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Att göra sitt examensarbete vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
innebär att du får arbeta nära teknik-, metod- och forskningsfronten inom 
ett mycket intressant område. Du kommer att ha en engagerad handledare 
som kan sitt område.  Många som genomfört sitt exjobb hos oss på FOI blir 
sedan kvar och börjar arbeta med uppgifter relaterade till sitt examens- 
arbete.

Det här krävs för att söka
Din exjobbsansökan ska innehålla ett personligt brev, där du berättar varför du är intresserad av 
ett exjobb och varför just du är lämplig. Bifoga även det senaste utdraget från LADOK och ditt 
CV.
 Eftersom FOI är en säkerhetsklassad myndighet krävs svenskt medborgarskap. Säkerhets- 
prövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Lediga exjobb 
Alla aktuella lediga exjobb, praktikplatser, master- och kandidatuppsatser på FOI annonseras och 
söks via webbsidan foi.se/exjobb 
 De exjobb som finns i denna katalog kommer successivt att annonseras på foi.se/exjobb och 
tillsättas när lämplig kandidat hittats. Nya exjobb tillkommer kontinuerligt. Om du hittar ett 
exjobb i katalogen, som inte finns på FOI:s webbsida, är du välkommen att komma med en 
förfrågan om detta exjobb till den mailadress som står på samma sida som exjobbet i katalogen. 

Så här söker du exjobb hos oss

foi.se/exjobb
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När du gör ditt exjobb eller praktik hos oss på FOI ger 
vi dig en god inblick i vår verksamhet. Du får jobba i 
en kreativ miljö tillsammans med engagerade med-
arbetare. Din insats är värdefull för vår forskning och 
vårt samhälle. Du kan göra skillnad.

Eftersom du, som exjobbare, kan bidra till vår utveckling arbetar vi 
på FOI aktivt och långsiktigt för att kunna erbjuda studenter exjobb. 
Det ger även dig som student en bra inblick i vår verksamhet och vad 
vi kan erbjuda. Varje år genomförs ett stort antal exjobb på FOI och 
flera av dem som gjort exjobb på FOI arbetar numera hos oss.
 Vi finns på fyra orter i Sverige och oavsett på vilken plats du gör 
ditt exjobb kommer du att få ta del av och bidra till spännande forsk-
ning inom försvars- och säkerhetsområdet. Våra uppdragsgivare finns 
på nationell, regional och lokal nivå och FOI:s kunskap är dessutom 
efterfrågad internationellt.
 Vi har en mängd olika yrkeskategorier och du får möjlighet att 
lära känna FOI-medarbetare med många olika kompetenser och 
kunskaper.

Hos FOI får du möjlighet 
att göra skillnad
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Additiv tillverkning (3D-printning) är en samling av tekniker som ger 
nya möjligheter för tillverkning av material. Nya typer av geometrier  
kan tillverkas och nya material kan ge nya produktegenskaper. Men  
många utmaningar finns: Vilka material kan användas? Vilka geo-
metrier kan man tillverka? I vilka applikationer är detta bättre än 
traditionella tillverkningsmetoder?

Dina uppgifter
Du kommer att utvärdera additiv tillverkning av polymera material 
(syftar till laddningstillverkning för militära ändamål). Studien inklu-
derar polymera material och kompositmaterial (partiklar i polymer-
matris). Studien omfattar:
• Design i CAD
• Tillverkning i en 3D-skrivare
• Jämföra materialegenskaper

Din profil
Vi söker dig som studerar med inriktning mot polymera material,  
polymerkemi eller motsvarande och har ett intresse för additiv till-
verkning, CAD och militär teknik. Förkunskaper inom CAD krävs  
ej. Du behöver ha körkort.

Additiv tillverkning av polymera material

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Kemi, Kemivetenskap eller 
motsvarande
 
 
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Raketmotorers och eldrörsvapens prestanda beräknas med hjälp av 
olika typer av innerballistiska modeller. Termokemiska jämvikts- 
beräkningar är grundläggande för beräkning av prestanda hos deras 
drivämnen. 
 Beräkningarna baseras på minimering av Gibbs fria energi (beräk-
ning vid konstant tryck) eller Helmholz dito (beräkning vid konstant 
volym). För raketändamål används NASA:s beräkningsprogram CEA. 

Dina uppgifter
Examensarbetet syftar till att utvidga CEA till att använda en till-
ståndsekvation baserad på den s.k. virialexpansionen, samt studera 
inverkan av de olika tillståndsekvationerna på simulering av för- 
bränning av några olika krut vid olika tryck. Koefficienter för virial- 
expansionen behöver sökas i litteraturen.

Din profil
Arbetet kräver stor förståelse för termodynamik och termokemi.  
Vidare krävs tillräckliga kunskaper i programmering för att kunna 
tolka, utveckla och optimera FORTAN90.

Termodynamisk jämviktskod

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller  
motsvarande
 
 
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Kan du hitta något spår från explosionen? 
Vilket energetiskt material användes? 
Är det säkert att hantera?
Kompetensen rörande ”energetiska materials verkan i mål” och ”hur 
bästa möjliga skydd däremot utformas”, gör FOI unikt. Vi jobbar 
både experimentellt i laboratorier och ute i mark samt på sjön. Det 
experimentella arbetet verifieras mot teori. 

Dina uppgifter
FOI har väl genomarbetade metoder för samtliga existerande energe- 
tiska material. Du ska validera metoder med avseende på repeter-
barhet, reproducerbarhet och linjäritet, samt studera förekomsten av  
minneseffekter. Till detta använder du gas- eller vätskekromatografi 
(LC, GC) och detektion med masspektometri (MS) eller UV. 

Din profil
FOI söker studenter som är intresserade av att genomföra kandidat- 
examensarbete i ämnet analytisk kemi inom området metodutveck-
ling och validering.

Analytisk kemi

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Kemi, Kemiteknik, Biologi, 
Miljö, Materialdesign eller 
motsvarande
 
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vilken smäll! Det kändes i bröstet! 
Hur mäter jag trycket från en explosion? 
Är det säkert att stå här?
Kompetensen rörande ”energetiska materials verkan i mål” och ”hur 
bästa möjliga skydd däremot utformas”, gör FOI unikt. Vi jobbar 
både experimentellt i laboratorier och ute i mark samt på sjön. Det 
experimentella arbetet verifieras mot teori med hjälp av modeller.

Dina uppgifter
Under ledning av FOI:s experter kommer du att medverka vid ett 
experiment. Du kommer att vara med och förbereda och instrumen-
tera försöksplatsen med tryckgivare. Du kommer att jämföra verkty-
gen LS-Dyna och Apollo. Du förväntas leverera ett svar på vilket av 
verktygen som bäst beskrev experimentet.

Din profil
Vi söker studenter som är intresserade av att genomföra kandidat- 
examensarbete med fokus  på tryckmätning och utvärdering.

Tryckmätning och modellering

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Maskinteknik, 
Elektro, Mätteknik, Lant- 
mäteri eller motsvarande
 
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Riktad sprängverkan (RSV) är en metod som används för att skapa en 
fokuserad stråle kapabel att penetrera flera decimeter berggrund eller 
pansarstål. I en pågående studie behövs en modell som kan hantera 
både penetrationsförloppet samt hur störningen av strålen utvecklas.  
Modellen ska integreras i ett program för verkansvärdering som an-
vänds för att simulera duellsituationer.

Dina uppgifter
Baserat på en studie över existerande penetrationsmodeller för RSV, 
där deras fördelar/nackdelar identifieras, ska en ny penetrations- 
modell utvecklas som bäst svarar på de problem vi försöker lösa.  
Modellen ska innefatta störningar av RSV-strålen och ska implemen-
teras som ett självständigt program.

Din profil
Vi söker dig som har studerat Teknisk fysik, Maskinteknik eller 
liknande och har god kunskap om mekanik, modellering samt pro-
grammering. Erfarenhet av programmering i C++ är meriterande. På 
grund av examensarbetets omfattning genomförs det med fördel av 
två personer. 

Penetrationsmodelleringsmodell

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Maskinteknik 
eller motsvarande
 

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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När sprängämnen detonerar omsätts fast material till gas med extremt 
tryck och hög temperatur. Dessa tillstånd är svåra att bestämma på 
experimentell väg, men viktiga för att fastställa prestanda för nya 
energetiska material. Idag finns beräkningsmodeller som utgår ifrån 
intermolekylär växelverkan för att studera dessa tillstånd. I ett kom-
mande europeiskt projekt ska FOI undersöka dessa modeller. 

Dina uppgifter
Utföra grundläggande simuleringar i något molekyldynamikprogram 
samt relatera resultaten till den aktuella tillämpningen.

Din profil
Vi söker dig som har intresse för fysik och beräkningsteknik, som kan 
rapportera och muntligt presentera på svenska och engelska. 

Atomistisk beräkningsmodell för gaser

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör med goda 
kunskaper inom fysik och 
numeriska beräknings- 
metoder eller motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Förmågan att göra spårmängdsanalys av explosivämnen är av vikt 
för samhället för att kunna riskbedöma objekt eller säkra forensiska 
bevis. Utveckling av analysmetoder är av betydelse för FOI inom 
forskningsområdena energetiska material och ammunitionssäkerhet. 
Explosivämnesanalys är också av betydelse för det civila samhället 
(terrorism/kriminalitet) samt för totalförsvaret.

Dina uppgifter
Implementera och testa en befintlig analysmetod på ett automatiserat 
system baserat på fastfasextraktion och masspektrometri för analys av 
explosivämnen i avloppsvatten och andra matriser. Metodutveckling 
syftar till att förbättra prestandan avseende detektionsgränser. 

Din profil
Examensarbetet är lämpligt för dig som studerar till analytisk kemist 
eller civilingenjör med inriktning kemiteknik. Du bör vara intresse-
rad av metodutveckling för explosivämnen och narkotika i komplexa 
matriser.

Spårmängdsanalys av explosivämnen

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör kemiteknik, 
Filosofiekandidat, magister 
eller master i kemi eller 
motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Förmågan att göra spårmängdsanalys av explosivämnen är av vikt för 
samhället för att kunna riskbedöma objekt eller säkra forensiska bevis. 
Utveckling av analysmetoder är av betydelse för forskningsområdena 
energetiska material och ammunitionssäkerhet. Explosivämnesanalys 
är också av betydelse för det civila samhället (terrorism/kriminalitet) 
samt för totalförsvaret.

Dina uppgifter
Genom högupplösande masspektrometri ska du studera isotop- 
mönster och föroreningar av olika explosivämnen och de startkemi-
kalier som används för att framställa dessa. Syftet är att undersöka om 
det går att forensiskt spåra var olika typer av explosivämnen härstam-
mar ifrån.

Din profil
Examensarbetet är lämpligt för dig som studerar till analytisk kemist 
eller civilingenjör med inriktning kemiteknik. Arbetet är till för en 
person som är intresserad av metodutveckling för explosivämnen och 
narkotika i komplexa matriser.

Explosivämnesanalys

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör kemiteknik, 
Filosofiekandidat, magister 
eller master i kemi eller 
motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Användandet av energilagring i litiumjonbatterier har ökat dramatiskt 
de senaste åren. Litiumjonbatterier kan rusa termiskt vid t.ex. höga 
temperaturer, kortslutning och överladdning, vilket gör dem till en 
säkerhetsrisk. Flera av försvarets applikationer är brandkritiska. En 
brand kan orsaka katastrofala konsekvenser då man t.ex. inte har möj-
lighet till utrymning.

Dina uppgifter
• Utveckla testmetoder
• Utreda resultat från testerna och föreslå förbättringar på batteri- 

systemdesignen och/eller testmetoder. I testningen ingår karakteri-
sering med t.ex. accelerating rate calorimery (ARC)-mätningar och 
impedansmätningar.

Din profil
Karakterisering av batterier kräver kunskap inom materialvetenskap 
och fysikalisk kemi, specifikt termokemi och elektrokemi. Vi tror 
därför att du studerat på ett civilingenjörsprogram som kemiteknik, 
materialteknik eller liknande. Vi är öppna för sökande även från 
andra civilingenjörsprogram. 

Extrema litiumjonbatterisystemtester

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Kemiteknik, Materialteknik 
eller motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En hybridraketmotor drivs med ett fast bränsle och ett flytande 
oxidationsmedel. Denna motortyp har de senaste åren rönt stort 
internationellt intresse. Ett problem med hybridraketer är att det fasta 
bränslet har låg förbränningshastighet. 

Dina uppgifter
Syftet med examensarbetet är att studera vilka bränslen som används, 
föreslå hur dessa kan förbättras, samt framställa och karaktärisera 
några valda bränslen.

Din profil
Bränslena är ofta polymerbaserade med tillsatser av olika fyllmedel 
och vi tror därför att du har studerat kemi eller materialteknik med 
inriktning mot polymera material. Du ska ha körkort. 

Fasta bränslen till hybridraketer

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Kemi, Kemivetenskap eller 
motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid tillverkning av energetiska substanser är säkerhet en viktig para- 
meter. Flödeskemi har många fördelar, bl.a. ökad säkerhet. Upp- 
reningstekniker såsom extraktion, destillation och kristallisation be-
gränsas av att komplexiteten och priset på utrustningen ökar avsevärt. 
En teknik som är väl anpassad för användning inom flödeskemi är 
separation med olika typer av membran. 

Dina uppgifter
Genomföra praktiska experiment med olika typer av membran och 
pumpar för att kunna separera lösningsmedel och kemikalier.
Du kommer att få använda NMR, UV, RO-membran, NF- 
membran, mikromembran och pumpar.

Din profil
Vi söker dig som studerar kemi, processkemi eller motsvarande, har 
ett brinnande intresse för problemlösning och besitter ett brett tek-
niskt intresse. Du ska ha körkort.

Membranteknik inom flödeskemi

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Kemi, Kemivetenskap eller 
motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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För prestandauppskattningar av gasturbiner och hypersoniska raket-
motorer används strömningsmekanisk modellering där reaktiva  
Navier Stokes ekvationer löses. Detta kräver komplex modellering 
av de kemikinetiska effekterna via reducerade reaktionsmekanismer 
för att prediktera flamtemperatur, flamhastighet, tändningstid och 
förmåga att stå emot töjningseffekter från turbulens.

Dina uppgifter
Utvärdera reaktionsmekanismers förmåga att prediktera i huvudsak 
töjningseffekterna, men även tändningstider hos olika reaktionsmeka-
nismer och bränslen. Simuleringsarbetet kommer att genomföras med 
hjälp av beräkningsverktygen Cantera (förenklat) och OpenFOAM 
(tidsoberoende i tre dimensioner).

Din profil
Du har stor förståelse för strömningsmekanik, termodynamik och 
termokemi samt tillräcklig kunskap i programmering för att kunna 
tolka, utveckla och analysera prediktivt data erhållet från reaktions-
mekanismerna. Experimentell data för töjningseffekter och tänd-
ningstid behöver sökas i litteraturen.

Utvärdering av reaktionsmekanismer

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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LES (Large-Eddy Simulation) är en väl etablerad ansats för numerisk 
simulering av transienta flöden med hjälp av Navier-Stokes ekvatio-
ner. I LES simuleras en direkt lösning för det storskaliga flödet medan 
småskaliga strukturer filtreras bort och deras effekter modelleras. Ofta 
har problemen komplexa geometrier och därmed ostrukturerade 
beräkningsnät med olika celltyper.

Dina uppgifter
Analys av en LES-lösare på olika nättyper och LES-modeller. Pro-
jektet kommer att inbegripa enklare nätgenerering, utveckling av 
OpenFOAM-applikationer i C++, en mindre simuleringskampanj 
och analys av resultaten. Slutmålet är praktiska råd för användning av 
de olika lösarna på olika nättyper.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör/fysiker eller liknande, och 
som har god förståelse för strömningsmekanik och numeriska meto-
der för lösning av partiella differentialekvationer. Du behöver också 
ha erfarenhet av programmering i C++.

Utvärdering med Taylor-Green vortex

 

Grindsjön (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Fysiker eller 
motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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20

AI och djupinlärning utvecklas i snabb takt. Bidragande till denna 
utveckling är publikt tillgängliga och välannoterade dataset på vilka 
forskare kan utvärdera sina algoritmer. Forskning tyder dock på att 
det i vissa ofta använda dataset såsom CIFAR-10 finns överlapp 
mellan träningsdata och testdata som kan leda till överskattning av 
algoritmers träffsäkerhet.  

