Senaste nytt från FOI
Nyhetsbrev nr 24

Krig i Ukraina - ett militärt risktagande för
Ryssland
Nu finns det två militära handlingsalternativ: att upprepa det man gjorde
på Krim någon annanstans eller att utöka Krim-operationen. Ju större
område som ska kontrolleras och ju längre tid, desto mer trupp krävs.
Risken är då att Rysslands förband blir låsta i Ukraina och inte finns
tillgängliga om oroligheter blossar upp någon annanstans. Läs mer »

Utbildningar
Kurs i IT-säkerhet
FOI har använt erfarenheter från
sin långvariga forskning inom ITsäkerhetsområdet till att ta fram
ett antal unika demonstrationer
och kurser. Läs mer »

Aktuellt

En rysk flagga vid en kontrollstation utanför Sevastopol, Krim, Ukraina.
Foto: Krasilnikov Stanislav / ITAR-TASS / TT.

Forskning förbättrar förutsättningarna
En helikopter som hotas av fientliga missiler eller maskingevärseld
måste blixtsnabbt välja rätt taktik och motmedel. Därför har FOI skapat
en simulator som gör det möjligt att räkna ut hur man bäst kan undvika
att bli träffad. Inspiration har hämtats från dataspelsvärlden. Läs mer >

Uppföljning av Sveriges antipiratinsats
Under 2013 bidrog Försvarsmakten för tredje gången till EU:s
Operation Atalanta. Bidraget bestod av det oceangående
patrulleringsfartyget HMS Carlskrona kompletterat med en
helikopterenhet och en bordningsstyrka. Nu har två forskare vid FOI

Vill du jobba på FOI?
Det finns förmodligen lika många
anledningar till att jobba på FOI
som det finns anställda. Det vill
säga tusen. En del gör det för att
få jobba med ovanligt spännande
saker tillsammans med ovanligt
smarta kolleger. Andra för att det
är omväxlande med stora
möjligheter att påverka. En del vill
arbeta internationellt.
Läs mer om att arbeta vid FOI
och om våra lediga tjänster »

analyserat hur det svenska bidraget till EU:s antipiratinsats fungerat.
Läs mer »

ME03:s helikopter spanar mot Afrikas horn. Foto: Försvarsmakten.

Fler miljöbrott kräver utökad forskning
Miljöbrottslighet, som illegal handel med
djur och djurdelar eller farligt avfall, är en
av de mest omfattande brottskategorierna
i världen. Mer forskning behövs för ökad
kunskap om de sociala och ekonomiska
konsekvenserna. Läs mer »
Foto: Karl Melander/TT.

Ny rapport om FN:s fredsfrämjande insatser
I den nya rapporten "Ready or Not – Revamping UN Peacekeeping for
the 21st Century" analyseras FN:s förmåga att leda fredsfrämjande
insatser. Läs mer »

Rysk militär förmåga ökar
Rysslands konventionella militära förmåga har ökat och bedöms
fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Höjda
försvarsutgifter, om än i långsammare takt än tidigare, och ökad
materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade
och bättre utrustade och beväpnade. Läs mer »

En rysk stridsvagn nära Bajkalsjön i Ryssland.
Foto: RIA Novosti, Aleksej Nikolskij/AP Photo/TT Nyhetsbyrån.

Ny mjukvarulösning för ökad IT-säkerhet
Vissa delar av det jobb som vi gör på våra datorer kan innebära att vi
utsätter oss för risken för intrång. FOI forskar därför kring möjligheten
att skapa ett så kallat reaktivt nätverk, som automatiskt justerar
säkerheten beroende på vad man gör med sin dator. Läs mer »
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