
FOI Vet 30 årsjubileum den 14 oktober 2022 
FOI Vet anordnade sitt försenade 30-årsjubileum den 14 oktober 2022. Totalt firades det av ca 

80 medlemmar och ett tiotal medföljande i Kista, Umeå och Linköping. Efter en 

välkomsthälsning av FOI Vet:s ordförande följde ett öppningsanförande av FOI:s GD, Jens 

Mattsson och därefter tre seminarier.  

 

Ett genomgående tema för dagen var FOI igår, idag och i morgon. Sessionen avslutades med 

en paneldiskussion med tre tidigare styrelseledamöter. Allt detta refereras nedan. Per Ånäs 

och Elisabeth André Turlind alternerade som ledare under sessionen. Dagen avslutades med 

jubileumsmiddag på alla tre orterna. I Kista deltog ÖD Lena Nyberg på middagen. 

 

GD FOI Jens Mattsson öppningstalade på temat FOI igår, idag och i morgon 

Från att under ett flertal år ha levt under besparingar har nu pendeln svängt och FOI har fått 

såväl ett ökat antal beställningar som förstärkt finansiering. Dessutom har den tidigare 

fokuseringen på internationella insatser bytts mot ett territoriellt försvar av Sverige.  Detta har 

av naturliga skäl medfört en förändrad inriktning av forskningsverksamheten vid FOI. En 

förväntad ökning av FOI personal med 10% nästa år ställer nya krav på organisationen.  

 

Det finns ett starkt rekryteringsbehov. Redan under året har antalet anställda växt från ca 900 

till drygt 1000, men det räcker inte. Det nämndes även att anläggningen vid Grindsjön kunde 

räddas från nedläggning tidigare tack vara uppdrag från utländska beställare. 

 

FOI erfar en stark efterfrågan och ett långsiktigt behov av att bygga ny kunskap, samtidigt 

som det finns ett stort behov att omsätta kunskap i tillämpningar. Forskare vid FOI får verka 

både som mentorer för nyanställda och samtidigt förväntas bedriva kvalificerad forskning. 

Det vädrades tanken att föreningens medlemmar eventuellt kunde hjälpa till på olika sätt. 

 

GD antydde att FOI Vet:s medlemmar eventuellt kan medverka som sådana mentorer och 

även ta på sig konsultuppdrag. Vid den följande middagen tog även ÖD upp denna tanke. 

 

På grund av det rådande osäkra säkerhetspolitiska läget (kriget i Ukraina, utökat hot från 

Ryssland och Sveriges pågående NATO-ansökan) har forskare vid FOI allt oftare deltagit i 

massmedia. Ett flertal personer vid FOI nämndes vid namn och GD tackade för alla de fina 

framträdanden och den ”goodwill” som detta fört med sig. Sveriges ansökan om NATO 

medlemskap skapar nya arbetsuppgifter. Det nämndes i sammanhanget att många 

Natomedlemsländer har varit väldig hjälpsam med information och råd. 

 

En viktig fråga är vilka forskningsområden som skall tillväxa. Här nämndes bl. a 

signalspaning, telekrig, säkra kommunikationer, OA och säkerhetspolitik. FOI:s tillväxt 

förväntas fortsätta även bortom 2023.   

 

GD avslutade med att ange två områden som i dag utgör en omfattande verksamhet vid FOI: 

Natoanslutningen samt hur hantera tillväxten.  

  



 

Lars-Erik De Geer, fd överingenjör vid FOI, gav en presentation med titel Ubåten U137 om 

att detektera kärnvapen på U137 i Gåsefjärden hösten 1981. Ubåten (vars korrekta sovjetiska 

namn var S363) gick på grund den 27 oktober 1981 ungefär klockan 20. Den upptäcks av en 

lokal fiskare morgonen därpå. Han ringer svenska Marinen som har svårt att först tro på 

berättelsen. En stor uppvaktning från Sovjetisk sida med bl. a jagaren Obrasztsovyy ligger 

strax utanför för eventuellt fritagningsförsök. Men eftersom svenska Marinen snabbt var på 

plats blir det inget av med detta. 

 

Den 29 oktober görs de första försöken att detektera om det möjligen finns kärnvapen 

ombord. Med en roddbåt närmar sig Lars-Erik och en medarbetare ubåten sent på kvällen. 