Dina uppgifter
Utveckla metoder för att mäta överlapp mellan tränings- och testdata 
för ofta använda dataset i olika domäner, som textkategorisering och 
bildklassificering. Genom systematisk tillämpning av de utvecklade 
metoderna kan eventuella överskattningar av träffsäkerhet studeras 
noggrannare än tidigare.   

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av maskininlärning och som vill ge-
nomföra ett examensarbete med potential att få stor inverkan.

Utvärderingsdata för djupinlärning

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Gruppen för U-båts och fartygsdesign vid FOI utvecklar verktyg för 
design av U-båtar och fartyg, bl.a. program för beräkning av fartygs 
motstånd och effektbehov. Grunden till dessa utgörs av semiempi-
riska metoder kompletterade med data från modellförsök. FOI utför 
även strömningsmekaniska beräkningar för att bestämma prestanda 
och hydrodynamiska egenskaper hos fartyg och framdrivningssystem.

Dina uppgifter
Du kommer att bygga upp CFD-modeller för beräkning av fartygs-
motstånd för ett antal skrov. 
Tillsammans med en annan examensarbetare kommer du att jämföra 
de CFD-beräknade motståndsresultaten med semiempiriska metoder 
för fartygsmotstånd samt resultat från modellförsök.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande, med 
inriktning mot teknisk fysik eller farkostteknik. Kunskaper inom 
strömningsmekanik och turbulensmodellering är meriterande. 

Utvärdering av motståndsberäkningar 1

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Farkostteknik 
eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Gruppen för U-båts och fartygsdesign vid FOI utvecklar verktyg för 
design av U-båtar och fartyg, bl.a. program för beräkning av fartygs 
motstånd och effektbehov. Grunden till dessa utgörs av semiempi-
riska metoder kompletterade med data från modellförsök. FOI utför 
även strömningsmekaniska beräkningar för att bestämma prestanda 
och hydrodynamiska egenskaper hos fartyg och framdrivningssystem.

Dina uppgifter
Du kommer att använda, utvärdera och utveckla FOI:s tillämpning 
av semiempiriska metoder. 
Du kommer, tillsammans med en annan examensarbetare, att jämföra 
semiempiriska metoder för fartygsmotstånd med CFD-baserade mot-
ståndsberäkningar och resultat från fullskaliga släpförsök.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör, gärna med inriktning mot 
marina system. 

Utvärdering av motståndsberäkningar 2

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Farkostteknik, gärna marina 
system eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid mätning av elektriska och magnetiska fält under vatten finns 
alltid en osäkerhet om sensorernas placering. 
De flesta befintliga system för positionering bygger på hydro- 
akustisk vågutbredning. För ett elektromagnetiskt sensorsystem vore 
det önskvärt att kunna använda elektromagnetiska metoder.

Dina uppgifter
Du kommer att undersöka möjliga metoder för positionering av  
elektromagnetiska undervattenssensorer. Undersökningen ska inne- 
hålla en matematisk uppskattning av vilken noggrannhet som kan 
uppnås med de föreslagna metoderna, samt en jämförelse med  
prestanda hos befintliga hydroakustiska metoder.

Din profil
Arbetet kommer huvudsakligen att vara teoretiskt till sin natur. 
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning teknisk 
fysik eller elektroteknik.

Marin elektromagnetik

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik 
eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Spårning innan detektion är en teknik som visat stor potential vid 
detektion och målföljning i radar- och sonartillämpningar. En stokas-
tisk modell används för att simulera möjliga målspår och utvärdera 
hur väl radar/sonar mätningarna passar med dessa målspår. För att 
metoden ska fungera krävs en bra stokastisk modell för målets rörelse, 
samt för reverberationsmiljön.

Dina uppgifter
Syftet med examensarbetet är att undersöka och utveckla olika 
estimerings och maskinlärnings metoder för att bygga modeller av 
reverberationsmiljön och kombinera dem med en spårning innan 
detektions algoritm.

Din profil
Detta är ett forskningsnära examensarbete som ställer höga krav på 
din egen drivkraft och initiativförmåga, men där du också har möjlig-
het att till stor grad styra inriktningen på arbetet. Goda kunskaper i 
signalbehandling och estimeringsteori är nödvändiga.

Spårning i aktiva sonarsystem

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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För detektion och lokalisering av undervattensfarkoster bedriver 
FOI forskning och utveckling av aktiva släpbara sonarsystem. Två av 
utmaningarna i att optimalt utnyttja dessa aktiva sonarsystem är valet 
av sonarpulsform samt val av fartygsrutt för att maximera detektions 
och målföljningsförmågan.

Dina uppgifter
Testa metoder för automatiserad planering av pulsformer och fartygs- 
rutter. Arbetet kombinerar estimerings teori, reglerteknik och  
maskinlärning för att optimera systemparametrar.
Implementera några av metoderna inom sensor- och signalanpassning 
och anpassa dem till förutsättningar för släpbara sonarsystem. 

Din profil
Detta är ett forskningsnära examensarbete som ställer höga krav på 
din egen drivkraft och initiativförmåga, men där du också har möjlig-
het att till stor grad styra inriktningen på arbetet. Goda kunskaper i 
signalbehandling och estimeringsteori är nödvändiga.

Automatiserad planering för sonar

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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För övervakning av kustområden bedriver FOI idag forskning och 
utveckling av undervattenssensornätverk för att detektera, spåra och 
klassificera fartyg och undervattensfarkoster. Dessa sensornätverk har 
begränsade kommunikationsresurser. För att inte avslöja nätverkets 
existens är det önskvärt att det är tyst och att passiv spaning används 
tills en säker detektion har inträffat.

Dina uppgifter
Studera och testa metoder för distribuerad akustisk detektering och 
lokalisering under kraftigt begränsade kommunikationsresurser. 
Undersöka möjligheten att nyttja utsända kommunikationssignaler 
för kommunikation och aktiv spaning, dvs. använda utsända kom-
munikationssignaler som sonar-pulser. 

Din profil
Detta är ett forskningsnära examensarbete som ställer höga krav på 
din egen drivkraft och initiativförmåga, men där du också har möjlig-
het att till stor grad styra inriktningen på arbetet. Goda kunskaper i 
signalbehandling och estimeringsteori är nödvändiga.

Lokalisering i undervattensnätverk

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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För övervakning av kustområden är det viktigt att snabbt placera ut 
nätverk av undervattenssensorer som kan detektera, spåra och klassi-
ficera farkoster. Det  är viktigt att geometrin hos sensornätverket och 
orienteringen hos de individuella sensornoderna är kända. Sensor- 
noderna driver och roterar på vägen till botten. Deras exakta position 
och orientering är därför okända.

Dina uppgifter
Två kalibreringsmetoder är:
• Utrusta sensornoderna med tröghetsnavigerings-sensorer och via 

sensorfusion spåra nodernas rörelser
• Använda godtyckliga ljud från båtar som passerar sensornätverket 

för att estimera geometrin hos noderna
Du ska utforska, undersöka och utveckla en/båda av dessa metoder. 

Din profil
Detta är ett forskningsnära examensarbete som ställer höga krav på 
din egen drivkraft och initiativförmåga, men där du också har möjlig-
het att till stor grad styra inriktningen på arbetet. Goda kunskaper i 
signalbehandling och estimeringsteori nödvändiga.

Kalibrering av undervattensnätverk

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom AI-området pågår en snabb utveckling av tekniker såsom 
GANs, som kan användas för att på olika sätt generera eller mani-
pulera information på ett sätt som gör det svårt för människan att 
upptäcka att informationen inte är genuin.  

Dina uppgifter
Utveckla och utvärdera tekniker och metoder för att upptäcka mani-
pulation (så som face swapping eller manipulation av ansiktsuttryck) 
i bild eller video.   

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av djupinlärning, som vill genomföra 
ett examensarbete inom ett snabbrörligt forskningsfält med många 
spännande utmaningar som kan få stor effekt på samhället.

Detektion av manipulerad bildmedia

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datavetenskap, Datalogi, 
Datateknik

 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Moderna stridsflygplan utformas ofta för att ha så låg radarmålarea 
som möjligt. En av de svåraste delarna att dölja från radarvågor är 
motorn, då dess krav på god aerodynamisk strömning generellt ger att 
dess inlopp är riktat rakt mot radarn. För att dölja motorn använder 
man sig ibland av en s-formad inloppskanal, men en sådan kanal 
försämrar ofta luftflödet till motorn. 

Dina uppgifter
Du ska optimera utformningen av en s-formad inloppskanal med 
avseende på aerodynamisk strömningskvalité. Kanalen ska vara så pass 
s-formad att motorn inte syns geometriskt för radar.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning flygteknik 
eller strömningsmekanik och som vill genomföra ett utmanande 
examensarbete i en spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för 
en person som är intresserad av flygteknik, multidisciplinär fysik och 
optimering.

Optimera design av intagskanal

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Farkostteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Moderna stridsflygplan utformas ofta för att ha en så låg radarmålarea 
som möjligt. Trots att det idag finns kraftfulla beräkningsverktyg för 
beräkning av radarmålarea finns det fortfarande ett behov att utföra 
mätningar på modeller av större objekt, t.ex. för att verifiera olika 
beräkningsmetoder.

Dina uppgifter
Baserat på en befintlig CAD-modell av ett generiskt flygplan ska 
en modell för radarmålareamätning tas fram med hjälp av additiva 
tillverkningsmetoder. Uppgiften ingår i ett större internationellt sam-
arbete mellan olika forskningsinstitut.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning maskin-
teknik, design och produktframtagning, farkostteknik eller liknande, 
och som vill genomföra ett utmanande examensarbete i en spännande 
miljö. Examensarbetet är lämpligt för en kreativ person med intresse 
för additiv tillverkning.

Additiv tillverkning av modell

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Maskinteknik, Design och 
produktframtagning,  
Farkostteknik eller mot- 
svarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Moderna stridsflygplan utformas ofta för att ha en så låg radarmåla-
rea som möjligt, samtidigt som uppdragsprofilerna ofta kräver hög 
flygprestanda. Låg radarmålarea brukar ge sämre aerodynamiska 
egenskaper, vilket påverkar prestanda. Aerodynamik och radarmålarea 
är alltså tätt sammankopplade och utformningen av ett stridsflygplan 
måste därför ta hänsyn till båda disciplinerna.  

Dina uppgifter
Optimera utformningen av en flygplansvinge med avseende på aero-
dynamisk prestanda och radarmålarea med hjälp av aerodynamiska 
och elektrofysikaliska beräkningsverktyg.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning flygteknik,  
strömningsmekanik, teknisk fysik eller elektroteknik, och som vill 
genomföra ett utmanande examensarbete i en spännande miljö.  
Examensarbetet är lämpligt för en till två personer som är intresserade 
av multidisciplinär fysik och optimering.

Aerodynamik-RCS-optimering av vinge

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Farkostteknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
 

 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI driver på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten ett nätverk för 
övervakning av luftburen radioaktivitet. Insamling sker genom att luft 
passerar ett filter som skickas till laboratorium för analys. Filtren byts 
två gånger per vecka. Detta innebär att det tar relativt lång tid innan 
den första analysen av den insamlade luften finns tillgänglig. 

Dina uppgifter
En första analys kan erhållas snabbare om ett mätinstrument placeras 
bakom filtret vid insamling. Arbetet syftar till att undersöka vilken 
känslighet som kan uppnås. Det kommer att innefatta såväl mätning-
ar som simuleringar av mätinstrumentets respons för olika radio- 
nuklider, samt val av mätinstrument. 

Din profil
Du har erfarenhet av programmering. Utbildning i grundläggande 
kärnfysik och erfarenhet i experimentell fysik är meriterande men inte 
ett krav. 

Detektionsgräns för tidigvarningsystem

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Fysik, Civilingenjör, Dator- 
vetenskap eller mot- 
svarande

 

 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI driver på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett 
nätverk för övervakning av luftburen radioaktivitet. Exponerade filter 
skickas till FOI:s mätlaboratorium i Kista för provberedning och 
analys.

Dina uppgifter
Designa och skapa en ny provdatabas (SQL/Postgres) för lagring av 
metadata för prover, samt migrera data från befintlig databas. Designa 
och programmera ett nytt användargränssnitt (Python/Windows) för 
registrering och hantering av metadata. Målet är att skapa en lösning 
för effektiv hantering av metadata för att kvalitetssäkra registreringen. 

Din profil
Du har erfarenhet av programmering, gärna i Python, och gärna 
åtminstone grundläggande kunskap i hantering av databaser (SQL).

Mjukvara för provdatabas

 

Kista (Stockholm)

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datavetenskap, System- 
design eller motsvarande

 

 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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35

Vid FOI bedrivs ofta försök i fält eller i labbmiljö med komplicerade 
scenarier och mätuppställningar. En testutrustning behöver därför 
utvecklas för att säkerställa att mätningar kan genomföras korrekt. 
Denna utrustning kan även komma att användas separat för att 
utveckla mätmetodik och databehandling. Den behöver även kunna 
anpassas till olika typer av detektorer.

Dina uppgifter
Ta fram nämnda testutrustning, från analys av användningsområden 
för mätuppställningar till design av utrustning och till sist realisation 
av valda komponenter till en produkt redo att användas vid försök. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik eller 
motsvarande, med en inriktning inom elektronik. Exjobbet är lämp-
ligt för en person, men kan omformuleras för att passa två personer. 
Intresse av signalbehandling behövs.

Framtagning av testutrustning för försök

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller  
motsvarande
 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid en optimering kan det vara svårt eller omöjligt att hitta en global 
lösning. Vissa optimeringsmetoder, såsom genetiska algoritmer,  
garanterar inte ett globalt optimum. För att finna nära optimal 
lösningar kan det krävas ett stort antal funktionsevalueringar eller 
modellexekveringar, särskilt i scenarier med många osäkerheter. 

Dina uppgifter
Undersöka och implementera olika optimeringsmetoder applicerat på 
problem där en global lösning inte är enkel att hitta. Valet av optime-
ringsmetod behöver även beakta en begränsning av simuleringsmängd 
(med t.ex. statistik), men ändå ge ett tillräckligt bra resultat.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik eller 
motsvarande, med en inriktning inom statistik eller optimering. 
Exjobbet är lämpligt för en person som är intresserad av t.ex. statistik, 
mjukvaruutveckling, modellering och olika simuleringsverktyg.

Statistiska optimeringsmetoder

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller  
motsvarande
 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Korrelationsbaserade metoder utgör en bred grupp av algoritmer för 
följning av objekt i video. Deras styrkor ligger bland annat i att de 
kan exekveras mycket snabbt och att modellen inte behöver förtränas 
med stora mängder data. De lämpar sig också för multispektralt data, 
t.ex. där både IR, UV och visuellt ingår.

Dina uppgifter
Korrelationbaserade metoder, liksom konkurrerande algoritmer, 
innefattar många svårigheter som ska övervinnas: skalning, rotation, 
deformation, ocklusion, fluktuerande signalstyrka, med mera. Din 
uppgift blir att angripa någon eller några av svårigheterna för att 
förbättra nuvarande följealgoritm.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik eller 
motsvarande. Exjobbet är lämpligt för en eller två personer som är 
intresserade av simulering, bildbehandling, datorseende, signal- 
behandling och liknande.

Målföljning med bildalstrande sensorer

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Datateknik  
eller motsvarande
 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid tidskritisk mjukvarusimulering av telekrigsscenarier används 
ibland en förenklad radarsensormodell som beskriver en radars för-
väntade egenskaper snarare än en faktisk konstruktion av den. Inom 
telekrigsområdet sker utvecklingen av störtekniker och störskydds-
tekniker i rask takt, vilket föranleder en löpande utveckling av vår 
sensormodell. 

Dina uppgifter
Implementera ett följefilter, förslagsvis av Kalmantyp, och sedan ut-
reda vilken påverkan det har på systemets förmåga till robust följning 
under en störd miljö. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik eller 
motsvarande. Exjobbet är lämpligt för en eller två personer som är 
intresserade av modellering, simulering, signalbehandling, mjuk- 
varuutveckling och liknande.

