
GD: julseminarium   
Den 15 december höll FOI GD Jens Mattsson ett seminarium och berättade om läget för FOI i 

dag och i morgon. GD började med att nämna att FOI gärna vill ha stöttning från FOI Vet:s 

medlemmar; till exempel som mentorer, stöd till rapportskrivning eller ren konsultverksamhet 

då FOI expanderar och snabbt behöver få in nyanställda i verksamheten. Vem ska träna 

framtida experter? Dock kan en ny lag om timanställning krångla till det hela. Det senaste året 

har FOI ökat med 100 personer och är nu ca 1130 st. Dock är planen att öka ytterligare med 

146 personer 2023 och sammanlagt vara ca 1600 medarbetare 2028.   
  
GD fortsatte med att ta upp tre saker som starkt påverkar FOI nu och i framtiden: kriget i 

Ukraina, kommande medlemskap i NATO samt att regeringen nu utsett en minister för civilt 

försvar.   

  

Vid ett möte på Rosenbad 2015, med Bevakningsansvariga myndigheter, presenterades 

försvarsbeslutet där en satsning på civilt försvar lades fram. Dock kom det inga pengar och 

heller ingen inriktning. Det är annorlunda nu när försvarsanslagen ska öka till 2% av 

stadsbudgeten. Frågan är dock var forskning av civila försvaret ger bäst effekt. 

Bevakningsansvariga myndigheter har nu övergått till att heta Beredskapsmyndigheter från 

och med oktober 2022.   
  
Jens berättade att när han tillträdde i augusti 2019 låg fokus hos myndigheten på ekonomi och 

nedskärningar. Både Jens och den tillträdande styrelseordföranden Björn von Sydow var dock 

mer intresserade av verksamheten på FOI och hur den skulle kunna utvecklas. Därför skedde 

en omorganisation på GD:s ledningsstöd och ekonomidirektören byts ut mot undchefen.   
  
Följande mål sattes för FOI:s verksamhet:  

- Förnyelsekraft  
- Försvarsmyndighet  

- Förutsättningar (lokaler, samarbetsländer)  
- Främsta statliga arbetsgivare (en av de främsta)  

  

Detta år har FOI utsetts till den främsta arbetsgivaren för IT och Tech i Naturvetarbarometern 

och har fått ett diplom för det. Rangordningen var: FOI, FM och Ericsson. FOI samarbetar en 

del med såväl UoH som industrin.  
  
Det är bra tider för FOI och det går fint att rekrytera. Det börjar dock bli lokalproblem. 

Verksamheten på FOI lämpar sig inte för hemarbete. Det är stränga IT-säkerhetsregler på 

FOI; som att inte ha en dator med inbyggd kamera eller att lagra dokumentation i molnet.   
  

Det var ca 45 deltagare i seminariet som lyssnade till GD:s visdomsord i Kista, i Umeå och på 

Skype.  
 