Strax innan de når fram till ubåten blir de upptäckta av SVT och Christer Åhström som riktar 

en stark strålkastare rakt mot roddbåten. Lars-Erik får en pistol riktad mot sig från ubåten och 

försöket avbryts.  

 

Efter ett nytt försök i skydd av mörker konstaterar man att ubåten ger ifrån sig 

gammastrålning. Detta är en indikation på att det kan finnas kärnvapen ombord men utgör i 

sig inget bevis. 

Gammastrålningen kan t ex komma från målarfärg på båten eller olika presentationssystem i 

ubåten. 

 

På morgonen den 31oktober görs ett nytt försök, då med att detektera eventuell 

neutronstrålning. Försöket visar att ubåten faktiskt ger ifrån sig neutronstrålning vilket gör det 

mer troligt att det finns kärnvapen ombord.  

 

Måndag natt den 2 november görs de sista mätningarna genom avancerad spektralmätning av 

gammastrålningen. Denna utrustning är förhållandevis stor och tung och kräver kraftig 

kylning varför man använde sig av en fiskebåt som lade sig dikt an mot ubåten. 

Spektralmätningarna visade tydligt att det fanns uran 238 ombord. Nu använder man ju inte 

U238 för fission men man utnyttjar det bl. a som hölje runt plutoniumet eller U235 vid 

kärnvapenkonstruktion. 

 

Efter att ha presenterat resultaten av mätningarna för regeringen kallade dåvarande 

statsminister Thorbjörn Fälldin till en presskonferens, där han avsåg att meddela att man 

detekterat U238 på ubåten och därmed konstaterat att det fanns kärnvapen ombord. Lars-Erik 

lyckades faktiskt få tag i statsministern strax före presskonferensen och upplyste honom om 

att U238 inte i sig själv är ett bevis på kärnvapen. Fälldin upplyste då Lars-Erik om att 

pressmeddelandet redan gått ut till berörda och att det inte gick att ändra på. 

 

Lars-Erik berättade att han dagarna efter fick ett antal syrliga kommentarer från andra 

forskare inom kärnvapenområdet som ifrågasatte hans kompetens. 

Man har senare konstaterat - med förfinade metoder - att de genomförda spektralmätningarna 

säkert konstaterade att det fanns kärnvapen (plutonium) ombord på ubåten. 

 

Lars Erik avslutade med att visa att det inte var tal om en felnavigering av ubåten. Intrånget 

var avsiktligt men misslyckades eftersom en riktpunkt på land som visade var ubåten skulle 

svänga var borttagen/trasig. 

 

Slutligen redovisade Lars-Erik sin personliga uppfattning om vad syftet var med U137 intrång 

i Blekinge skärgård. Lars-Erik håller för närvarande på att skriva en bok om U137, där fler 



detaljer och händelser presenteras. 

 

En intressant iakttagelse är att kursen som U137 höll föll samman med positionen där 

gasledningarna Nord Stream 1 och 2 saboterades år 2022.   

  

Robert Dalsjö, analytiker vid FOI avd. för Försvarsanalys gav en presentation om 

Ukrainakrigets geopolitiska konsekvenser och framtiden.  

Han nämnde att den första uppgiften han fick som nyanställd på FOA våren 1989 var att 

hjälpa till med att uppdatera bedömningen av styrkebalansen på "centralfronten" d.v.s. 

frontlinjen på kontinenten mellan Nato och Warszawapakten. Nu är det återigen aktuellt att 

värdera styrkebalansen på kontinenten mellan Ryssland och Nato, om än 100 mil österut, och 

det känns därför som att han har vandrat "full circle".    

  

En omedelbar och oåterkallbar konsekvens av Rysslands anfall är hur Europa har ändrat syn 

på sina möjligheter att skapa vänskapliga band med Ryssland. Det ses nu som omöjligt och 

situationen är snarare som under det kalla kriget. Fem punkter kan skönjas:  

  

• Den optimistiska och fredliga perioden efter kalla kriget är nu definitivt slut, och det 

finns ingen återvändo.  

• Vi är därför på väg in i ett nytt kallt krig.  

• Kriget har triggat en pånyttfödelse av västländernas försvarsstyrkor, inkl. NATO.  

• Ryssland kommer att vara svagare efter kriget än innan och samtidigt har Rysslands 

misslyckanden givit oss anledning att omvärdera dess militära förmågor.  

• Kriget har försatt Kina i en obekväm situation, då landet är mycket mer beroende av 

handel med västvärlden än vad Ryssland är.  