Målföljefilter för förenklad radarmodell

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande
 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Exploatering av radiospektrumet sker i en rasande fart, med nya typer 
av signaler, nya användningsområden, TV, radio, mobiltelefoni etc. 
Vilka mekanismer driver utvecklingen? Vilka tekniska, ekonomiska 
och taktiska överväganden har företagen gjort i sin utveckling? Kan 
prognoser för hur framtidens radiosignaler ser ut göras utifrån detta? 

Dina uppgifter
Baserat på den historiska utvecklingen av civil och militär radioteknik 
ska en kvalificerad gissning om hur framtidens militära radiosignaler 
kan se ut göras. 

Din profil
Radiokommunikation, industriutveckling.

Framtidens radiospektrum

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Obehöriga drönare som flyger i otillåtna områden, t.ex. flygplatser, 
är ett växande problem. Det är önskvärt att upptäcka och positionera 
sådana drönare så snabbt som möjligt. Ett sätt att göra detta är via 
den radiokommunikation som sker mellan drönaren och dess mark-
kontroll. 

Dina uppgifter
Realisera funktioner för att få en drönare att fungera som en ”vakt-
hund” för ett givet geografiskt område. Drönaren ska operera auto-
nomt och kunna positionera och söka upp inkräktande drönare.

Din profil
Signalbehandling, radiokommunikation, intresse för drönare.

Drönarvakt

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling,  
Elektronikdesign eller mot-
svarande  

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Traditionellt utförs modulationsklassificering av radiosignaler via 
signalbehandling och demodulation. En modernare metod är att 
använda djupinlärning för att klassificera och klustra signaler direkt 
från den obehandlade signalen. 

Dina uppgifter
Studera metoder för transfer learning i syfte att iterativt hantera nya 
signaler. Möjlighet finns att implementera och testa algoritmerna 
i inbyggda system (t.ex. NVIDIA Jetson eller Google Edge TPU). 
Uppgiften innebär programmering i Python och Tensorflow.

Din profil
Machine learning, radiokommunikation.

Transfer learning för radiosignaler

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Datateknik, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Sofia Bergström, före detta exjobbare,  
nu anställd i Linköping:

”Exjobbet var en  
jättebra inkörsport”
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Sofia är uppvuxen i Uppsala där hon också läste teknisk fysik med 
inriktning på inbyggda system på universitetet. Att hon hamnade på 
FOI i Linköping berodde bland annat på ett flitigt radiolyssnande.
 – Jag har ofta hört experter från FOI uttala sig i olika intressanta 
ämnen på radio och dessutom hade vi en intressant gästföreläsning på 
universitetet med en forskare från FOI. Det och att Linköping kändes 
som en perfekt stad att flytta till gjorde att jag sökte hit, berättar hon.
 FOI:s avdelning i Linköping är inriktad på ledningssystem. Under 
examensarbetet fick Sofia vara på enheten för robust kommunikation 
och undersöka antenners egenskaper och inverkan på kommunika-
tionssystemet.

Välkomnad från början
– Jag kände mig välkomnad från början och det är en väldigt trevlig 
avdelning med bra sammanhållning och hög kompetens. När de ville 
ha kvar mig efter exjobbet tackade jag ja eftersom jag trivdes så bra, 
säger hon.
 Idag är Sofia anställd på samma enhet och arbetar delvis med att 
vidareutveckla examensarbetet. Hon har bland annat skapat en mo-
dell för att undersöka antennparametrar men är också med i projekt 
kring routingfrågor i trådlösa mobila nät och satellitkommunikation.
 – FOI har en trevlig blandning av externa beställare och forskning 
i framkant. En annan bra sak är att man får vara med i projekt hela 
vägen och se vad resultatet ska användas till. 
 Idag har hon nytta av flera saker som hon fick lära sig under 
examensarbetet – att planera sin egen tid, hur möten funkar och 
presentationsteknik. Det var också mycket självständigt tänkande, en 
stor utmaning för den som kommer direkt från universitet med sina 
fasta ramar.
 – Exjobbet var en jättebra inkörsport till det jag gör idag.

För Sofia Bergström 
har det ena gett det 
andra. Under 2018 
gjorde hon sitt exjobb 
på FOI i Linköping.  
Kort därefter fick hon 
fast anställning.
– Här finns många  
intressanta projekt, 
inte bara på min  
enhet utan i hela  
huset, säger hon.



44

Kommunikationssystem struktureras typiskt i separata nätverk där 
trafik slussas via knutpunkter (routrar). En normal uppgift för ett 
telekrigsystem är att kartlägga dessa nät, så kallad nätbildning. Ju fler 
sändare som ingår i systemet, desto svårare blir nätbildningen. 

Dina uppgifter
I examensarbetet används unsupervised learning för att studera lös-
ningar på ovanstående problem. En enkel simulator för problemet tas 
fram, där algoritmer för att lösa nätbildningen genereras. 
Uppgiften innebär programmering i Python eller Matlab.

Din profil
Mjukvaruutveckling, machine learning

Nätbildning med AI

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Datateknik, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande  
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I många moderna radiosystem är det kritiskt att ingående enheter är 
väl tidssynkroniserade. Tidssynkronisering kan enkelt göras via t.ex. 
GPS eller starka sändare i civila kommunikationsnät. I ett skarpt läge 
är det dock önskvärt att vara oberoende av externa referenssändare. 

Dina uppgifter
Utveckla och testa en metod för tidssynkronisering med hjälp av en 
UAV-buren sändare. Signaler från UAV:n används för att initiera eller 
återskapa tidssynkronisering i mottagarna.

Din profil
Radiokommunikation, signalbehandling.

UAV-baserad tidssynkronisering

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I många moderna radiosystem är det kritiskt att ingående enheter är 
väl tidssynkroniserade. Tidssynkronisering kan enkelt göras via t.ex. 
GPS. I ett skarpt läge är GPS sannolikt inte tillgängligt, utan man får 
förlita sig på andra referenssändare. Hur identifieras en lämplig sådan 
sändare? 

Dina uppgifter
En metod för att hitta lämpliga referenssändare med hjälp av AI- 
metoder ska utvecklas och testas. Målet är ett oövervakat system som 
själv kan föreslå hur synkroniseringen ska ske om GPS-signaler inte är 
tillgängliga.

Din profil
Radiokommunikation, signalbehandling, machine learning.

Kartläggning av radiosändare med AI

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande   

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Ett radiosystem kan angripas på olika sätt, alltifrån en brutal stark 
störsändare som sänder hela tiden, till en mer subtil störning som 
påverkar enstaka paket i kommunikationsprotokollet. Det är en 
utmanande uppgift att upptäcka en sådan störning. Vi ser dock en 
möjlighet att göra detta genom att studera själva trafikmönstret som 
kommer att bli något onormalt.

Dina uppgifter
Studera en metod som bygger på att skapa en representation i form  
av ett tränat nätverk av vad som är normal trafik för ett givet radio- 
protokoll. Avvikelsedetektion används sedan för att upptäcka miss-
tänkta angreppsförsök. 

Din profil
Radiokommunikation, signalbehandling, machine learning.

AI-baserad protokollsanalys

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



48

En viktig komponent i konceptet Internet of Things (IoT) är ”smarta 
hem”. Idén med detta är att möjliggöra övervakning och kontroll av 
bland annat temperatur och fuktighet i hemmet. I huset kommunice-
rar dessa things trådlöst och därefter företrädesvis via en central nod 
i huset ut på internet. De uppkopplade prylarna sänder ut radiostrål-
ning som kan fångas upp utanför huset.

Dina uppgifter
Genomföra en begränsad utredning om hur radioemissionen från ett 
uppkopplat hus kan se ut och på vilket avstånd den kan detekteras. 

Din profil
Radiokommunikation, signalbehandling.

Emissioner från intelligenta hem

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande   

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Software Defined Radio, SDR, är ett modernt och flexibelt verktyg 
för att analysera radiosignaler. Ett exempel på en SDR är Universal 
Software Radio Peripheral (USRP). För USRP finns öppen källkod 
att tillgå för ett antal olika radioteknologier, såsom olika varianter av 
WiFi, bluetooth, GSM och LTE.

Dina uppgifter
Utveckla kod för en modernare version av WiFi-standarden, IEEE 
802.11 ac, i första hand för mottagning på en USRP, och om tiden 
medger även för sändning.

Din profil
Radiokommunikation, mjukvaruutveckling, signalbehandling.

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT

Mjukvaruradio för IEEE 802.11 ac (WiFi)
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Differentiell GPS förbättrar noggrannheten hos uppmätta GPS- 
positioner från några meter till i bästa fall några centimeter. Grund-
idén är att felet hos uppmätta GPS-positioner som är relativt nära 
varandra (avstånd upp till många kilometer) inte är oberoende.  
Med tillgång till dataströmmar från individuella satelliter finns den 
information som krävs för att implementera DGPS. 

Dina uppgifter
I nyare Android-versioner går det att komma åt dataströmmarna från 
individuella satelliter. I examensarbetet ska DGPS implementeras i 
form av en Android-app. Noggrannheten hos uppmätta positioner 
ska jämföras med alternativa positioneringsmetoder.

Din profil
Radiokommunikation, mjukvaruutveckling, programmering i 
Androidmiljö.

Mjukvarubaserad DGPS

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande   

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Olika versioner av kommunikationsprotokollet Bluetooth används 
idag på en mängd elektroniska utrustningar, vilket är praktiskt ur 
många synvinklar men också en säkerhetsrisk. Vilken information 
släpper Bluetooth egentligen ifrån sig? På vilka avstånd kan signalen 
fångas?

Dina uppgifter
Arbetet innefattar bland annat följande aspekter av Bluetooth; kart-
läggning av användningsområden, upptäcktsavstånd och tolkning av 
signalens informationsinnehåll med hjälp av exempelvis gr-Bluetooth/
USRP/Wireshark.

Din profil
Radiokommunikation, signalbehandling, kommunikationsprotokoll.

Analys av sårbarhet i Bluetooth

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Kommunikation, Signal-  
och bildbehandling eller 
motsvarande

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vissa egenskaper hos radarsignaler kan visualiseras genom grafiska 
mönster som ofta är enkla att känna igen och klassificera av en erfaren 
operatör. I de flesta signalspanings- och telekrigsystem behöver dock 
signalklassificeringen vara automatisk, varför den normalt realiseras 
med olika algoritmer och metoder av varierande komplexitet och 
prestanda. 

Dina uppgifter
Undersöka möjligheten att använda AI i form av ett neuralt nätverk 
för att utföra signalklassificeringen. Befintligt data används för att 
designa och träna ett neuralt nätverk för att klassificera de olika 
signalerna.  

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör, gärna med inriktning 
bild- eller signalbehandling och maskininlärning. Kunskaper inom 
programmering i Matlab, C++ och/eller Python, även kunskaper i 
Caffe och/eller Tensorflow är meriterande. Examensarbetet är lämp-
ligt för en eller två personer.

AI-klassificering av radarsignaler

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Mjukvaruteknik, Datateknik 
eller motsvarande   

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Frekvensen hos växelspänning varierar svagt på grund av obalans  
mellan produktion och konsumtion. Variationerna är icke-periodiska 
och fungerar som en tidsstämpel. Vissa typer av elektrisk belysning 
varierar svagt i ljusstyrka i takt med frekvensen. I brottsutredningar 
förekommer ofta videofilmer, och om man lyckas mäta nätfrekvensen 
i filmerna kan man få viktig information om när de spelades in.

Dina uppgifter
Ta fram metoder för att detektera och karakterisera ljusvariationer 
i video som beror på nätfrekvensen. I uppgiften ingår att ta reda på 
vilka belysningar som varierar med nätfrekvensen och spela in foren-
siskt relevanta scener med dessa belysningar för att sedan ta fram och 
utvärdera metoder för att få fram nätfrekvensen.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signalbehand-
lingskurser, kan programmera (gärna Matlab) och är praktiskt lagd. 

Nätfrekvens från video

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
  

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Magnetfält kan användas för att uppskatta riktningar med en kom-
pass, men även för att estimera position. Utomhus, långt från stör-
ningar av det jordmagnetiska fältet, förekommer avvikelser orsakade 
av berggrunden etc. I brottsutredningar förekommer ofta videofilmer, 
och om man lyckas mäta nätfrekvensen i filmerna kan man få viktig 
information om när de spelades in. Nära objekt som påverkar  
magnetfältet finns också variationer som kan användas för navigering.

Dina uppgifter
Exjobbet ska utreda vilka magnetfältsvariationer som är användbara 
för navigering (stora nog för att mätas med små, lätta och billiga 
sensorer och som är beständiga över tid), och hur bra resultat det går 
att uppnå. Sensorer och hård- och mjukvara för datainsamling finns 
tillgängliga.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst signalbehandlings- 
kurser, kan programmera, är praktiskt lagd och läser exempelvis Data- 
teknik, Teknisk fysik eller Elektroteknik.

Navigering med magnetometer

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande   

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I brottsundersökningar kan ljudspåret från videoinspelningar ge 
viktig information om platsen för brottet. Inomhus finns många 
elektriska apparater som ger svaga brummande ljud ifrån sig, vilka i 
många fall inte ens uppfattas av mänsklig hörsel. Med signalanalys 
kan ljuden ge viktig information om platsen och vilka apparater som 
finns där.

Dina uppgifter
Konstruera metoder för att detektera och karakterisera bakgrunds-
ljud, och på så sätt ta fram så mycket information som möjligt om 
ljudkällorna. I uppgiften ingår att spela in ljud från rum med olika 
apparater och sedan utforska vad som är detekterbart samt vilka egen-
skaper hos ljudkällorna som går att härleda ur ljudet.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst signalbehandlings-
kurser, kan programmera (gärna Matlab), är praktiskt lagd och läser 
exempelvis Datateknik, Teknisk fysik eller Elektroteknik.

Forensisk analys av bakgrundsljud

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
  

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Målföljning är en teknik för att över tid beräkna position och hastig-
het för ett eller flera mål från sensordata. Distribuerad målföljning 
är en intressant tillämpning där flera sensorer i ett nätverk samverkar 
för att ge mer heltäckande och noggrannare bild av var målen finns. 
Examensarbetet handlar om att ta fram representativa utvärderings-
scenarion för att värdera sådana distribuerade målföljningsmetoder.

Dina uppgifter
Efter studier ta fram scenarion där fasta respektive rörliga sensorer 
samverkar för att följa olika mål. Scenarierna ska vara representativa 
i den meningen att de belyser verkliga förhållanden och utmanar 
målföljningsalgoritmerna. I arbetet ska ett öppet ramverk för utvärde-
ring av sådana algoritmer (Stone Soup) användas och integreras med 
algoritmer utvecklade vid FOI.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning regler-
teknik och/eller sensorfusion, med intresse av applikationer inom 
målföljning (eng. target tracking) och estimering.

Utvärdering av distribuerad målföljning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik , Industriell 
ekonomi eller motsvarande   
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Deep reinforcement learning (DRL) har de senaste åren varit en 
framgångsrik teknik för att producera intelligens inom spel, t. ex. i 
go, schack, Dota 2 och Starcraft 2. På FOI vill vi utvärdera i vilken 
omfattning DRL kan användas för att styra agenter (fordon, perso-
ner) autonomt i våra simuleringsmiljöer.

Dina uppgifter
Du får tillämpa reinforcement learning på ett scenario i vår simule-
ringsmiljö. Målet är att få en aktör att kunna interagera intelligent 
med miljön och andra agenter, t.ex. undvika hinder, samverka med 
andra eller undvika hot. Exjobbet kan utformas efter önskemål mot 
en teoretisk, alternativt en praktisk tillämpning. 

Din profil
Du är duktig på att programmera, gärna i Python och/eller C++. Du 
behärskar linjär algebra väl och är intresserad av maskininlärning.

Deep reinforcement learning-interaktion

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik 
eller motsvarande
  
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI producerar ofta 3D-data av mätningar i olika miljöer. För att 
kunna utnyttja data från flera mätningar på ett effektivt sätt, t.ex. för 
att känna igen specifika objekt, behöver vi geometriskt relatera data 
som överlappar. Det är en svår utmaning att få till en allmängiltig 
helautomatisk lösning som sparar mycket manuellt arbete. 

