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Utbildningar

FOI deltar i projekt för utveckling av
framtidens undervattensrobotar
Kommunikation och sensorteknik är FOI:s bidrag till ett
tvärvetenskapligt projekt på KTH för utveckling av autonom
undervattensteknik. FOI står för en viktig del av projektet med sin
kunskap kring undervattenskommunikation.
Läs mer om utveckling av undervattensrobotar »

Skräddarsydda kurser utifrån
dina behov FOI erbjuder
utbildningar, kurser och
seminarier inom våra
kompetensområden. Vi kan
även skräddarsy kurser utifrån
dina behov. Kurser och
seminarier genomförs med en
omfattning från en timme till
flera veckor. Allt beroende på
behov. Här hittar du information
och länkar till utbildningar och
kurser.
Till "Kurser och utbildningar"»

Aktuellt
Ny Strategisk Utblick under
2017
Strategisk utblick är en
framåtblickande studie som
uppmärksammar
säkerhetspolitiska trender och
möjliga konsekvenser inom en
rad geografiska och tematiska
områden. Nu planeras nr 7 som
lanseras i höst.
Läs mer om Strategisk
utblick»
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A2/AD och kontrollen över Östersjön
På FOI startar nu ett forskningsprojekt
om Anti-Access/Area Denial (A2/AD) eller fysiska avreglingszoner – ett
numera ofta diskuterat militärt begrepp
för när länder vill ha ett lokalt överläge,
eller förmåga att hålla en tänkt
motståndare på avstånd.
Läs mer om A2/AD»

Foto: FMV.

Världsledande teknik för detektion av
kärnvapenprov
Hos FOI finns den mest utvecklade spetstekniken just nu för
detektion av kärnvapenprov. Prototypen SAUNA III är utvecklad av
FOI och tekniken nu överlämnad till CTBTO, Provstoppsavtalets
genomförandeorganisation. Verifiering av misstänkta
kärnvapenprov är en av grundstenarna i arbetet med nedrustning,
och svensk teknik används redan nu över hela världen.

Läs mer om detektion av kärnvapenprov»

Mattias Aldener visar SAUNA III-systemet för utrikesminister Margot
Wallström och Lassina Zerbo från CTBTO. Foto: Albert Hager
Bernats/FOI.

Unik studie i drivkrafter bakom
försvarsutgifter
För första gången har FOI gett ut en
rapport som kopplar ihop olika länders
försvarsutgifter med ekonomisk teori och
tidigare säkerhetspolitisk forskning.
Särskilt fokus ligger på vad som driver
utvecklingen av försvarsutgifter i
länderna runt Östersjön.
Läs mer om försvarsutgifter»

Sveriges nationella intressen
FOI har analyserat begreppet nationella intressen, vilka intressen
Sverige har och deras roll i säkerhetspolitiken. Sedan 2009 års
försvarsbeslut har den svenska Försvarsmakten i uppgift att värna
svenska nationella intressen. Regeringens nyligen beslutade
nationella säkerhetsstrategi (januari 2017) aktualiserar frågan om
vilka konkreta nationella intressen Sverige kan tänkas ha.
Läs mer om nationella intressen»

Hatbudskap i digitala miljöer
I en ny rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande
extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första
delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar
till regeringen. Rapporten ger en inblick i hur företrädare för olika
våldsbejakande ideologier presenterar sina budskap på internet.
Läs mer om hatbudskap»

FOI forskar för fred, kvinnor och säkerhet
FOI har utvecklat en plattform för kvinnor, fred och säkerhet. Genom
att samla kompetensen kring jämställdhetsintegrering har FOI fått
flera uppdrag för att stötta Sveriges myndigheter, departement och
internationella organisationer som Nato.

Läs mer om plattformen»
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