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Putin: Vi är starka och vi tror på oss själva
Rysslands president Vladimir Putin har hållit sitt årliga linjetal till båda
kamrarna, federationsrådet och duman. I en ny briefing från FOI
analyseras Putins tal. Läs mer »

Utbildningar
Är du redo
för nästa IT-incident?
När övade ni senast? Kommer ni
att vara beredda när det händer?
Öva på att hanter IT-incidenter
vid FOI, som har Europas största
cyberövningsanläggning. Kursen
vid FOI ger en möjlighet att på ett
realistiskt sätt få öka kunskapen
och förmågan att hantera ITincidenter. Kursen sträcker sig
över tre dagar och består av tre
delar: teori, praktik och
uppföljning. Kursen inriktar sig
mot dig som arbetar som
systemadministratör eller har
motsvarande kunskaper.
Läs mer »

Druzhinin Alexei/TT Nyhetsbyrå.

Aktuellt
Utmaningar för insatsen i Mali
Mali är det sjunde största landet i Afrika med en befolkning på ca 15
miljoner. Lite mer än hälften av landet, som är mer än dubbelt så stort
till ytan som Sverige, består av öken. FN:s stabiliseringsinsats i Mali,
MINUSMA, har till uppgift att skapa säkerhet i norr, skydda civila och
se till att staten blir närvarande i alla delar av landet. FOI:s
insatsprojekt har, med anledning av det, analyserat hur insatsen
utvecklats. Läs mer »

Möt FOI på Uniaden i Umeå
och på Larm i Linköping
Forskare från FOI finns på plats
på Uniaden i Umeå 27/1 och
LARM i Linköping 10/2 för att
träffa högskoleelever. De får
möjlighet att prata direkt med
våra forskare om hur de kan
använda sin utbildning för att
göra nytta i samhället. Det
genomförs ett 40-tal exjobb varje
år på FOI då studenterna får en
inblick i vår verksamhet och flera
av dem arbetar nu hos oss.
Läs om Uniaden:
27 januari 2015 (Umeå)
Läs om LARM:
10 februari 2015 (Linköping)
Hyr labb- och

forskningsresurser
FOI är ett uppdragsfinansierat
forskningsinstitut som under
många år har arbetat med
forskning i framkant. Våra
traditionella kunder är
Försvarsmakten och Försvarets
Materielverk, men vi arbetar
också med forskning för att hitta
lösningar åt industrin och
näringslivet.
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Ny amerikansk energiutvinning förändrar
global säkerhetspolitik
Den omfattande utvinningen av så kallad
shale gas och tight oil i USA har
överraskat många och ger flera
konsekvenser för internationella
förhållanden. Eftersom USA importerar
mindre naturgas finns det mer gas
tillgängligt på världsmarknaden för
gasimporterande länder, exempelvis i
Europa. Läs mer »

Läs mer om att hyra labb- och
forskningsresurser»
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Rymden och kommersialiseringen
Det finns en tydlig tendens i utvecklingen av rymdindustrin just nu:
kommersialisering. De statligt finansierade satsningarna blir färre,
samtidigt som privata intressen ökar. Kommersiella aktörer har förstått
att det finns stora pengar att tjäna. I ett nytt memo från FOI beskrivs
utvecklingen av kommersialiseringen och orsakerna till den.
Läs mer »
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FOI har unika experimentella
resurser och erfarna forskare
med djupa kunskaper inom sina
områden. Detta står till ert
förfogande. Skräddarsydda
lösningar gör det möjligt att hyra
enskilda labb eller använda flera
av dem på en gång.

FOI deltar i nationell samling kring
supermaterialet grafen
Grafen är ett material som är 200 gånger
starkare än stål, leder elektricitet hundra
gånger snabbare än kisel, är god
värmeledare och är dessutom lätt, böjligt,
transparant och kemiskt beständigt. För
att nämna några goda egenskaper. Läs
mer »

FOI övar kärnvapenprovanalys i Jordanien
Sverige har en lång tradition av att vara engagerade i
nedrustningsavtal och på FOI är forskarna bra på att detektera
radioaktivitet i luften, med ädelgaser som specialitet. FOI har en
mycket framträdande roll i en övning av att inspektera om en misstänkt
kärnvapenprovsprängning genomförts. FOI har också utvecklat en
utrustning, som har en central roll i övningen som pågår i Jordanien.
Läs mer »
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FOI forskar för miljösäkra insatser
Hjälpen kan förvärra krisen om insatser inte räknar in miljöfrågor och
sociala frågor. Samverkan är en viktig faktor. FOI forskar om hållbar
säkerhet. Läs mer »
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