Dina uppgifter
Din uppgift initialt är att jämföra ett antal olika algoritmer för att 
matcha i 3D. I ett andra steg kan du presentera egna förslag på algo-
ritmer.

Din profil
Du är duktig på att programmera i C++. Du är intresserad av geo- 
metri och 3D-beräkningar.

Intelligent matchning av 3D-data

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik  
eller motsvarande   
 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Till skillnad från en vanlig färgbild med tre färger (rött, grönt och 
blått) är varje pixel i en hyperspektral bild uppdelad i många – ibland 
hundratals – smala våglängdsband. Med en hyperspektral kamera 
kan man därför se skillnad på saker som för blotta ögat ser lika ut. 
Det här kan användas för att t.ex. upptäcka föremål i naturen som 
kamouflerats för att undgå upptäckt.

Dina uppgifter
Undersöka och pröva olika AI-baserade metoder för anomalide-
tektion i hyperspektrala bilder. Metoderna ska lära sig en normal 
bakgrund för att kunna detektera sådant som avviker. I arbetet ingår 
att samla in data som behövs för att kunna utveckla och utvärdera 
olika metoder.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signalbehand-
ling, programmering samt har ett intresse av att vara med vid fält- 
försök. Kanske läser du Datateknik, Teknisk fysik eller Elektroteknik.

Anomalidetektion i hyperspektral-data

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
  

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Till skillnad från en vanlig färgbild med tre färger (rött, grönt och 
blått) är varje pixel i en hyperspektral bild uppdelad i många – ibland 
hundratals – smala våglängdsband. En LVF-kamera monterad i en 
UAV ska användas för att ta hyperspektrala bilder över ett område. 
UAV:n flyger över området och tar en mängd delvis överlappande 
bilder som sedan ska registreras mot varandra för att få en så hel- 
täckande bild som möjligt.

Dina uppgifter
Ta fram metoder för att registrera hyperspektrala bilder mot varandra. 
LVF-kamerans bilder har egenskaper som gör att vanlig bildregistre-
ring inte kan användas utan nya metoder måste tas fram. Det behövs 
också metoder för att avgöra hur bra registreringen blir och hur väl 
området täcks in både ytmässigt och våglängdsmässigt.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signalbehand-
ling. Du ska kombinera fysikaliska modeller med statistisk signalbe-
handling och behöver kunna programmera Matlab eller liknande för 
att utvärdera metoder.

Rekonstruktion av hyperspektrala bilder

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik  eller mot- 
svarande   
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Autonoma farkoster är ofta beroende av att känna till avståndet till 
sin omgivning. Avstånd mäts i många fall med hjälp av lasersensorer 
eller stereokameror. Att i stället kunna göra mätningen med en en-
skild kamera skulle ha flera fördelar, däribland sensorns storlek, vikt 
och pris. Dessutom finns många färdiga plattformar som endast har 
en monokamera ombord.

Dina uppgifter
Flera tillvägagångssätt för att använda deep learning för avstånds- 
estimering från monokameror har utvecklats. Vissa bygger på träning 
av enskilda bilder och andra på rörelser i bildsekvenser. Du ska imple-
mentera och prova några olika deep learning-metoder för avstånds-
skattning på bilder från olika miljöer.

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar maskininlärning, bild- och 
signalbehandling, datorseende och programmering. Val av program-
meringsspråk påverkas av den sökande, men vi tänker oss till exempel 
C++ och/eller Python.

Avståndsskattning från monokamera

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
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En hörnsten för många tillämpningar, t.ex. självkörande fordon, är 
att man kan positionera objekt och sensorer i miljön i ett gemensamt 
koordinatsystem. En populär metod för positionering är att bygga 
en karta av sensordata samtidigt som man skattar sin egen position 
(eng. SLAM, Simultaneous Localization and Mapping). Detta exjobb 
fokuserar på hur detta görs i terräng.

Dina uppgifter
Söka upp, utveckla och utvärdera algoritmer och programvara för 
lokalisering genom matchning mellan 3D-mätningar och terräng. 
Programvaran integreras i en befintlig SLAM-algoritm. Algoritmen 
arbetar i en öppen miljö baserat på ROS (Robot Operating System).

Din profil
Vi tror att arbetet passar en student med goda kunskaper i matematik 
och C++/Python-programmering, gärna med inriktning mot signal- 
och bildbehandling eller reglerteknik. 

Lokalisering av markfordon med 3D

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik  eller mot- 
svarande   
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Maskininlärning, och då särskilt Deep Learning och GAN, har 
genererat anmärkningsvärt bra resultat vid avbrusning av bilddata när 
det är svårt att veta vilken typ av brus det handlar om. Istället för att 
försöka modellera bruset utgår man från träningsbilder och genom 
träning av Deep Learning-nätverk minska brusnivån i bilderna.

Dina uppgifter
Du ska undersöka metoder för avbrusning av termiska IR-bilder. 
Inom termiska IR-sensorer finns det en speciell typ av brus som  
korrigeras genom kalibrering (så kallad NUC:ning). Deep learning- 
baserade metoder för automatisk korrigering av denna typ av brus är 
också av stort intresse.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signalbehand-
ling. Maskininlärning och/eller förmåga att kombinera fysikaliska 
modeller med statistisk signalbehandling är bra bakgrundskunskaper. 

Avbrusning av termiska IR-bilder

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
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Eventkameror är en helt ny typ av sensorer. Till skillnad mot att 
– som i vanliga kameror – få hela bilder levererade rapporteras i 
eventkameran istället asynkront pixlar som har förändrats. Detta sker 
i mycket snabb takt. De höga hastigheterna gör eventkameror mycket 
intressanta för att detektera snabba förändringar.

Dina uppgifter
Eftersom eventkameran inte levererar bilder utan enskilda förändrade 
pixlar krävs delvis nya algoritmer för dataanalys. Exjobbet ska dels  
titta på egenskaper för sensorn och dels på analysmöjligheter. Lämp- 
liga tillämpningar skulle kunna vara rörelsedetektion.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst signalbehandlings- 
kurser, kan programmera och är praktiskt lagd. 

Detektion med eventkamera

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik  eller mot- 
svarande   
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XAI – eXplainable AI – handlar om metoder för att förstå vad som 
är avgörande för ett beslut av en AI-modell. Ökad förståelse av 
AI-modeller är avgörande för att få acceptans för AI vid automatiskt 
beslutsfattande, t.ex. i självkörande fordon. Vad i bilden är underlag 
för beslutet att fordonet ska svänga till vänster? Fokus för XAI har 
varit beslutsorienterad AI – förstå vilka delar av sensordata (region, 
objekt osv) som är avgörande för modellens beslut. 

Dina uppgifter
Titta på möjligheterna att använda XAI för att analysera bild till bild 
AI-modeller. Analysera domänöversättande GAN-nätverk, t.ex. ett 
nätverk som avbildar en datorsimulerad bild till en verklig bild. Vilka 
egenskaper i den simulerade bilden är avgörande för resultatet? Hur 
påverkar små förändringar av simuleringen resultatet?

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar maskininlärning, bild- och signal-
behandling, datorseende och programmering. 

XAI – eXplainable AI för GAN

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
  

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



66

Deep learning och nya AI-ansatser kräver stora mängder data för att 
träna detektorer. Tillgången på annoterad träningsdata av hög kvalité 
och tillräcklig variation är i många tillämpningar ytterst begränsad. 
För många tillämpningar är det svårt att ta fram träningsdata med 
tillfredställande variation med avseende på väder, omgivning, betrakt-
ningsvinklar, objektstorlek (skala) och ljusförhållande.

Dina uppgifter
Titta på möjligheterna att simulera stora mängder träningsdata för 
träning av detektor för specifika objekt. Simuleringarna ska göras i 
UnrealCV som använder sig av Unreal Engine för simulering av visu-
ella bilder. Hur bra klassificeringsresultat kan uppnås vid användande 
av simulerade bilder kontra verkliga bilder?

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar maskininlärning, bild- och signal-
behandling, datorseende och programmering. 

UnrealCV engine för träningsdata

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete
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Super-upplösning av bilder avser att från en lågupplöslig bild generera 
en högupplöslig bild. För detektion av objekt med fåtal pixlar kan 
detta användas som ett försteg för att öka upplösning och detektions-
förmåga. Deep learning har använts för super-upplösning för enskilda 
bilder med goda resultat. Det finns dock frågor om hur metoden 
generaliserar till objekt och scener som inte finns med i tränings-
mängden.

Dina uppgifter
Arbetet ska titta på super-upplösning med maskininlärningsmetoder 
på termiska IR-bilder (TIR) där målens utbredning är ett fåtal pixlar. 
Hur fungerar deep learning-metoder på mycket små objekt? Hur 
mycket kan de förstoras? Ökar klassificeringsförmågan hos en opera-
tör med super-upplösning?

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar maskininlärning, bild- och signal-
behandling, datorseende och programmering.

Super-upplösning av små mål i TIR

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande
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Människans rörelsemönster är på många sätt unika och kan användas 
för att identifiera personer. Vid utredning av allvarliga brott har 
material från övervakningskameror blivit viktigare. Metoder för att 
automatiskt känna igen personer mellan övervakningskameror baseras 
ofta på visuella särdrag. Dessa förändras dock över tid, t.ex. genom 
klädbyte, medan rörelsemönstret är mer konstant.

Dina uppgifter
Under de senaste åren har automatiska metoder för att extrahera  
skelettposer från bilder och video blivit snabbare, bättre och robust- 
are. Inom examensarbetet vill vi utveckla metoder för att kunna söka 
efter personer – baserat på deras rörelsemönster – i stora mängder 
filmer med många personer.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signal- 
behandlingskurser, kan programmera och är praktiskt lagd.

Gait-analys från övervakningskameror

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete
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FOI har byggt en avancerad s.k. ”dual single pixel”-kamera inom 
våglängdsområdet SWIR. Single pixel-kameror, eller en-pixel- 
kameror, är en kombination av hårdvara och mjukvara där man 
utifrån en uppsättning en-pixel-mätningar kan rekonstruera en hög-
upplöslig bild. Den högupplösliga bilden rekonstrueras med hjälp av 
compressed sensing-metoder, men mindre tids- och minneskrävande 
algoritmer är önskvärda.

Dina uppgifter
Det är möjligt att detektera små mål direkt i en-pixel-mätningar utan 
rekonstruktion av en högupplösning bild. I uppgiften ingår att ut-
veckla metoder för detektion av små mål med mycket kort temporal 
utbredning såsom mynningsflammor och lasersikten.

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar praktisk läggning, maskininlär-
ning, bild- och signalbehandling, datorseende och programmering.

Detektion med en singel pixel-SWIR

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete
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FOI har tagit fram en avancerad s.k. ”dual single pixel”-kamera inom 
våglängdsområdet SWIR. Single pixel-kameror, eller en-pixel- 
kameror, är en kombination av hårdvara och mjukvara där man uti- 
från en uppsättning en-pixel-mätningar kan rekonstruera en hög-
upplöslig bild. Den högupplösliga bilden rekonstrueras med hjälp 
av compressed sensing-metoder, vilket vanligen är både tids- och 
minneskrävande.

Dina uppgifter
Nya maskininlärningsmetoder för bildrekonstruktion är betydligt 
snabbare och ger bättre resultat. Arbetet ska utvärdera några deep 
learning eller GAN-baserade ansatser för bildrekonstruktion. Upp- 
giften kan även inkludera implementering av utvecklade algoritmer 
på dedikerad inbyggd mjukvara, som Nvidia Jetson.

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar praktisk läggning, maskininlär-
ning, bild- och signalbehandling, datorseende och programmering.

Bildrekonstruktion singel pixel-SWIR

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik, Matematik, 
Naturvetenskap  eller mot-
svarande   
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DeepFake är metoder för att generera främst filmer med artificiella 
personer. Kvalitén på videoklippen är numera så bra att få tittare kan 
avslöja att det är en fejkad film. DeepFake kan användas av främman-
de makt eller andra organisationer för att sprida budskap eller skapa 
tvivel. Då behövs metoder att snabbt visa att en film är falsk för att 
minska dess påverkan.

Dina uppgifter
Fokus är på metoder för att upptäcka genererade sekvenser, både att 
ta fram egna metoder och/eller använda de verktyg som finns för att 
forensiskt upptäcka förfalskningar av bilder och video. Forensiska 
utredningar kräver vanligen resultatvärdering och säkerhetsmått. Av 
intresse är att validera metoder för upptäckt av DeepFake-data.

Din profil
Relevanta men ej nödvändiga kompetenser är statistik, maskininlär-
ning, bild- och signalbehandling, datorseende och programmering. 

DeepFake – metoder för upptäckt

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete
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DeepFake är metoder för att generera främst filmer med budskap 
eller händelser som inte har hänt på riktigt. Mest känt är troligen ett 
YouTube-klipp med en simulerad Barack Obama. Kvalitén på klippet 
är så bra att få tittare har någon som helst möjlighet att avslöja att 
det är en artificiell film. Det finns också exempel på sekvenser som 
simulerar personer som utför någon aktivitet, t.ex. att dansa.

Dina uppgifter
Exjobbet ska titta på metoder för att generera artificiella film- 
sekvenser. Inte endast vanlig visuell (RGB) data är av intresse, utan 
även andra våglängdsband såsom termisk IR.

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar maskininlärning, bild- och signal-
behandling, datorseende och programmering. 

DeepFake – metoder för generering

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete
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FOI arbetar med att ta fram en försöks- och demonstrationsplattform 
för ett distribuerat MIMO radarsystem. Systemet ska användas för att 
undersöka och påvisa möjligheter och tekniska utmaningar med den-
na toppmoderna radarteknik. Demosystemet samlar in en dataström 
från ett antal samtida kanaler. Dataströmmen kan processas antingen 
på CPU, GPU eller i ett FPGA-kort i datalogerenheten.

Dina uppgifter
Arbetet består i att implementera signaldetektering och Range  
Doppler-transformering av data. Datatakten i systemet är mycket 
hög, vilket i sig utgör en utmaning, och programvaran ska helst  
fungera i realtid. Range Doppler diagrammet används sedan för 
detektion och följning av objekt (utanför ramen för exjobbet).

Din profil
Civilingenjörsprogram, Teknisk fysik, Elektroteknik eller Datateknik 
eller motsvarande, med profil mot signalbehandling. Du bör ha 
mycket goda kunskaper i programmering i C++, gärna även CUDA 
eller FPGA-programmering.

Range Doppler för MIMO radar

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
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I syntetisk aperturradar (SAR) skapas en mer högupplöst bild genom 
en kombination av flera radarbilder, uppmätta längs en mätsträcka. 
Är radarsystemet placerat på t.ex. ett flygplan kan ofta signalbehand-
ling ske lokalt. På en mindre farkost fungerar vanligen inte detta. En 
lösning är då att lagra mätdata för analys i ett senare skede, en annan 
att sända mätdata till en basstation.

Dina uppgifter
Vårt befintliga experimentella radarsystem loggar i dagsläget data  
lokalt. Din uppgift är att omkonfigurera för sändning till en bas-
station. Detta kräver arbete med integration av både hårdvara och 
mjukvara. I mån av tid finns även behov av att studera signalbehand-
ling för att skapa SAR-bilder i realtid.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller motsvarande, och som vill göra ett utmanande 
examensarbete i en spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för 
en eller två personer som är intresserade av arbete som varvar teori 
och praktik.

Syntetisk aperturradar för små farkoster

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
eller motsvarande   
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Ett passivt radarsystem utnyttjar existerande signalkällor från t.ex.  
radio, TV eller mobil telefoni. Man röjer därför inte sin position, 
men nackdelen är att sändsignalen inte är optimerad för radar- 
prestanda. Mottagarsystemet registrerar såväl direktsignalen som de 
tidsfördröjda signaler som reflekterats av olika objekt, och med hjälp 
av digital signalbehandling kan målen detekteras och positioneras.

Dina uppgifter
Huvudfokus i examensarbetet handlar om att utvärdera metoder för 
att separera de två signaltyperna, vilket är en avgörande faktor för 
prestanda. Data som kommer att analyseras är insamlat med dels 
ett flygburet system och dels ett markbaserat system vars mottagare 
registrerat signaler från markbunden digital TV (DVB-T-signaler).

