and develop techniques for ultra-high angular
resolution down to 0.1° and ultra-low energies down to a few eV.
• Establish the programme in the field of thermal plasma measurements.
• Establish a world-class calibration and test facility for space particle instrument development
(SpaceLab).
Short-term goals of the programme (2-3 years) are to:
• Continue modelling the solar wind/magnetosphere interactions with the moon, Mars, Venus, Mercury,
comets and Galilean moons.
• Use Rosetta, Mars and Venus Express data to continue the studies of the solar wind interaction with
3
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non-magnetized bodies and understand the role of the magnetic field for atmospheric evolution.
Develop and deliver the instrument for the ESA JUICE mission.
Develop and manufacture instruments for ESA Comet Interceptor and ISRO Venus Orbiter
Use Chang’e 4 and Chandrayaan-1 data to understand the physics of the solar wind interaction with the
lunar regolith.
Participate actively in proposing and planning of international and national missions.
Secure the programme’s participation in a mission with a launch date in 2025-2030 meeting the SSPT
science objectives.
Initiate technology development for thermal plasma measurements.
Complete phase A of the SpaceLab project.
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Swedish Institute of Space Physics—Research Strategies
Space Plasma Physics Research Programme
The programme conducts research into dynamic processes in space plasmas and magnetospheres.
Objectives
The objectives of the programme are to:
• Study the plasma universe by means of in-situ and ground-based observations.
• Understand and model plasma phenomena in the universe.
• Promote space technology and space science.
• Participate in teaching, in particular of space physics and space technology.
• Contribute to public outreach activities.
Success factors
The programme is known as:
• A world-class space plasma physics team.
• Provider of in-situ observations by spacecraft of DC and wave E-fields as well as of plasma density
and temperature (including multi-probe, multi-spacecraft techniques).
• Experienced in planning, engineering, management and operations on several Swedish and
international missions.
• Experienced in detailed data analysis, validation and comparison with theory.
• Provider of software for data analysis and distribution.
Goals
The long-term goals of the programme (5-10 years) are to:
• Remain a top space plasma physics team for instrumentation, observations and modelling.
• Advance understanding of micro-plasma physics of importance for large-scale physics (turbulence,
transport and particle acceleration associated with boundaries) by comparing different space plasma
environments, including dusty plasmas.
• Develop new and improved scientific instruments to achieve these scientific goals, and fly these on
Swedish and international space missions.
• Be an important partner for the space industry and universities with respect to space technology.
• Participate in teaching at Uppsala University.
• Promote importance of space plasma physics and our work to public.
Short-term goals of the programme (2-3 years) are to:
• Use the multi-spacecraft missions MMS and Cluster to investigate micro-plasma physics.
• Use data from Solar Orbiter to investigate physics of the inner heliosphere.
• Use the multi-spacecraft mission Swarm to investigate the ionosphere.
• Use data from Cassini, Rosetta, MAVEN and Mars Express to investigate the plasma environment
around the other planets and objects in space (Saturn, its rings and moons, comet 67P and Mars), and
to compare these objects.
• Develop and deliver instruments for the JUICE mission to Jupiter and participate in mission planning.
• Actively prepare to investigate Mercury using BepiColombo data.
• Participate in the improvement of space weather models.
• Participate in new missions, including Comet Interceptor, Daedalus and TRIDENT.
• Participate in national and international planning of future missions.
• Take major responsibility for courses at Uppsala University.
• Publish on average one first-author paper per scientist each year.
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Swedish Institute of Space Physics—Research Strategies Kiruna
Atmospheric and Geophysical Observatory (KAGO)
The Swedish Institute of Space Physics (IRF) has a national responsibility from the Swedish government
(SFS 2007:1163 1§) to perform long-term monitoring (collect and archive observatory data) in the fields
of atmospheric- and space plasma geophysics. This responsibility has existed since IRF was founded in
1957 and is carried out within the organisational unit Kiruna Atmospheric and Geophysical Observatory
(KAGO). The time- scale for the long-time monitoring is very long, more than 100 years.
Objectives
The primary objective of KAGO is to provide future scientists with long, continuous archived time series
of data of highest possible scientific quality from:
• Magnetometers
• •Optical observations of aurora and related phenomena
• Ionosondes
• Riometers
• Infrasound stations
• Trace-gas measurements in the upper atmosphere
In order to reach this objective KAGO is required to make the archived and near real-time data easily
available to contemporary scientists, the space-weather community and to the general public. This is
essential for data quality assurance (validation) as well as to preserve instrument competence over time.
It should be noted that the long-term scientific interest in long continuous time-series of data are judged as
more important than the present day interest in data from a particular instrument. For example, time-series
of 100 years or more are required to study variations in the geomagnetic field and its relation to solar
activity, where the period of several cycles are believed to be century-long, or even longer.
Strategies
KAGO focuses on the following strategies:
• Long-term aspects (stability, durability over 100 years or more).
• Highest possible scientific quality of the collected data including calibration and data quality
assurance.
• Develop and maintain competence to design, develop operate and preserve the required
instrumentation and infra- structure over extended time periods.
• Data retrieval and long-time archiving.
• Participation in national and international networks for long time monitoring.
• A close scientific collaboration with data users, in particular with the STAR research programme
regarding quality assurance, analysis, interpretation and publication of data.
Goals
Long-term goals: The long-term goals of KAGO are to continuously:
• Ensure that a continuous time series of long-term monitoring data of the highest possible scientific
quality is securely archived and made available via the IRF web server.
• Improve and upgrade the instrumentation and infrastructures without compromising the long- time
objectives.
• Strengthen the connection between KAGO and related scientific research at IRF, in particular with: the
STAR research programme at IRF, and EISCAT 3D, as well as elsewhere.
• Promote KAGO data usage in for example: satellite conjugate studies, EISCAT 3D campaigns, etc.
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• Work on improving the quality of the observations and initiate external evaluations of the observatory
activities.
• Ensure that all archived data will eventually be digitised and readily available via the IRF web server.
• Evaluate new candidate instruments and time series to be included in the observatory’s long-term
monitoring activities. The KAGO project plan (updated in November each year) is more detailed and
includes short- time goals, etc.
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