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Utbildningar
Skräddarsy kursen

FOI har lanserat Strategisk Utblick
Årets samlingsrapport "Strategisk Utblick STRUT" - har undertiteln ”Perspektiv på
svenska vägval i en snårig och
komplicerad värld” och fokuserar på hur
Sverige kommer behöva hantera risker
och hot i en komplex omvärld. Läs mer »

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.
Läs mer »

FOI studerar energifattigdom
Energi och säkerhet är ett område som har studerats inom FOI under
lång tid. I rapporten ”Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt
agerande” beskrivs begreppet energifattigdom och vilken roll energi-,
fördelnings- och socialpolitik kan spela för att säkra en trygg
energiförsörjning för särskilt utsatta konsumenter. Läs mer »

Aktuellt
Kommande kurser och
seminarier:
12th CBW Protection
symposium 2016,
NEW Energetics symposium,
2016,
Swedish Microwave Days,
2016,
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Hybridkrig och storslag i Sydkinesiska
Havet?
I den nya rapporten Örnen, Björnen och Draken: Militärt tänkande i tre
stormakter förklarar tre FOI-forskare, var och en specialist på sitt

område, kortfattat och lättbegripligt trender inom militärt tänkande i
USA, Ryssland och Kina. Läs mer »

Unikt militärt samarbete mellan Sverige och
Nederländerna mot pirater
I början av 2015 bidrog Nederländerna och Sverige med ett
gemensamt bidrag till EU:s militär operation för att bekämpa pirater
utanför Somalias kust – EUNAVFOR operation Atalanta. Kristina
Zetterlund och David Harriman, analytiker vid FOI, beskriver och
analyserar samarbetet i en ny rapport. Läs mer »
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Samarbete skapar skarpare ubåtar
Tidigare byggdes ubåtar ofta utan det
nödvändiga samarbetet mellan tekniker,
ekonomer och militärer. Det gjorde att
kopplingen mellan teknisk kapacitet och
operativ förmåga inte blev den bästa. Men
med stöd av FOI-forskarens Mats Nordins
doktorsavhandling ska framtida
ubåtsbyggare, ingenjörer, forskare och
officerare tillsammans kunna göra rätt från
start. Läs mer »

Editerbar text för bild

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande
I en ny rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och
Kina ur ett säkerhetspolitiskt och ett ekonomiskt perspektiv.
Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av
konkurrens och misstro. Läs mer »
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