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller motsvarande, och som vill göra ett utmanande 
examensarbete i en spännande miljö. Vi ser gärna att två studenter 
arbetar tillsammans med detta examensarbete.

Signalbehandling för passiv radar

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik 
eller motsvarande 
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Erik Hyllienmark, exjobbare 
enheten för informationssäkerhet och IT-arkitektur:

”De som jobbar här 
är väldigt kompetenta”
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Egentligen är Erik från Stockholm men bor i Linköping sedan fem år 
tillbaka. Nu går han sista terminen på Linköpings universitet och gör 
sitt examensarbete på FOI bara några hundra meter bort. Men det 
var inte självklart att han skulle hamna här.
 – Jag visste faktiskt ingenting om FOI innan jag såg annonsen i 
universitetets portal med företag som söker exjobbare. Men jag  
tyckte det lät intressant med inriktningen på säkerhet och försvar. 

Del av ett större forskningsprojekt
På FOI i Linköping finns en av de allra första europeiska träningsan-
läggningarna för cyberförsvar, Crate. Hit kommer företag för att träna 
IT-säkerhet. Eriks uppdrag på enheten informationssäkerhet och 
IT-arkitektur är att utvärdera olika skanningsverktyg, för att se vilket 
som är bäst på att inventera mjukvaror och sårbarheter i de tusentals 
virtuella datorerna som används i övningarna.
 – Det här är en del av ett större forskningsprojekt och mitt arbete 
kommer kunna användas i en större kontext. Det känns meningsfullt 
att hjälpa till att utveckla säkra system och bidra till ökad säkerhet 
i samhället. IT-säkerhet är ett aktuellt ämne och något som företag 
måste ta på allvar, säger han.
 
Högt i tak
– Jag lär mig mycket genom att prata med andra som forskar här, alla 
är väldigt öppensinnade, säger Erik, som ser fram emot att snart vara 
klar civilingenjör.
 Och sen då, kan du se FOI som en framtida arbetsgivare?
 – Ja, absolut, jag gillar verkligen miljön här och FOI har flera 
forskningsprojekt inom säkerhet. Det känns som att man är i fram-
kant inom området. De som jobbar här är väldigt kompetenta. Jag 
tror att FOI är ett bra ställe att börja karriären på.

Erik Hyllienmark läser 
till civilingenjör i data-
teknik med inriktning 
på säkra system. Under 
våren 2019 gjorde han 
sitt examensarbete om 
IT-säkerhet på FOI i 
Linköping.
– FOI känns som ett 
bra ställe att lära sig 
saker på, säger han.
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Syntetisk aperturradar (SAR) används för högupplösande markavbild- 
ning på stora avstånd med flygplan eller satellit. En fundamental 
begränsning är att SAR-bilderna är två-dimensionella, dvs. tre- 
dimensionella objekt avbildas med en projektion utefter konstanta 
avstånd från radarn. Tomografisk SAR är en ny teknik som är under 
utveckling för att kringgå denna begräsning. 

Dina uppgifter
Examensarbetet syftar till att implementera och utvärdera algoritmer  
för att signalbehandla fram tre-dimensionella radarbilder från simu-
lerat och insamlat data. Tomografiska SAR-data finns insamlat med 
FOI:s flygburna radar över ett skogsområde där även jämförande 
laserdata finns tillgängligt för analys. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik, 
Elektroteknik, Teknisk matematik eller motsvarande, och som vill 
göra ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. En eller två 
studenter kan arbeta med detta examensarbete.

3D-avbildning med radartomografi

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Teknisk matematik eller 
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I dagsläget finns ett antal olika system och algoritmer för att detek-
tera och målfölja obemannade flygande farkoster (UAV:er). I detta 
exjobb ska målföljningsprestandan hos ett antal system och algorit-
mer värderas. Resultaten kommer att vara till del i beslutsunderlag för 
utvecklingen av videomålföljare och bedömning av tänkbar tillgänglig 
prestanda i olika system.

Dina uppgifter
Du ska bygga ett system för att värdera prestanda mot kostnad för 
olika sensorer såsom visuella, IR eller UV och prestandakraven i flops 
för olika algoritmer för målföljning.
Arbetet utförs förslagsvis i Matlab men en C++ kunskap är en fördel 
för att kunna implementera algoritmer och köra dem i realtid mot 
sensorerna.

Din profil
Du bör ha intresse av bildbehandling och sensorteknik. För att lyckas 
med examensarbetet bör du ha goda kunskaper i Matlab och/eller 
C++. 

Detektion och målföljning av UAV:er

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete
 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande  
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Termokroma material är material som ändrar färg och infraröda (IR) 
egenskaper vid förändrad temperatur. Detta gör dem intressanta som 
optiska brytare i det visuella och IR-spektrat. Exempel på termokro-
ma material inom det IR-spektrat är vanadinoxider (VxOy) som är 
intressanta för styrda IR-brytare. Tidigare har VO2 undersökts, men 
för att förbättra egenskaperna hos IR-brytare ska nu V2O3 studeras.

Dina uppgifter
Du ska ta fram en process för att framställa V2O3-filmer, 
karakterisera filmerna samt optimera den optiska brytaren. Egen- 
skaper såsom optisk transparens, optisk dynamik och responstid hos 
brytaren ska studeras med hjälp av olika materialkaraktäriserings- 
tekniker. 

Din profil
Vi söker en till två studenter som är intresserad av optik, materialfysik 
och materialsyntes.

Brytare för infraröda våglängder

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Materialteknik, Teknisk 
fysik, Fysik, Nanoteknologi 
eller motsvarande 
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LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I vissa tillämpningar av sensorsystem kan det vara nödvändigt eller 
önskvärt att undvika elektriska kablar för kraftförsörjning och kom-
munikation, t.ex. där sensorerna skall vara okänsliga för påverkan av 
åska, solstormar och andra elektromagnetiska störningar. Vid t.ex. 
monitorering och bevakningssensorer är det fördelaktigare att dra en 
lättare och billigare fiberkabel.

Dina uppgifter
Ett nytt system ska utvecklas, från teoretiska beräkningar av förutsätt-
ningar, till verifiering av teoretiska förutsättningar som ska användas 
vid design av systemet. Utifrån resultatet ska systemet designas, 
byggas, testas och verifieras.

Din profil
Examensarbetet är lämpligt för en till två personer som är intresserade 
av experimentellt arbete med stort inslag av konstruktion och proto-
typframtagning av hårdvara och mjukvara.

Power over fiber (PoF)

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Teknisk fysik, Fysik, Elektro-
teknik, Data eller mot- 
svarande  
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Hyperspektrala avbildande system avbildar i flera smala spektral-
band. LWIR har fördelar jämfört med andra spektralområden, t.ex. 
att signalen inte är så beroende av insamlingstid på dygnet. Okylda 
system har sämre prestanda än kylda, men har andra fördelar såsom 
lägre kostnad. På FOI har ett okylt Michelson-interferometerbaserat 
system realiserats i LWIR. Dessa system tenderar dock att vara ganska 
skrymmande, tunga och känsliga för vibrationer.

Dina uppgifter
Utreda olika okylda HSIM-koncept i LWIR med lågt SWaP-C och 
presentera en plan för realisering av ett system, inklusive kostnad 
för komponenter. Beroende på koncept kan även en realisering eller 
påbörjad realisering rymmas inom exjobbet. 

Din profil
Vi söker dig som vill skapa en prototyp från litteraturstudier till reali-
sering av koncept. Intresse för fysik, optik och signalbehandling samt 
mätteknik är en fördel. 

Avbildande hyperspektralt LWIR-system

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Fysik, Teknisk fysik, Elektro 
eller motsvarande 
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Semantisk scenanalys är en viktig del av många visionsystem där om-
världen behöver analyseras online för att ta snabba beslut och verka 
helt eller delvis autonomt. Detta gäller också 3D-avbildande laser- 
system, där semantisk uppdelning av alla punkter i ett punktmoln är 
ett viktigt analyssteg. Vi söker nu en examensarbetare inom forskning 
på 3D-punktmoln från flygburen LiDAR.

Dina uppgifter
Analysera och värdera metoder för semantisk segmentering baserat på 
deep learning av 3D-punktmoln insamlade från en högupplösande 
laserskanner på en liten UAV. Data ska även förberedas för analys. I 
mån av tid och möjlighet kan även implementation av algoritmer på 
UAV-plattformen (i NVIDIA Jetson) ingå.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot dator-
seende/bildanalys eller maskininlärning och är intresserad av att arbe-
ta med state-of-the-art-algoritmer för maskininlärning och möjlighet 
att testa algoritmerna i realtid på en riktig flygande plattform.

Deep Learning av 3D-punktmolndelning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Teknisk fysik–Elektroteknik,  
Informationsteknologi eller 
motsvarande  
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ORT
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Laser kan användas för tredimensionell avbildning under vatten. 
Sikten i naturliga vatten är dock i många fall dålig, vilket begränsar 
både räckvidd och upplösning. Fotonräkning är en laserradarteknik 
som ger väldig hög känslighet och bra avståndsupplösning. FOI 
provar bland annat ett mätsystem i en bassäng där det finns möjlighet 
att kontrollera vattens grumlighet samt att på ett kontrollerat sätt 
montera mätsystem och provobjekt. 

Dina uppgifter
Du ska planera, genomföra och utvärdera prov i mätbassängen i syfte 
att avgöra hur väl avbildningen kan göras, beroende på vattenkvalité 
och prestanda i lasermätsystemet.

Din profil
Du bör vara intresserad av experimentellt arbete och elektrooptik.

Fotonräknande undervattensavbildning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Fysik, Teknisk fysik, Elektro-
teknik eller motsvarande 
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Optisk turbulens i atmosfären, som orsakas av temperaturberoende 
slumpartade brytningsvariationer, försämrar upplösningen i kamera-
bilder och sprider laserstrålar. Oftast mäts turbulensens styrka som en 
integrerad parameter längs mätsträckan. Genom att mäta variationer 
längs vägen, beroende på markegenskaper och höjd över markytan, 
kan vi förbättra vår förmåga att värdera sensorsystem.

Dina uppgifter
Skenbara vinkelfluktuationer för en matris av LED:ar på grund av 
turbulens mäts med kamerasystem. Genom att utnyttja att turbulens- 
känsligheten för LED-par med olika separationer varierar på olika 
sätt längs sträckan tas en metod fram för att beräkna turbulensstyrkan 
längs mätsträckan.

Din profil
För att lyckas med examensarbetet är det viktigt med intresse för 
optisk mätteknik och atmosfärsfysik. Arbetet kräver även kunskaper  
i statistik och signalbehandling samt viss programmeringsvana  
(Matlab).

Optisk turbulens i atmosfären

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Fysik, Teknisk fysik, Elektro- 
teknik , Elektronik eller 
motsvarande  
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Maskininlärning och artificiell intelligens används allt mer för att 
söka komplexa samband i stora datamängder. Sikten, och hur den 
begränsas av dis och dimma, är ett komplext fenomen som beror på 
lokala förutsättningar och på vädret under de senaste dagarna. Sam-
tidigt är sikten mycket viktig för prestanda för optiska sensorer, så en 
korrekt prognos ger stora fördelar.

Dina uppgifter
Du ska söka en lämplig maskininlärningsmetod och träna den med 
historiska väder- och siktdata från en lokal väderstation. Metoden ska 
sedan testas med väderprognos och jämföras med det verkliga sikt- 
utfallet. Metodens potential och begränsningar avseende prestanda, 
generaliserbarhet och applicerbarhet ska beskrivas.

Din profil
Du bör ha en viss erfarenhet av maskininlärningsmetoder och pro-
grammering av dessa. Du bör också ha ett intresse för meteorologi, 
atmosfärsfysik och optisk mätteknik.

Maskininlärning för siktprognos

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Fysik, Teknisk fysik,   
Elektroteknik,  Datorteknik,  
Elektronik eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Maskininlärning och artificiell intelligens används allt mer för att 
söka komplexa samband i stora datamängder. Ett komplext fenomen 
som beror på många faktorer under en period bakåt i tiden är den  
infraröda (IR) värmestrålningen från omgivningen. Att känna denna 
IR bakgrund är viktigt för att kunna bedöma sannolikheten att upp-
täcka olika former av hot med IR kameror.

Dina uppgifter
Du ska söka en lämplig maskininlärningsmetod och träna den med 
historiska väderdata från en lokal väderstation och bilder från en IR 
kamera. En del av datamängden hålls undan och används för test. 
Metodens funktion och begränsningar ska beskrivas, och möjligheten 
att generalisera den till andra förhållanden ska undersökas.

Din profil
Du bör ha en viss erfarenhet av maskininlärningsmetoder och pro-
grammering av dessa. Du bör också ha ett intresse för optisk mät- 
teknik.

Maskininlärning för IR-bakgrund

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Fysik, Teknisk fysik, Elektro-
teknik , Datorteknik,  
Elektronik eller motsvarande  
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Ljus har förutom våglängd också polarimetriska egenskaper. Dessa 
ingår normalt inte i ljusspridningsmodeller (s.k. BRDF), och även 
om de inkluderas (pBRDF) kvarstår ofta en del begränsningar. En ny 
pBRDF-modell har utvecklats för att avhjälpa dessa. Modellen är i 
dagsläget inte kopplad till en renderingsmotor, där strålföljnings- 
algoritmer hanterar även polarimetrisk information.

Dina uppgifter
Du ska utveckla och implementera en renderingsmotor baserad på 
FOI:s pBRDF-modell. Modellen ska användas för att studera pola-
rimetriska fenomen under olika förhållanden och mot olika material 
för att kunna förutsäga de polarimetriska egenskaperna beroende på 
materialval, ytstruktur och ljusets infallsriktning.

Din profil
Vi söker dig som är en duktig programmerare, som har goda kun- 
skaper i Matlab, känsla för matematik och intresse för fysik.

Polarimetrisk raytracing

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Datavetenskap, Teknisk 
fysik, Fysik, Matematik eller 
motsvarande 
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OMFATTNING
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KONTAKT
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Vibrationer kan mätas genom att avläsa fasen i laserljus som reflekt-
eras från ett belyst objekt. Känsligheten för små vibrationer som upp-
står av ljud är dock begränsad. Genom att kombinera en retroreflek-
tor och ett mikrofonmembran blir det möjligt att med laser registrera 
svagt ljud på stort avstånd. FOI har tagit fram en enkel prototyp men 
vill nu vidareutveckla tekniken.

Dina uppgifter
Du kommer att få arbeta med design, konstruktion samt prov av  
prototyper som tas fram med hjälp av vår verkstad. Ett lasermät- 
system finns tillgängligt för att genomföra försök.

Din profil
Du bör vara intresserad av experimentellt arbete med stort inslag av 
konstruktion och prototypframtagning.

Laseravläsbar mikrofon

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Fysik, Teknisk fysik, Elektro- 
teknik, Maskin eller mot- 
svarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Satelliten IceSat-2 sköts upp 2018 för att mäta förändringen av 
istäcket på jorden. Mätningarna sker med instrumentet Advanced 
Topografic Laser Altimeter System (ATLAS). ATLAS använder  
modern fotonräknande lidarteknik för att mäta tiden det tar för ljuset 
att gå till marken och tillbaka, och därmed beräkna avståndet. Efter-
som våglängden är 532 nm går ljuset ner i vatten och ger information 
om världen under havsytan. 

Dina uppgifter
Med hjälp av öppen mätdata från IceSat-2 undersöka vilken infor-
mation lidar i rymden kan ge om världens hav. Möjligheterna att 
bestämma parametrar som vattendjup, grumlighet och bottenförhål-
landen ska undersökas.  

Din profil
För att lyckas med exjobbet bör du ha intresse för rymden, optiska 
system, fluidmekanik och databehandling. Analys- och programme-
ringsförmåga (Matlab) kommer underlätta ditt arbete.

Analys av satellitdata från IceSat-2

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Fysik, Teknisk fysik, Dator-
teknik eller motsvarande. 
 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT
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Användningen av obemannade system ökar snabbt. En intressant 
möjlighet är att kombinera ett obemannat markfordon (UGV), med 
dess långa uthållighet och möjlighet att operera under svåra väder- 
förhållanden, med en UAV som kan ge en bättre yttäckning med sina 
upphöjda spaningssensorer.

