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Möt FOI i Almedalen
I år medverkar FOI:s forskare på flera seminarier i Almedalen. De flesta
sker på Säkerhetspolitiskt Sommartorg, Hamnplan 3, Visby. Möt oss
där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på
www.sommartorg.se eller
https://www.youtube.com/user/sommartorg
Vi twittrar på @FOIresearch och finns ofta under #sommartorg
eller #säkpol Läs mer här »

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
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 »

Kris i Ukraina: Ett bryskt uppvaknande
I en ny FOI-rapport undersöks de
övergripande konsekvenserna av
Rysslands aggression mot Ukraina.
Någon väg tillbaka till situationen före
krisen finns inte. En ny strategisk situation
kan skönjas. Läs mer »

Ger Västs sanktioner mot Ryssland effekt?
Mikael Eriksson, säkerhetspolitisk forskare vid FOI och expert på
sanktioner beskriver i briefingen "West's Sanctions against Russia:
Grand Strategy in the Making" problematiken kring sanktionerna mot

Ryssland, dess historia och debatten om sanktioners förmåga att
påverka staters agerande genom politiskt och ekonomisk tryck.
Läs mer »

Forskning mot terrorism och organiserad
brottslighet i hamnar
Terrorism, smuggling och andra typer av
organiserad brottslighet i hamnar är ett
stort hot mot både Europas länders
varuförsörjning och deras konkurrenskraft.
Det EU-finansierade SUPPORT-projektet
har under fyra års tid utvecklat verktyg och
metoder för att förbättra hamnsäkerheten i
flera avseenden. Läs mer »

Arktis och rymden
Ett nytt Arktis håller på att växa fram. Aktiviteterna i området
intensifieras, ökad sjöfart, energi- och mineralutvinning och utökad
militär närvaro. Det nya Arktis är i stort behov av effektivare
infrastruktur för exempelvis telekommunikation. I en ny rapport från FOI
beskrivs den strategiska utvecklingen i Arktis samt de teknologiska
möjligheterna och utmaningarna på rymdområdet. Läs mer »

Hotad tillgång på livsviktiga metaller
Sällsynta jordartsmetallerna är hörnstenar inom bland annat avancerad
elektronik och energiproduktion. Nästan all utvinning finns i Kina som
därmed kontrollerar tillgång till metallerna. Forskare vid FOI har bland
annat undersökt vilka försvarsförmågor och industrier som är beroende
av tillgång till sällsynta jordartsmetaller och vilka resurser Europa för
närvarande saknar för att kunna säkra tillgången till sällsynta
jordartsmetaller. Läs mer »

Centralasiatiska perspektiv på ISAF:s
tillbakadragande
Utvecklingen i Afghanistan påverkar dess
norra grannar Kazachstan, Kirgizstan,
Tadzjikistan, Turkmenistan och
Uzbekistan. FOI har publicerat en rapport
om hur man i dessa länder ser på hot och
möjligheter efter det att den NATO-ledda
International Security Assistance Force
(ISAF) dras tillbaka. Läs mer »
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