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Utbildningar
Skräddarsydda kurser utifrån
dina behov

Möt FOI i Almedalen
Även i år finns FOI på plats och medverkar i olika seminarier och
möten i Almedalen:
Tisdag 5 juli 09.45 – 10.30 medverkar FOI:s överdirektör Anna-Lena
Österborg i seminariet Försvarsforskning - en förutsättning för svensk
säkerhet? tillsammans med Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten och
Pontus de Laval, SAAB. Plats: East Sweden Arena, Strandvägen 4.
Tisdag 5 juli 10.00 – 10.45 Sverige, Östersjön och Baltikum – vad
händer med säkerheten i vårt närområde? Medverkande: Micael
Bydén, ÖB, Försvarsmakten, Niklas Granholm, säkerhetspolitisk
analytiker FOI, Annika Rembe, GD Svenska institutet. Moderator:
Niklas Ekdal
Plats: Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6. Webbsändning på
www.sverigeivarlden.se
Tisdag 5 juli 13.30 – 15.00 Ett modernt totalförsvar – hur säkrar vi
helheten? Medverkande: Fredrik Lindgren, analytiker FOI, Axel
Hagelstam, rådgivare, finska Natodelegationen, Kjell Olav Nystuen,
chefsforskare FFI, Micael Bydén, överbefälhavare, Helena Lindberg,
generaldirektör MSB, Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, Anna
Dahlberg, politisk redaktör Expressen, Peter Hultqvist, försvarsminister,
Anders Ygeman, inrikesminister. Moderator: Lena Bartholdsson, Folk
och Försvar. Plats: Mammas Salong, ingång Korsgatan 23 eller
Skeppsbron 24. Webbsändning på www.folkochforsvar.se
Onsdag 6 juli 09:00 - 10:30 medverkar FOI:s säkerhetspolitiska
analytiker Carolina Vendil Pallin i seminariet Vad vill Kreml? Rysslands
säkerhetspolitiska ambitioner i närområdet tillsammans med bland
andra Peter Hultqvist, försvarsminister, René Nyberg ambassadör,
Gunnar Karlson, chef MUST, Åsa Lindestam (S) och Sofia Arkelsten
(M). Plats: M/S Sigrid, Kajplats 4, Strandvägen. Webbsändning:
www.folkochforsvar.se
Onsdag 6 juli 15.45 – 16.30 Försvarsforskningen - hur balanserar vi
mellan förmåga "här och nu" och i framtiden? Medverkande Lena
Gillström, VD BAE Systems, Anna-Lena Österborg, överdirektör FOI,
Romulo Enmark, rektor FHS. Moderator: Staffan Dopping.
Plats: Försvarspolitisk Arena, St Hansgatan 11.
De seminarier FOI är med och arrangerar webbsänds och kan även
ses i efterhand, vi twittrar på @FOIresearch och medverkar bland

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 »

Aktuellt
Kommande kurser och
seminarier:
Läs mer »

annat på @sverigeivarlden och @FPAalmedalen.
Väl mött i Almedalen!
Läs mer »

Brännpunkt Baltikum - en het fråga
I kölvattnet efter Rysslands krig i Ukraina har Natos förmåga att
försvara de baltiska staterna mot ryska hot snabbt seglat upp som en
mycket het fråga internationellt. Sverige skulle inte kunna stå utanför
en eventuell kris eller ett krig, enligt en ny rapport från FOI. Läs mer »

Bild från incidenten mellan USS Donald Cook och rysk Su-24.

Olika säkerhetsutmaningar för stormakterna

I en studie från FOI analyseras hur de tre
europeiska stormakterna: Frankrike,
Tyskland och Storbritannien har ändrat sin
säkerhets- och försvarspolitik i förhållande
till Rysslands förändrade agerande och
militära uppbyggnad. Utvecklingen blir
extra intressant att följa efter brexit och
under nästa år då det är val i både
Frankrike och Tyskland.
Läs mer »

Försämrad relation: Ryssland och USA
Direkt efter det kalla krigets slut påbörjade Ryssland och USA en
process som skulle leda till ett ömsesidigt partnerskap och överlag
vänskapliga relationer. År 2015 hade relationerna mellan dem
försämrats så mycket att bägge staterna i praktiken såg varandra som
motståndare - eller till och med fiender – för första gången på 25 år. En
ny studie vid FOI har analyserat orsakerna till denna förändring. Läs
mer »

Bild: Kevin Lamarque/TT Nyhetsbyrå.