Dina uppgifter
Exempel på arbetsuppgifter: (i) inläsning av SoTA för automatisk 
landning med quadcopter på rörlig plattform, (ii) styrning av en 
quadcopter (regleralgoritmer), (iii) val av positioneringssensorer och 
algoritmer, (iv) design av experimentsystem och (v) planering och 
genomförande av prov och försök, samt utvärderingar.

Din profil
Vi söker främst dig som studerar till civilingenjör och som har in-
tresse av reglerteknik, positionering och programmering. Vi ser gärna 
att två personer genomför detta examensarbete då det finns goda möj-
ligheter att inrikta uppgifterna mot olika delmoment.

Automatisk landning med UAV på UGV

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom området radiokommunikation är det viktigt att kunna estimera 
hur radiovågor påverkas av omgivningen. Paraboliska differential- 
ekvationer är en metod som kan hantera komplexa vågutbrednings- 
situationer men är relativt beräkningstung. Möjligheten att använda  
hårdvara som stödjer kraftig parallellisering av beräkningar, t.ex. 
GPU:er, är därför högintressant.

Dina uppgifter
Utvärdera potentiella prestandavinster för lösning av paraboliska  
differentialekvationer med hjälp av tekniker för parallellprogramme-
ring i exempelvis CUDA.

Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör eller motsvarande, och tycker det 
verkar spännande att lösa fysikaliska problem med hjälp av numeriska 
metoder och parallella processer.

Parallellisering av beräkningar med GPU

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande 
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ORT
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Synkroniserad Kooperativ Broadcast (SKB) är en växande teknik 
inom trådlösa ad hoc-nät. För att effektivt utnyttja radiokanalen 
behöver den tillgängliga kapaciteten fördelas mellan noder i propor-
tion till deras trafiklast. För att göra detta behöver nodernas trafiklast 
estimeras. SKB fungerar väl om estimeringen är perfekt. Effekten av 
realistiska estimat är däremot outforskad.

Dina uppgifter
Undersöka hur SKB påverkas av olika sätt att estimera trafiken för 
olika taktiska scenarier och tjänster i ett ad-hoc nät. För att göra 
simuleringar används vårt simuleringsverktyg Aquarius som har stöd 
för SKB.

Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör eller motsvarande, och har intres-
se för exempelvis nätverksprotokoll, radiokommunikation, program-
mering i C++, modellering och simulering.

Kooperativ kommunikation i taktiska nät

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik eller mot- 
svarande 
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ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Forskare har visat på möjligheten att med billig hårdvara utföra 
vilseledningsattacker mot civila GNSS-mottagare. Det finns ett stort 
behov att öka robustheten hos civila GNSS-mottagare mot vilseled-
ningsattacker. FOI bedriver forskning för att utveckla tekniker som 
ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och noggrannheten i framtida 
militära multisensorsystem för positionering och navigering.

Dina uppgifter
Vidareutveckla och utvärdera tekniker för att undertrycka vilseled-
ningssignaler i en GNSS-mottagare, t.ex. genom att utbyta informa-
tion mellan olika mottagare, utnyttja information från en tröghets-
sensor, utnyttja signaler från flera GNSS-konstellationer (t.ex. GPS 
och Galileo) och/eller flera olika frekvensband.

Din profil
Vi söker främst dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot 
exempelvis telekommunikation, signalbehandling eller sensorfusion.

Robusta GNSS-mottagare

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Teknisk fysik & 
elektroteknik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 
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ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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GPS används i många samhällskritiska system för navigering och tids-
synkronisering. Störning av systemen kan få allvarliga konsekvenser. 
Det finns därför ett stort behov att kartlägga och hitta elektromagne-
tisk störning i GPS-banden. Baserat på en mjukvaruradio (t.ex. Ettus 
USRP) är det möjligt att implementera kända algoritmer baserat på 
flerantennteknik för att bestämma en störsignals riktning.

Dina uppgifter
Implementera och utvärdera algoritmer kända från litteraturen, för 
att med flera antennelement lokalisera störsignaler i GPS-banden. I 
 examensarbetet ingår t.ex. litteraturstudie över öppet publicerade 
tekniker, implementation av publicerade kända algoritmer i Ettus 
USRP mjukvaruradio, samt test och utvärdering av algoritmer.

Din profil
Vi tror att du studerar till civilingenjör och har intresse av exempelvis 
signalbehandling och radiokommunikation.

Lokalisering av störning mot GPS

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Teknisk fysik, Teknisk fysik & 
elektroteknik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 
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FOI har utvecklat ett system för att upptäcka och karakterisera 
radiostörning för olika frekvensområden. Systemet har testats i olika 
miljöer och har autonomt monitorerat interferensmiljön på det civila 
GPS-bandet. Systemet kan anpassas till olika frekvensområden och vi 
vill nu utveckla det till att kartlägga störningsmiljön i radioband där 
det sker radiotransmission. 

Dina uppgifter
IProjektets mål är att undersöka metoder för detektion av sändningar 
i militära och/eller samhällskritiska radiosystem samt estimering av 
elektromagnetisk störningsmiljö i dessa frekvensband. Detta kan göras  
exempelvis med metoder inom AI, machine learning och statistisk 
signalbehandling.

Din profil
Vi söker främst dig som studerar på civilingenjörsutbildning inom 
teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande, och har ett 
intresse för radiokommunikation och signalbehandling.

AI för störningskarakterisering

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Teknisk fysik & 
elektroteknik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 
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OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI utvecklar en cyberanläggning (eng. cyber range) som kallas  
CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avancerad 
övningsmiljö, där isolerade experiment och övningar genomförs i 
verklighetsliknande IT-miljöer. Syftet med CRATE är att stärka  
Sveriges cyberförsvarsförmåga, och anläggningen används bland annat 
för forskning och cybersäkerhetsövningar. 

Dina uppgifter
Utveckla så kallade CTF-moduler (Capture The Flag) i CRATE, som 
kan användas för övning och träning. I uppgiften ingår att i sam-
råd med din handledare identifiera vilka IT-säkerhetsmoment som 
behöver läras ut, definiera ett lämpligt sätt att göra detta på, samt att 
utveckla IT-miljöer och CTF-flaggor 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT, som har intresse för IT-säkerhet och IT-arkitektur, och vill utföra 
ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Examensarbetet 
är lämpligt för en till två personer.

CTF-moduler i cyberanläggning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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B-träd används för att strukturera data i många olika sammanhang, 
från filsystem via databaser till blockkedjor. Det gör dem därför 
mycket intressanta ur ett IT-forensiskt perspektiv. Deras forensiska 
egenskaper behöver därför utredas, till exempel om det går att säga 
något om strukturen vid tiden t-1 utifrån strukturen vid tiden t. 

Dina uppgifter
Du ska utreda eventuella forensiska (deterministiska) egenskaper i en 
eller flera implementationer av B-träd. Uppdraget fokuserar på B-träd 
i filsystem (NTFS), men kan även utökas/ändras om intresse finns. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT och IT-säkerhet, som vill utföra ett utmanande examensarbete i en 
spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för en till två personer 
som är intresserade av IT-forensik och lågnivådetaljer i filsystem.

Forensiska egenskaper hos B-träd

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Att kunna avgöra tidpunkten för en händelse är A och O inom 
forensisk verksamhet, vilket gör tidsstämplingar till en viktig pussel-
bit i IT-forensiska utredningar. Idag är det dock svårt att identifiera 
tidsstämplingsdata i fall där datamängdens struktur inte är känd. Det 
kan t.ex. handla om trasig lagringsmedia eller strömmade data. Ditt 
uppdrag är att försöka ändra på det.

Dina uppgifter
Du ska utveckla en metod för att kunna identifiera tidsstämplingar, 
främst i filsystemet NTFS (i MFT records), men gärna även i generel-
la data. Metoden ska vara robust och snabb.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT och IT-säkerhet, som vill utföra ett utmanande examensarbete i en 
spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för en till två personer 
som är intresserade av IT-forensik och maskininlärning.

Identifieringsmetod för tidsstämplingar

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI genomför varje år ett antal föreläsningar och kurser där aktuella 
IT-säkerhetshot förevisas med hjälp av demonstrationer. Vi kallar 
dessa IT-osäkerhets-demonstrationer och har ett ständigt behov av 
uppdaterade, pedagogiska och visuellt tilltalande demonstrationer. 

Dina uppgifter
Identifiera ett aktuellt IT-hot och därefter hitta ett lämpligt sätt att 
demonstrera detta på. Du har stor möjlighet att själv välja problem i 
samråd med din handledare, men FOI har också en lista med aktuella 
hot som du kan välja att utveckla en demonstration för. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT, som har ett intresse för IT-säkerhet och IT-arkitektur och vill 
utföra ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. 

IT-osäkerhetsdemonstrationer

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



101

Redan när en dator startas kan den bli angripen, något som kan vara 
svårt att upptäcka i efterhand. Tekniker för säker uppstart (secure 
boot) kan motverka sådana angrepp genom att endast tillåta att 
betrodd mjukvara körs. Examensarbetet går ut på att undersöka tek-
niker för säker uppstart och hur dessa kan användas för att säkra upp 
datorer och IT-system.

Dina uppgifter
Du kommer ta reda på information om de olika tekniker för säker 
uppstart som finns på marknaden och i forskningen idag. Du kom-
mer även att testa minst en av teknikerna praktiskt i PC-miljö, för att 
undersöka om tekniken är praktiskt användbar och vilka effekter den 
får på utveckling och drift av systemen.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT eller IT-säkerhet och som vill genomföra ett utmanande examens- 
arbete i en spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för en 
person som är intresserad av teknisk IT-säkerhet i kombination med 
programmering.

Säker uppstart av datorer

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 

Teknisk fysik och elektro-
teknik, Datateknik, Informa-
tionsteknologi, Mjukvaru-
teknik eller motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I FOI:s kursverksamhet efterfrågas ofta demonstratorer för att 
åskådliggöra händelser och förlopp. För de IT-forensiska kursdelarna 
behöver nya och uppdaterade demonstratorer tas fram.

Dina uppgifter
Du ska i samråd med FOI välja ut, utveckla och dokumentera en 
eller flera IT-forensiska demonstratorer som kan användas i FOI:s 
kursverksamhet.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT och IT-säkerhet, som vill utföra ett utmanande examensarbete i en 
spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för en till två personer 
som är intresserade av IT-forensik.

Utveckling av IT-forensisk demo

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI i Linköping utvecklar en cyberanläggning (eng. cyber range) 
som kallas CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avan-
cerad övningsmiljö, där isolerade experiment och övningar genomförs 
i verklighetsliknande IT-miljöer. BAS5 är en samling verktyg för att 
övervaka, felsöka och segmentera en IT-miljö.

Dina uppgifter
Du ska i CRATE skapa en övningsmiljö med tillhörande scenarier för 
att träna användning av verktygen i BAS5. I uppgiften ingår att skapa 
simulerade angrepp och driftstörningar där BAS5 används för analys 
och åtgärdande. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT, som har intresse för IT-säkerhet och IT-arkitektur, och vill utföra 
ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Examensarbetet 
är lämpligt för en till två personer.

Utveckling av övningsmiljö för BAS5

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI utvecklar en cyberanläggning (eng. cyber range) som kallas  
CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avancerad 
övningsmiljö, där isolerade experiment och övningar genomförs i 
verklighetsliknande IT-miljöer. Syftet med CRATE är att stärka  
Sveriges cyberförsvarsförmåga och anläggningen används bland annat 
för forskning och cybersäkerhetsövningar.

Dina uppgifter
Vid övningar och experiment utförs cyberangrepp med FOI-ram-
verket SVED. SVED ger ett API för att planera sekvenser av angrepp 
som utförs i CRATE, ser till att angreppen utförs enligt plan och 
håller koll på resultatet. Detta examensarbete syftar till att utveckla en 
prototyp av visualisering av SVED:s loggar.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT och IT-säkerhet, som vill utföra ett utmanande examensarbete i en 
spännande miljö. Examensarbetet är lämpligt för en till två personer.

Visualisering av cybersäkerhetsangrepp

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI utvecklar en cyberanläggning (eng. cyber range) som kallas  
CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avancerad 
övningsmiljö, där isolerade experiment och övningar genomförs i 
verklighetsliknande IT-miljöer. Syftet med CRATE är att stärka  
Sveriges cyberförsvarsförmåga och anläggningen används bland annat 
för forskning och cybersäkerhetsövningar. 

Dina uppgifter
Utveckla ett övervakningssystem som klarar av att övervaka olika 
övnings- och forskningsmiljöer i CRATE. Cyberanläggningens arki-
tektur ställer dock avancerade krav, då övervakningssystemet behöver 
fungera utan att påverka pågående övning eller forskning. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT, som har intresse för IT-säkerhet och IT-arkitektur, och vill utföra 
ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Examensarbetet 
är lämpligt för en till två personer.

Övervakning för cyberanläggning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI utvecklar en cyberanläggning (eng. cyber range) som kallas  
CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avancerad 
övningsmiljö, där isolerade experiment och övningar genomförs i 
verklighetsliknande IT-miljöer. Syftet med CRATE är att stärka  
Sveriges cyberförsvarsförmåga och anläggningen används bland annat 
för forskning och cybersäkerhetsövningar. 

Dina uppgifter
En utmaning med att öva cybersäkerhet är att generera kopior av 
skarpa IT-miljöer där övningar kan genomföras. Du ska undersöka 
möjligheterna med och utveckla lösningar för automatisk generering 
av övningsmiljöer baserat på en befintlig IT-miljö, t.ex. genom att 
utgå från en nätverksskanning eller trafikavlyssning.   

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data/
IT, som har intresse för IT-säkerhet och IT-arkitektur, och vill utföra 
ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Examensarbetet 
är lämpligt för en till två personer.

Generering av övningsmiljöer

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Pernilla Ericsson, exjobbare 
enheten för biologiska ämnen:

”Mitt exjobb 
känns applicerbart 
på verkligheten”
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Pernilla läser sista året på bioteknikprogrammet vid universitetet 
i Umeå. Inriktningen på bioinformatik väckte hennes intresse för 
FOI:s avdelning för CBRN-skydd och säkerhet i samma stad.
 – En av mina handledare höll en gästföreläsning på universitetet 
och den var så kul att jag kontaktade honom inför mitt exjobb. Han 
berättade om ett projekt som jag kunde få jobba med och gav mig 
några artiklar att läsa. Jag bestämde mig direkt, säger hon.

Har betydelse för landets säkerhet
Projektet handlar om att analysera luftfilterdata. Ända sedan 1960- 
talet har FOI samlat in luftprover på sex olika platser i Sverige för att 
hålla koll på radioaktivt nedfall. Sedan ett tag tillbaka samarbetar FOI 
med Umeå universitet för att även göra DNA-analyser av innehållet.
 – Man har sekvenserat proverna och upptäckt spår av skadliga 
mikroorganismer som finns i naturen. Min uppgift är att se hur  
organismerna påverkas av olika faktorer och jämföra data mot para-
metrar som temperatur, nederbörd och markanvändning, förklarar 
Pernilla som redan från början har upplevt att hennes arbete har 
betydelse för landets säkerhet:
 – Informationen som jag får ut känns direkt applicerbar på verk-
ligheten eftersom den kan användas för att förutspå utbrott av de här 
farliga organismerna i luften.
 Förutom hennes handledare finns det många kollegor med lång 
erfarenhet inom hennes ämnesområde. När hon behöver hjälp eller 
vill bolla idéer finns det alltid någon att fråga.
 – Jag har förstått att FOI arbetar väldigt brett och har hög kom-
petens inom många områden. Det är också en jättetrevlig arbetsplats 
med ett stort lunch- och fikarum som blir som en mötesplats för alla 
enheter.
CBRN = kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

Som examensarbetare 
vid enheten för biolo-
giska ämnen på FOI 
ställs Pernilla Ericsson 
inför nya utmaningar 
varje dag.
– Det blir mycket 
kreativ problemlösning 
och jag utvecklar hela 
tiden min kunskap i 
programmering, säger 
hon.Pernilla Ericsson, exjobbare 

enheten för biologiska ämnen:

”Mitt exjobb 
känns applicerbart 
på verkligheten”
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I militära sammanhang är det viktigt att undgå upptäckt och snabbt 
förflytta sig till en säker plats. Med högupplösta 3D-kartor kan man 
räkna ut risken att upptäckas från olika vinklar. Denna information 
måste förmedlas på ett lättfattligt och snabbt sätt till dem som be- 
höver den. En nyckelteknik är Augmented Reality som nu är moget 
för försök i utomhusmiljöer.