Följande slutsatser kan dras:  

•  Västvärlden mer eller mindre ignorerade Rysslands anfall mot Georgien 2008. Det 

stärkte Rysslands självförtroende.  

•  NATO erfar en pånyttfödelse och kommer (om och när Sverige och Finland bli 

medlemmar) att bli betydligt starkare än tidigare; särskilt i norra Europa och i 

Baltikum.  

•  Västvärlden har överskattat Rysslands militära förmågor – och det har den ryska 

ledningen också gjort.  

•  Tysklands helomvändning och beslut att leverera materiel och annat militärt stöd till 

Ukraina kom som en överraskning vilket samtidigt stärker Europa.  

•  USA har varit engagerade och stödjande; ett stöd som även kommer från den 

amerikanska befolkningen – åtminstone om USA inte skickar soldater till kriget.  

•  EU har varit oväntat beslutsam och har visat styrka och enighet.  

  

Robert diskuterade också hur dagens situation kan utveckla sig i framtiden. Om Ryssland 

vinner i Ukraina kan man förvänta ytterligare anfall mot väst. Och dessutom kommer Europa 

då att behöva omhänderta ca 20 miljoner ukrainska flyktningar. Om kriget slutar i ett dödläge, 

kommer Ukraina att delas, ungefär som Korea, men båda sidor kommer att rusta för en 

returmatch - var kommer gränsen att dras?  Om Ryssland besegras kan det bli som ett 

gigantiskt Nord Korea, d.v.s. Ryssland blir en isolerad stat, en pariastat, som ruvar på hämnd.  

  

Tidigare förhoppningar (från västvärlden) att Ryssland kunde utvecklas som ett demokratiskt 

land kan glömmas, åtminstone inom överskådlig tid. Om Kina väljer att alliera sig med ett 

besegrat Ryssland i ett nytt kallt krig skapar det en obehaglig situation. Troligtvis måste Kina 



välja mellan Ryssland och västvärlden. Oavsett utfallet kommer Ryssland att bli svagare. 

Redan idag har landet lidit stora förluster av materiel, manskap (inte bara militära utan även 

kompetensmässigt då många yngre män har lämnat landet, kanske för gott) tillgång till 

teknologi, etc.  

  

Under diskussionen togs frågan upp om västvärlden även har överskattat Rysslands förmåga 

att använda kärnvapen. 

 

Katarina Engberg, Senior rådgivare, Svenska institutet för europolitiska studier, Sieps, gav 

en presentation kring ämnet Krig i Europa, svenskt EU-ordförandeskap och Nato 

anslutning – möjliga konsekvenser för Sverige. 

 

Globalt 

30 år av globalisering är slut. En ekonomisk nedgång är att förvänta samtidigt som det 

politiska läget kompliceras och förvärras. US National Security Strategy påtalar stora växande 

problem mellan stormakterna, globala hälsoproblem, ökade levnadskostnader och minskad 

global tillväxt. 

Man pratar om en generell inflation på 9%. Detta är speciellt svårt för länder med stora 

skulder till USA och Kina. Bedömd tillväxt under de kommande åren: USA 1%, Europa 

0.5%, Kina 4%, Indien 7% och Sub Sahara 3%. 

Europa 

Det är en ny situation för Ryssland med stora kostnader för att bedriva krig i Ukraina, stort 

motstånd från övriga Europa men även ökat internt motstånd efter mobiliseringen. 

Storbritannien och Italien har stora problem; ingen utveckling ekonomiskt. 

Sverige 

Det kommer bli reallöneminskning för de flesta. Biståndet reduceras till 0.85% av BNP. 

Förmodligen kommer Sverige ge ökat stöd till Ukraina; det sker säkerhetspolitiskt och militärt 

prioritering till närområdet. 

Svensk Natoansökan bromsas av Turkiet (och Ungern) främst av internpolitiska orsaker. Det 

kommer möjligen ske en förändring av NATO på sikt. 

10 nya stater i Östeuropa kan vara på ingång i Europeiska unionen. Det lär kräva stora 

förändringar av EU:s funktionssätt. 

Energiförsörjning kan bli ett problem för Sverige. EU uppmanar medlemsstaterna att reducera 

elförbrukningen med 10 % till mars 2023. En flaskhals är begränsningar i 

överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. 