Dina uppgifter
Ta fram ett AR-baserat experimentsystem för försök i utomhus- 
miljöer. Designa gränssnitt för visualisering av säkra respektive  
riskabla områden. Koppla information från befintliga system och 
visualisera i den framtagna AR-lösningen. Genomföra försök och 
värdera resultaten.

Din profil
Profilen för detta exjobb är baserat på vilken del av utvecklingskedjan 
man vill arbeta i. Projektet i sin helhet innefattar allting från behovs-
analyser och kravställningar till programmering och integrering från 
befintliga system till AR-applikationer.

Avancerad AR-teknik för utomhusmiljö

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Kognitionsvetenskap, Data- 
teknik, Ergonomi och MTO,  
Medieteknik, Grafisk design  
och kommunikation, System- 
vetenskap, Teknisk fysik 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I militära sammanhang vill man optimera förutsättningarna för att 
framgångsrikt kunna lösa olika uppgifter i terrängen, såsom fram-
ryckning eller strid. I detta ingår att veta hur terrängen kommer att 
påverka uppgifter, och vilka möjligheter och svårigheter som egna 
förband kan möta. 

Dina uppgifter
Definiera kriterier för urval av representativa terrängavsnitt, utveckla 
analysmetoder och verktyg för att uppskatta siktavstånd utifrån olika 
typer av geografisk information, producera resultat för olika terräng-
typer, genomföra kontrollmätningar i terrängen, samt värdera och dra 
slutsatser utifrån dessa. 

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som är duktiga på pro-
grammering i C++ och intresserade av GIS, experimentdesign och 
mätningar i fält. I exjobbet ingår såväl programmering som experi-
mentell validering av resultat och lämpar sig därför väl för två perso-
ner med olika intressen. 

Analys av högupplösta 3D-kartor

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Innovativ programmering, 
Lantmäteri,  Systemveten-
skap eller motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Föreställ dig att du är vagnchef i en stridsvagn. Du har ansvar för 
vagnen och besättningen. Framför dig har du 5 olika displayer och 
6 olika radios till hjälp för ditt beslutsfattande. Plötsligt smäller det 
till och vagnen skakar kraftigt. Var det ett pansarskott? Träffade en 
kanon? Träffas ni en gång till dödas troligtvis besättningen. Vad gör 
du? Vilken information är viktig?

Dina uppgifter
Undersöka och utveckla system som anpassar sig efter situationen. 
Hur mäter vi vilken situation vi befinner oss i? Är det stressen som 
besättningen upplever? Kan vi använda oss av ljudnivån i vagnen? 
Kan vi skapa system som förändras baserat på användarens situation?

Din profil
Vi välkomnar alla med intresse för ovanstående situation att söka.

Adaptiva gränssnitt

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
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Något som utmärker den svenska poliskåren är att de endast använder 
handeldvapen i extrema situationer. Poliser i Sverige beskrivs ofta som 
lugna, metodiska och att de har en förmåga att deskalera en situation 
snabbt. Ett allt tuffare svenskt klimat riskerar att ställa högre krav på 
tyngre beväpning av polisstyrkorna. Frågan är dock hur detta på- 
verkar organisationen.

Dina uppgifter
Studera hur beteendet hos användare av tyngre beväpning påverkas, 
förändras och uppfattas av andra.

Din profil
Vi söker dig som har goda kunskaper inom forskningsmetodik 
(främst hantering av kvalitativ data). Du behöver ha en inriktning 
inom psykologi, beteendevetenskap, kognitionsvetenskap eller mot-
svarande. 

Beteendeförändring av beväpning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
 

Psykologi, Kognitionsveten-
skap, Beteendevetenskap 
eller motsvarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI i Linköping existerar idag ett Virtual Reality-labb för bland 
annat studier rörande simulering, visualisering och nyttjande av 
VR-tekniker.

Dina uppgifter
Exempel innehåll/inriktning: 
1) Effekt av distansträning. 
2) Undersöka vilka typer av simuleringar som är lämpliga att genom-
föra och vilka krav som ställs på realism. 
3) Tillverkning av ny ’hårdvara’ (t.ex. bygga in sensorer i vapen- 
attrapper och/eller skyddsvästar). 
4) Utveckling av mjukvara och visualiseringar.

Din profil
Profilen som krävs för detta arbete är lika öppet som projekt- 
uppgifterna. Du kan t.ex. vara psykolog, lärare eller programmerare. 
Det är viktigt att du som person är en bra problemlösare och har 
intresse för teknologin eller dess användningsområde.

VR för simulering och visualisering

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 

Kognitionsvetenskap, 
Psykologi, Lärarutbildning, 
Design- och produktutveck-
ling eller motsvarande 
 

 
exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På FOI hanteras ofta komplexa datamängder. Det kan röra sig om 
komplicerade inbördes samband eller data med många olika tillhö-
rande attribut. Skulle en visualisering i VR-miljö (HTC-Vive) kunna 
öka möjligheten att tolka multi-dimensionell data? Går det att skapa 
en design som gör det möjligt att flytta runt dataobjekten?

Dina uppgifter
Arbetet omfattar stegen från behovsanalys till färdig applikation. I 
exjobbet ingår såväl utveckling som utvärdering av visualiseringar. 
Centralt är visualiseringens design och interaktion i VR-miljö.

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som har ett intresse av 
VR-utveckling, experimentdesign och visualiseringsteknik.

Visualisering av data i VR-miljö

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Innovativ  
programmering, Medie- 
teknik, Systemvetenskap, 
Kognitionsvetenskap eller 
motsvarande 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Det är idag viktigare än någonsin att ta tillvara på människors talang-
er och förmågor, men vilka förmågor avgör prestation givet en viss 
tjänst?

Dina uppgifter
Studera vilka variabler hos en människa som kan användas för att 
predicera framgång vid en viss tjänst genom att genomföra mätningar 
av förmågor och prestationer.

Din profil
För att passa för detta exjobb krävs erfarenhet av forskningsmetoder 
och dataanalys. Du bör vara insatt i människans tänkande och bete-
ende. Alla med intresse och som känner att de kan bidra med något 
är dock välkomna att söka.

Rätt person på rätt plats

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 

Psykologi, Beteendeveten-
skap, Kognitionsvetenskap, 
Statistik och dataanalys 
eller motsvarande 
 

 
exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En nyckelfaktor i militära operationer är en noggrann och detaljerad 
analys av terrängen, för att visa vilka möjligheter och svårigheter som 
egna förband kan komma att möta. Normalt presenteras terräng- 
analysresultat på en traditionell karta eller i GIS, vilket kan vara svårt 
att ta till sig för någon som inte är expert. 

Dina uppgifter
I arbetet ingår att utveckla metod och verktyg för att presentera 
högupplöst digital geografisk information (GIS-information) i en 
VR-miljö. Visualiseringen kommer även att omfatta överlagrad 
information från olika typer av terränganalyser. Konceptet utvärderas 
genom att ställa upp och genomföra användarförsök. 

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som har ett intresse av 
VR-utveckling, experimentdesign och visualiseringsteknik. I exjobbet 
ingår såväl utveckling som utvärdering av visualiseringar.

Visualisering av 3D-kartor i VR-miljö

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
 
 

Datateknik, Innovativ  
programmering, Media- 
teknik, Systemvetenskap 
eller motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI i Linköping finns det flera olika laboratorier för utveckling 
av framtidens ledningssystem. Dessa laboratorier är isolerade och var-
je laboratorium fungerar som en egen entitet. Det har framkommit 
ett behov att skapa en koppling mellan dessa laboratorier för att lyfta 
resultatet till en högre abstraktionsnivå där all data kan sättas ihop i 
ett gemensamt ledningssystem. 

Dina uppgifter
Genomföra behovs- och kravanalyser för varje laboratorium och 
undersöka möjligheter och hinder för att koppla samman dessa.

Din profil
Du behöver ha teknisk förståelse och erfarenhet av att genomföra 
behovs- och säkerhetsanalyser, riskbedömningar samt kravformule-
ringar. 

Sammansatta laboratorier

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 

Datateknik, Systemveten-
skap eller motsvarande

 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



119

Cross reality/Extended Reality (XR), en form av mixed reality, syftar 
till att få digitala objekt till den fysiska världen och få den fysiska värl-
den till den digitala. Vid användning av XR finns det idag ett flertal 
problem att behandla.

Dina uppgifter
Förstå och bemöta de problem som finns inom området för XR. 
Bland annat handlar det om att få digitala objekt att bli verklighets-
trogna i fältmiljö, hur en bra och effektiv sensorfusion kan uppnås, 
eller vilken typ av sensorfusion som krävs för att fatta bättre beslut.

Din profil
Vilken profil som behövs är baserat på inriktning av projektet. Om 
du är intresserad av XR och sensorfusioner är du välkommen att 
kontakta oss.

Realistisk XR i fält

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
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En viktig del av Sveriges försvar är försvaret mot cyberangrepp. Vi 
arbetar idag bl.a. med brandväggar, antivirusprogram och air gaps. 
Problemet med dessa tekniker är att samtliga fallerar när en människa 
gör ett misstag. Det kan vara att öppna ett mejl, ladda ner en bild, 
använda ett USB-minne som den hade tappat uppsikt över. Hur går 
vi tillväga för att skydda oss mot detta?

Dina uppgifter
Studera vilka mänskliga misstag som ofta görs samt varför och hur 
man kan påverka dem. Vad är det som gör att man fattar rätt beslut 
som undviker misstag eller ett felaktigt beslut som möjliggör misstag? 
På vilken nivå i organisationen ligger problemen som gör att man 
utsätter sig för säkerhetsrisker?

Din profil
Alla med intresse för den mänskliga sidan av cybersäkerhet är väl- 
komna att söka.

Mänskligt cyberförsvar

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
 
  
Beteendevetenskap,  
Kognitionsvetenskap,  
Psykologi, Cybersäkerhet, 
Datateknik eller mot- 
svarande 
 
 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Utrustning som stärker människan, Human enhancements, har 
använts under decennier. Det kan vara allting från glasögon för att 
korrigera syn, koffein för att hålla sig vaken eller exoskelett för att öka 
uthållighet och styrka. Vissa teknologier används av civil befolkning 
till vardags (t.ex. koffein), medan andra tyngre preparat har använts 
främst i krigstid.   

Dina uppgifter
Analysera befintliga och möjliga framtida teknologier med potential 
att förstärka människan. Vid mån av tid och möjlighet kan även stu-
dier bedrivas för utveckling och utvärdering av befintlig teknologi.

Din profil
Arbetet ställer krav på självständighet, engagemang och drivkraft. 
Uppdraget är lämpligt för studenter inom kognitionsvetenskap, 
design- och produktutveckling eller motsvarande. 

Människoförstärkande utrustning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 

Kognitionsvetenskap,  
Design- och produkt- 
utveckling eller mot- 
svarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Dagens konflikter utspelar sig i allt högre grad i flera former och på 
flera domäner. Bortsett från våldsutövning i den fysiska domänen är 
också cyberattacker och psykologisk krigföring vanliga. Examens- 
arbetet handlar om att genomföra fallstudier av tidigare eller på- 
gående konflikter för att undersöka hur ledning bedrivs vid multi- 
domänkonflikter.

Dina uppgifter
Med stöd av en fallstudiemall utvecklad av NATO ska du identifiera 
ett eller flera lämpliga fall och genomföra en fallstudie som beskriver 
hur ledning bedrivits inom och mellan olika domäner. Fokus ligger 
på fall där aktörer inom flera domäner harmoniserat sina ansträng-
ningar för att uppnå helhetseffekter. 

Din profil
Vi söker dig som har en statsvetenskaplig eller systemvetenskaplig 
bakgrund som vill utföra ett utmanande examensarbete i en spännan-
de miljö. Det är en fördel om du har ett intresse för modellering av 
komplexa system eller organisationsteori. 

Ledning vid multi-domänoperationer

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
  

Statsvetenskap, System- 
vetenskap eller mot- 
svarande 
 
 

 

exjobb.LS@foi.se
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Detta exjobb syftar till att bemöta utmaningar såsom generalisering 
av gränssnitt inom och mellan olika obemannade systemtyper, infor-
mationspresentation och fysisk utformning av system. Exjobbet ställer 
krav på kunskaper inom designprinciper, människans kognition, och 
människans beteende i komplexa miljöer. 

Dina uppgifter
Målet med examensarbetet är att du, tillsammans med andra forskare, 
undersöker, prototypar och testar gränssnitt för interaktion mellan 
människor och obemannade/autonoma system.

Din profil
Vi söker dig som under VT2020 genomför din Kandidat- eller  
Masteruppsats. Du ska tidigare ha genomfört din utbildning med 
goda resultat och inneha kunskaper inom human factors och/eller 
interaktionsdesign, t.ex. via en tvärvetenskaplig utbildning. 

Gränssnitt för obemannade farkoster

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
 

Kognitionsvetenskap, 
Interaktionsdesign, Design- 
och produktutveckling eller 
motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Tänk dig att du befinner dig på en båt ute till havs. Av någon 
anledning spricker skrovet. Hur lång tid har du på dig att evakuera 
skeppet? Förändras denna tid beroende på om sprickan är på styrbord 
eller babord sida, om det regnar, eller hur mycket last båten har? Kan 
vi med bayesiansk statistik bygga ett beslutsstödsystem som hanterar 
denna komplexa värld? Hur går vi tillväga? 

Dina uppgifter
Studera vilka variabler som påverkar en viss händelse och skapa ett 
mindre system som proof of concept.

Din profil
För detta exjobb krävs förståelse för bayesiansk statistik, maskininlär-
ning och artificiell intelligens. Vi välkomnar alla som är intresserade 
av detta koncept att söka.

Bayesianskt beslutstöd

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
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Som rapporterats i nyheterna under det gångna året har ett flertal fall 
av misstänkt spionage mot svenska skyddsobjekt utförts. Vid FOI 
arbetar vi nu med framtidens intelligenta bevakningslabb som syftar 
till att utveckla och testa smarta bevakningscentraler. 

Dina uppgifter
Studera vilka nutida och framtida kognitiva krav som operatörer av 
bevakningscentraler har, vilka teknologier som efterfrågas eller vilka 
tekniker (t.ex. avvikelsedetektion) som är lämpliga att använda. 

Din profil
För att studera kognitiva krav behövs en utbildning inom kognitions- 
vetenskap, psykologi eller beteendevetenskap. För systemdesign 
behövs kunskap inom design och/eller tvärvetenskapliga områden. 
För utveckling av tekniker behövs kunskap inom systemutveckling/
programmering. Kontakta oss vid intresse, oavsett utbildning.

Utveckling av framtidens bevakning

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 
 

Kognitionsvetenskap,  
Design- och produkt- 
utveckling, Lämpliga civil- 
ingenjörer eller motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Under en lång tid av människans civiliserade historia har spel använts 
för att simulera olika krigsscenarier. Dessa har använts för att planera 
diverse operationer, både offensivt och defensivt. Utvecklingen har 
gått kraftigt framåt och krigsspelen har utvecklats i takt med teknolo-
gin och komplexiteten, men hur effektiva är krigsspelen idag?

Dina uppgifter
Studera dagens krigsspel och vilka effekter de har. Vilka variabler i 
krigsspelen fungerar och vilka fungerar inte? Hur mäter vi om krigs-
spelen som finns idag faktiskt ger en positiv effekt?

Din profil
För genomförandet av denna studie behövs förståelse för forsknings- 
metoder gällande datainsamling och databearbetning. Utöver det 
ställs krav på självständighet och samarbetsvilja. Ett intresse för krigs-
spel är en förutsättning för ett bra arbete.

Effekter av krigsspel

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 

Psykologi, Kognitionsveten-
skap, Design- och produkt- 
utveckling eller mot- 
svarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom den kommunala räddningstjänsten upprättas insatsplaner för 
mer komplicerade byggnader och anläggningar för att underlätta och 
göra kommande räddningsinsatser säkrare och effektivare. Förstärkt 
verklighet (augmented reality, AR) ger nya möjligheter att presentera 
informationen i planerna för insatspersonalen.

Dina uppgifter
Undersöka om/hur befintliga system för AR kan användas för insats-
planering i den kommunala räddningstjänsten, om användningen av 
AR leder till bättre insatsplaner, hur arbetsinsatsen för att upprätta 
insatsplaner påverkas av användningen av AR samt ta fram exempel 
på AR-baserade insatsplaner och förslag till hur gränssnittet kan 
utvecklas.

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som har ett intresse av 
att utveckla metodik för användning av AR inom den kommunala 
räddningstjänsten. Arbetet kommer att kräva ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt där interaktionen mellan människa, teknik och orga-
nisation beaktas.

AR i räddningstjänstens insatsplanering

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 
Kandidatuppsats/-arbete 

Brandingenjör, Kognitions-
vetenskap, Ergonomi och 
MTO Medieteknik eller 
motsvarande 
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid övningar och försöksverksamhet spelas det ofta in video från 
många platser och olika tider för att fånga händelseförloppet. När ge-
nomgång görs efter övning kan det vara bra att kunna spela upp valda 
videokällor samtidigt samt justera synkronisering av dessa automa-
tiskt eller manuellt. FOI har ett omfattande datapresentationsverktyg 
som skulle behövas i en light-version.

Dina uppgifter
Samla behov och skriva krav. Ta fram mjukvara (för Windows) som 
kan spela upp och kontrollera flera videofiler samtidigt med justering 
av starttid automatiskt och manuellt, samt illustrera dessa på tids- 
linjal. Hantering av olika videoformat och styrning av ljud och bild-
visningslägen.

Din profil
Lämplig utbildning inom mjukvaruutveckling och videobehandling 
samt gränssnittsdesign.

Synkronisering av multipla datakällor

 

Linköping

 

Masteruppsats/-arbete 

   
Mjukvaruutveckling på 
ingenjörsnivå t.ex. System-
vetenskap, Medieteknik, 
Innovativ programmering, 
Datateknik el. motsvarande 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT
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LÄMPLIG UTBILDNING
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På FOI:s CBRN-avdelning bedriver forskning angående farliga 
ämnen och hur de sprids i luft, mark och vatten. En grundläggande 
del av detta består av att hantera väderdata på ett korrekt sätt. Detta 
arbete syftar till att förbättra kopplingen mellan uppmätt vinddata 
och våra spridningsmodeller.

Dina uppgifter
Uppgiften blir att utifrån en uppmätt vindprofil fysikaliskt beräkna
turbulensen för användning inom FOI:s två spridningsmodeller
LPELLO och PUMA. I detta arbete ingår:
• Litteraturstudie
• Välj och implementera turbulensmodellen
• Testa modellen på befintligt data från fältförsök
• Fältförsök med ballongsonderingar

Din profil
Du bör ha erfarenhet av strömningsmekanik och turbulens. Du bör 
vara van att hantera experimentell data och metoder att genomföra 
anpassningar mot analytiska uttryck. Vidare bör du kunna driva ett 
arbete självständigt med stöd från handledaren.

Anpassad analytisk turbulensmodell

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Meteorologi 
eller motsvarande
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Joniserande strålning från radioaktivt sönderfall kan represente-
ras med modellpartiklar i en spridningsmodell. Stråldosen som en 
befolkning erhåller kan därefter beräknas med befintliga metoder. Ett 
stort antal modellpartiklar medför dock att denna stråldosberäkning 
blir krävande. Det finns ett behov att finna optimala metoder för att 
effektivisera dessa beräkningar.

Dina uppgifter
Arbetet inkluderar undersökning och kvantifiering av optimala 
metoder för stråldosberäkning. En optimal metod balanserar beräk-
ningseffektivitet med minsta möjliga förlust av precision i resultatet. 
Målsättningen är att konstruera en funktionell algoritm för effektiv 
stråldosberäkning.

Din profil
Arbetet inkluderar hantering av statistiska metoder och optimering av 
numeriska algoritmer. Det lämpar sig för en civilingenjör med inrikt-
ning mot beräkningsfysik. Det finns stort utrymme för egna idéer och 
initiativ. Arbetet sker delvis genom teoretisk analys och delvis genom 
numerisk tillämpning i Matlab.

Effektiv stråldosberäkning

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik
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Farliga kemiska och biologiska ämnen, t.ex. bakterier och/eller 
droger, kan spridas i omgivningen via aerosol. Viktigt är att snabbt 
varna förekomst av eventuellt farlig aerosol för att vidta skyddsåtgär-
der. FOI utvecklar ett egendesignat mätsystem som samplar luft, och 
via ett triggersystem kan spektroskopiska studier utföras på enskilda, 
µm-stora aerosolpartiklar.

Dina uppgifter
Efter att ha bekantat sig med det optiska mätsystemet, genomföra ett 
antal mätkampanjer på väl karaktäriserade bio- och kemaerosoler. Via 
databehandling och olika algoritmer utvärderas sedan samlad data 
och klassificeringsmöjligheter.

Din profil
Vi söker dig som är nyfiken och studerar till civilingenjör inom fysik 
eller kemi, med intresse för spektroskopiska tillämpningar. Arbetet 
kompletterar pågående projekt och bedrivs i en kreativ forskarmiljö. 
Möjligheter finns att bredda studien mot andra tekniker och/eller 
anpassa arbetet efter sökandes önskemål.

Detektion och klassificering av aerosol

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

 

exjobb.CBRN@foi.se
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Vid enheten för biologiska ämnen forskar vi på organismer som utgör 
potentiella hot mot vårt samhälle. Vårt arbete syftar till en förbätt-
rad förmåga till skydd mot biologiska ämnen. Det gör vi genom att 
utveckla förmågan att identifiera och spåra smittämnen och bedöma 
långsiktiga konsekvenser av smittämnen i miljön. 

Dina uppgifter
Projekten omfattar komparativ genomik, sekvensanalys samt käll- 
spårning av skadliga organismer. Du kommer arbeta med befintliga 
mjukvaror, men egna anpassningar och uppbyggnad av pipelines 
kräver att du har programmeringserfarenhet.

Din profil
Vi söker dig som studerar bioteknik eller liknande, med inriktning 
mot bioinformatik och som vill utföra ett utmanande examensarbete 
i en spännande miljö. Vi har projekt för 1–3 studenter och projekten 
kan i viss mån anpassas efter intresse.

Bioinformatisk analys av organismer

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Bioteknik, Molekylärbiologi 
eller motsvarande

 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING
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För att kunna utveckla ett bra skydd mot farliga ämnen är det viktigt 
att utvärdera skyddsmaterial. En portabel vindtunnel har konstrue-
rats för att kunna kartlägga hur molekylära växelverkan mellan olika 
typer av skyddsmaterial och farliga ämnen påverkas av faktorer som 
luftflöden (vind), fukthalt och temperatur. Vi vill kunna dra slutsatser 
om absorberad och avdunstad mängd.

Dina uppgifter
Det farliga ämnet placeras och absorberas i viss mån i materialet, en 
viss halt avdunstar. Detektion av gas, provinsamling och ytspridning 
sker löpande, absorberad mängd analyseras senare. Du ska kartlägga 
eller bygga fysikaliska modeller för dessa förlopp, samt att styra vind-
tunnel och utföra kemiska analyser.

Din profil
Vi söker dig som är nyfiken och studerar till civilingenjör inom 
fysik eller kemi med intresse mot material/ytfysik/-kemi, mät- och 
reglerteknik, och/eller kemisk analys. Arbetet är i linje med pågående 
projekt och bedrivs i kreativ forskarmiljö. Utvecklingsarbetet kan 
anpassas efter sökandes önskemål.

Materialanalys med hjälp av vindtunnel

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

 

exjobb.CBRN@foi.se
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Vid enheten för biologiska ämnen forskar vi på organismer som utgör 
potentiella hot mot vårt samhälle. Vårt arbete syftar till en förbätt-
rad förmåga till skydd mot biologiska ämnen. Det gör vi genom att 
utveckla förmågan att identifiera och spåra smittämnen och bedöma 
långsiktiga konsekvenser av smittämnen i miljön. 

Dina uppgifter
Projektet omfattar identifiering, karaktärisering och forensik av 
skadliga organismer. Du kommer arbeta med befintliga protokoll och 
modellorganismer på vårt laboratorium. I vissa fall kan arbetet också 
omfatta metodutveckling och validering av nya molekylära metoder 
och tekniker.

Din profil
Vi söker dig som studerar molekylärbiologi eller liknande, och som 
vill utföra ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Vi har 
projekt för 1–3 studenter och projekten kan i viss mån anpassas efter 
intresse.

Laborativ analys av skadliga organismer

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Bioteknik, Molekylärbiologi 
eller motsvarande
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Det finns behov att utveckla nya metoder för snabb detektion av 
skadliga kemikalier och organismer. Examensarbetet är inriktat mot 
att utröna potentialen av känslig optisk teknik baserad på ytförstärkt 
ramanspektroskopi (surface-enhanced Raman spectroscopy). Arbetet 
inriktas mot detektion av farliga kemikalier som nervgifter, miljö- 
gifter och narkotika. 

Dina uppgifter
Mätningar görs med mikroskop och handburna instrument. Koncen-
trationsberoende och detektionsgränser undersöks. Kemiskt modifie-
rade guldytor bedöms med avseende på både selektivitet och känslig-
het. Resultat utvärderas genom dataanalys/statistiska metoder. Arbetet 
inleds med ämnen löst i vätska, oftast vatten.

Din profil
Vi söker dig som är nyfiken och studerar till civilingenjör inom fysik 
eller kemi, med intresse för spektroskopiska tillämpningar. Arbetet 
är i linje med pågående projekt och bedrivs i kreativ forskarmiljö. 
Andra optiska spektroskopiska tekniker finns tillgängliga. Arbetet kan 
anpassas efter sökandes önskemål.

Känslig detektion av farliga substanser

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

 

exjobb.CBRN@foi.se
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En vanlig metod inom atmosfäriska spridningsberäkningar är att an-
vända modellpartiklar för att representera ett ämne. Koncentrations-
fält skapas sedan genom att geometriskt summera modellpartiklarna 
på ett givet grid. Ett sätt att göra detta är med kernel density estima-
tors (KDE). Detta innebär att partiklarna tilldelas en utbredning, 
vilket ger ett mer kontinuerligt koncentrationsfält.

Dina uppgifter
Detta examensarbete innebär:
• Teoretisk studie för att förstå KDE
• Omvärldsundersökning angående hur KDE används inom  

spridningsberäkningar
• Teoretisk beskrivning av hur KDE bör implementeras
• Implementation av KDE
• Utvärdering

Din profil
Du bör vara van att hantera numeriska problem, ha erfarenhet av  
matematisk statistik och kunna driva arbetet självständigt med stöd av 
handledaren. Arbetet sker till stor del genom utveckling i Matlab. 
Andra optiska spektroskopiska tekniker finns tillgängliga. Arbetet kan 
anpassas efter sökandes önskemål.

Koncentrationsfält med KDE

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande

 

exjobb.CBRN@foi.se
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FOI utvecklar nya metoder och tekniker för snabb upptäckt av farliga 
kemikalier och biologiska ämnen på olika ytor. Hyper- och multi- 
spektral avbildning med tekniker som fluorescens- och Raman- 
spektroskopi möjliggör att större ytor kan skannas med hög lateral 
upplösning. Ljusoptiska metoder har även fördelar av att vara väldigt 
snabba samt oftast beröringsfria.

Dina uppgifter
Genomföra mätningar på scener innehållande biologiska och/eller  
kemiska agens. Möjlighet finns att skapa multi/hyperspektrala data-
kuber via avstämbara filter eller ljuskällor (laser). Även s.k. ”Com-
pressed Sensing” metodik kan vara aktuell. Utvärdera metoder och 
resultat via dataanalys/statistiska metoder.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom fysik eller kemi med 
intresse för spektroskopiska tillämpningar. Arbetet tillför till pågående 
projekt och bedrivs i kreativ forskarmiljö. Möjlighet finns även att 
bredda studien mot andra tekniker och/eller anpassa arbetet efter 
sökandes önskemål.

Hyper- och multispektral avbildning

 

Umeå

 

Masteruppsats/-arbete

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

 

exjobb.CBRN@foi.se
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Viktor Bladholms  
examensarbete på 
FOI:s anläggning i 
Grindsjön ingick i ett 
projekt för att för- 
bättra transporter  
upp i rymden. 
– Det kändes nytt att 
få komma ut och  
jobba praktiskt efter  
att nästan bara ha läst 
teori på KTH, säger 
han.

Viktor Bladholm, före detta exjobbare,  
nu anställd i Grindsjön:

”Jag ville göra  
skillnad”
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Redan första året på civilingenjörsprogrammet KTH i Stockholm 
satte Viktor upp som mål att få anställning på FOI. I höstas gick 
drömmen i uppfyllelse och sedan dess pendlar han varje dag mellan 
Värmdö och FOI:s anläggning i Grindsjön.
 – Att vara på ett vinstdrivande företag har aldrig lockat mig utan 
jag ville ha ett jobb som kan göra skillnad och förbättra säkerheten 
för människor. På FOI jobbar man för ett större mål än bara lönsam-
het, säger han. 
  
Utbildningen kom till nytta
Grindsjön var även platsen för hans examensarbete. Tillsammans med 
en annan examensarbetare fick han i uppgift att undersöka hur till-
satser av olika ämnen kan förbättra egenskapen i plaster som används 
till bränsle i hybridraketer. Exjobbet hade direkt anknytning till hans 
studier i teknisk kemi med inriktning på makromolekylära material.
 – Målet med projektet var att förbättra prestandan av bränslet med 
hänsyn till att det inte skulle påverka människor och natur. Jag gjorde 
kompatibilitetstester för att se så att det inte uppstod konstiga reak-
tioner mellan plasten och ämnena som jag tillsatte, förklarar Viktor 
och tillägger:
 – Mitt arbete var ett sidospår av ett större projekt för att utveckla 
bättre transporter upp i rymden. Det passade väldigt bra som exjobb 
och jag hade nytta av min utbildning.

Praktiska experiment
Som de flesta exjobb var det mycket att läsa in den första tiden. Men 
sedan övergick arbetet i praktiska experiment. En av utmaningarna 
var att avgränsa så att han skulle hinna bli färdig.
 – Jag hade stor hjälp av min handledare i det. Han tog sig alltid tid 
att förklara och peka ut rätt väg för mig.
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FOI erbjuder exjobb för att hitta framtida medarbetare. 
Exjobb är ett av de främsta sätten att rekrytera blivande 
experter.

Det här är vad vi erbjuder dig
På FOI får du arbeta med utvecklande och samhällsviktiga arbets- 
uppgifter inom försvar och säkerhet. Du får utveckla dig i expertrollen 
och som rådgivare samtidigt som du arbetar med att lösa spännande 
och komplexa problem tillsammans med andra experter på myndig- 
heten. Arbetet präglas av kreativitet och flexibilitet. Ofta börjar arbetet 
från ett ”vitt papper” där forskarnas kunskap och kompetens leder till 
problemlösning hela vägen från ax till limpa. 

Välkommen med din intresseanmälan!
På FOI:s webbplats kan du se vilka aktuella exjobb och tillsvidare- 
anställningar som är utannonserade. Om du vill söka en tjänst klickar 
du på den du är intresserad av för att läsa mer om vilka kvalifikationer 
som krävs, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vem 
du kan ställa dina eventuella frågor till. FOI går igenom alla intresse-
anmälningar och gör ett första urval utifrån erfarenhet, utbildning och 
andra formella krav som vi har listat i annonsen.
 Om du tillhör dem som bäst uppfyller kraven kommer vi att 
kontakta dig för intervju hos oss. Ibland använder vi oss av tester och 
arbetsprover i urvalsförfarandet. Alla som bidrar till FOI:s forskning är 
säkerhetsklassade.

Vad gör jag efter exjobbet?

Arbetet  
präglas av  
kreativitet och 
flexibilitet 

”
”
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FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för  
tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under  
Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod-  
och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och stödja  
nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet.

Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med  
forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från 
naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Forskning för en säkrare värld

Hitta din framtid hos oss!

foi.se/exjobb