En ökning ska ske av försvarsutgifterna till 2% av BNP för att uppfylla NATO önskemål. En 

ökad satsning planeras på både militärt och civilt försvar. Eventuellt kommer en gemensam 

upphandling av försvarsmateriel inom EU. Försvarsutskottet ställer sig dock kritisk till detta. 

Katarina avslutade med att svara på en fråga om när hon tror att Sverige blir full medlem i 

NATO; juli 2023 var hennes svar. Dessutom påtalade hon behovet av att redan idag tänka på 

och analysera konsekvenserna av en ekonomisk / politisk kollaps i Ryssland. 



Erfarenheter som tidigare ordförande eller som medlem i FOI Vet styrelse. 

Paneldiskussion med Petter Wikström, Kjell Jonasson och Göran Stensson i panelen. 

Paneldiskussionen anknöt till temat för dagen och behandlade området ”FOI Vet igår, idag 

och i morgon.  

 

Frågor till panelen var främst: 

- Vilka erfarenheter och lärdomar har du från din tid i styrelsen? 

- Vad gör vi bra idag och vad kan vi göra bättre? Vilka råd vill du ge nuvarande 

styrelse? 

- Hur bör FOI Vet:s verksamhet utvecklas och se ut framgent? 

 

Peter Wikström:  Under min tid i styrelsen och även tidigare gav FOI Vet ett stort antal 

förslag till olika forskningsområden vid FOI (FOA). Inga av dessa förslag realiserades i något 

projekt. Kanske beroende det på att förslagen mer sågs som rena beställningsuppdrag till FOI. 

Dessutom var fördelningen mellan militär och civil forskning vid FOI (FOA) ett känsligt 

område på den tiden. 

Ambitionen var att varje blivande pensionär skulle få information om FOI Vet existens och 

verksamhet, vilket tydligen också skedde under min tid i styrelsen. 

 

Göran Stensson höll med Petter och sa att samma ambitioner gällde under hans 

ordförandeskap. Dessutom kompletterade han med att FOI Vet genom sin existens skapade 

goda kontakter mellan FOI och medlemmarna i FOI Vet genom inbjudna talare från FOI och 

övriga försvarsmyndigheter. 

 

Kjell Jonasson instämde och sa att det ovanstående gällde även under hans tid i styrelsen. 

 

Därefter följde en allmän frågestund: 

Steven Savage: Hade FOI Vet styrelse tidigare muntlig kontakt med FOI Ledning eller 

skedde kontakterna endast skriftligt i form av forskningsförslag? 

Svar: Oklart. Om muntliga kontakter togs var de mycket få till antalet. Dagens dialog med 

FOI Ledning fungerar klart bättre. 

FOI Vet organiserade besök för medlemmarna är mycket uppskattade. Speciellt de besök där 

man normalt inte kommer in. 

 

Göran Stensson: Hur är det med kontinuitet och förvaltning av FOI Vet verksamhet? Mycket 

finns dokumenterat sedan 60 talet (bl. a. ett stort antal fotonegativ).  Hur tas dessa omhand / 

arkiveras? Här finns mycket att göra. 

Hur är det med FOI museala verksamhet? Tidigare fanns små museer på flertal avdelningar. 

Finns något kvar av detta? 

Svar: Oklart men tydligen har det mesta försvunnit. Man bör kanske inventera vad som finns 

kvar. 

  



 

Allmänna frågor ock kommentarer till panelen (och åhörarna) 

• Seminarier och utflykter är uppskattade.  

• Hemsidan har blivit mycket bättre. Viktigt att fortsättningsvis hålla den uppdaterad. 

• Protokoll från styrelsemöten bör läggas in på hemsidan. 

• Foto på styrelsen efterlystes. 

• Efterlyste kommunikation med styrelsen via hemsidan. 

• Hur bättre aktivera medlemmarna i föreningen?  

• Förslag att kalla föreningen för FOI Seniorförening i stället för FOI Veteranförening.  

• FOI Umeå bör ha sitt eget info-blad. 

• Välj in (tidigare) GD FOI som hedersordförande. 

• Inför en punkt ”Utveckling på längre sikt” i agendan vid FOI Vet styrelsemöten. 

Alla deltagare i jubileet som kommenterade det efteråt tackade för ett mycket givande 

seminarieprogram. På alla tre lokaliseringsorterna avslutades dagen med middag på 

restaurang, något som styrelsen också har fått positiva kommentarer till. 

 


