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Är säkerhetspolitik, artificiell intelligens eller signal- 
behandling ditt stora intresse? Vill du specialisera dig 
inom detektionsteknik eller cybersäkerhet?

På FOI arbetar du som exjobbare eller praktikant sida vid sida med 
världsledande experter för att förbättra världen samtidigt som du utveck-
las inom ditt kunskapsområde.  
 Du jobbar med komplexa problem och resultaten förverkligas hos våra 
uppdragsgivare. Ditt bidrag till forskningen leder till en säkrare värld och 
ett starkare totalförsvar.
 Vi på FOI arbetar aktivt för att kunna erbjuda intressanta exjobb 
och praktikplatser. Hos oss får du chansen att arbeta nära teknik- och 
forskningsfronten inom intressanta verksamheter. Du kommer att ha en 
engagerad handledare. Exjobb, uppsats eller praktik kan i vissa fall bli en 
ingång till anställning hos oss.
 Vi finns på fyra orter i Sverige. Oavsett var du jobbar är du en del av 
och bidrar till spännande forskning inom försvars- och säkerhetsområdet 
som stärker det civila och militära försvaret.
 Var med och sök svaren för en säkrare värld!

Gillar du utmaningar och vill  
söka svaren för en säkrare värld?
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Örebro

Umeå

Linköping

Kista
Grindsjön

Umeå
FOI Umeå arbetar med avancerade frågeställningar inom 
biologi, kemi, och radioaktivitet för skydd mot mass- 
förstörelsevapen.

Kista
FOI Kista arbetar dels med områden som flyg-, robot- och 
undervattensteknik, mjukvaruutveckling, dataanalys, 
farkostteknik och pilotträning, dels med säkerhetspolitik, 
försvarsekonomi, operationsanalys och civil beredskap.

Grindsjön
FOI Grindsjön tillämpar 
forskning gällande  
explosivämnen, vapen, 
skydd, materialteknik 
och beräkningstunga 
simuleringar.

Vilken ort är rätt för dig?

Linköping
FOI Linköping fokuserar på sensorer och sensorsystem så 
som lasersystem, radarsystem, positioneringssystem och 
IR-sensorer samt är verksamma inom områden som t.ex. 
signalbehandling, maskininlärning, radiokommunikation, 
telekrig, radiostörning, IT-säkerhet, systemutveckling  
eller samspelet mellan människa, teknik och organisation.
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Alla aktuella lediga exjobb, praktikplatser, master- och  
kandidatuppsatser på FOI hittar du via foi.se/exjobb.  
Där skickar du också in din intresseanmälan.

Exjobben i katalogen läggs kontinuerligt också ut på foi.se/exjobb och finns 
där tills platserna är tillsatta. Vill du veta mer om ett specifikt exjobb  
i katalogen är du välkommen att mejla till den adress som finns  
på respektive sida.

Så här gör du för att anmäla intresse 
Din intresseanmälan ska innehålla ett personligt brev där du  
berättar varför du är intresserad av ett exjobb och vad du vill  
bidra med hos oss. Bifoga även det senaste utdraget från  
LADOK och ditt CV.
 Eftersom FOI är en säkerhetsklassad myndighet krävs  
svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med register- 
kontroll kommer att genomföras enligt 19 § i säkerhets- 
skyddslagen. 

Exjobb, uppsats eller praktik?  
Så här söker du

foi.se/exjobb
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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
Examensarbetet omfattar komparativ genomik, sekvensanalys  
samt källspårning av skadliga organismer. Du kommer arbeta med 
befintliga mjukvaror, men egna anpassningar och uppbyggnad av 
pipelines.

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 examensarbete för 1–3 studenter och det 
kan i viss mån anpassas efter intresse.

Bioinformatisk analys av organismer

 

Umeå

 

Master 

 

Bioteknik, Molekylärbiologi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid kärnkraftsolyckor eller kärnvapenexplosioner kan ett nedfall av 
radioaktiva ämnen orsaka höga nivåer av strålning i närmiljön eller 
dricksvatten och livsmedel. Vid FOI utförs forskning och metod- 
utveckling för radionuklidmätningar utifrån ett strålskyddsbehov. 
Mätningarna kan användas till riskbedömningar för dos till  
människa, men även för att verifiera t.ex. spridningsmodeller. 

Dina uppgifter
Radiokemiska analysmetoder och mätstrategier på lab behöver 
utvecklas för händelser då radioaktiva ämnen är inblandade. Det kan 
gälla för analys av miljöprover men även livsmedel. Mätning görs 
med ICP-MS, alfaspektrometri, vätskescintillation samt gamma- 
spektrometri. 

Din profil
Examensarbetet är forskningsnära och ställer krav på laborativ vana. 
Vi söker därför dig som studerar analytisk kemi eller liknande och är 
intresserad av metodutveckling samt arbete i en forskningsmiljö.  
Förutsatt att laborativ vana finns så kan även fysikstudier vara en 
lämplig bakgrund.

Utveckling av radiokemiska metoder

 

Umeå

 

Master

 

Kemi, Kemiteknik eller  
motsvarande
 
 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Kunskap om farliga kemikaliers hälsoeffekter är mycket angeläget för 
såväl försvaret som det civila samhället. Inhalation av retande gaser 
kan ge upphov till fördröjda och svårbehandlade kemiska lungskador. 
FOI har en hög kompetens och väl genomarbetade metoder för att 
studera dessa lungskador. Metoderna behöver dock kontinuerligt 
utvecklas och förfinas. 

Dina uppgifter
Arbetet omfattar analyser av biomarkörer för kemisk lungskada i 
odlade celler eller lungvävnad efter exponering för retande gaser och 
utvärdering av medicinsk behandling av lungskadan. Du kommer att 
använda olika cellbiologiska analysmetoder som t.ex. ELISA, Western 
blot, PCR och/eller immunhistokemi.

Din profil
Vi söker dig som är nyfiken och studerar biomedicin eller liknande, 
med intresse av toxikologi och farmakologi. Arbetet är i linje med 
pågående projekt och bedrivs i kreativ forskningsmiljö. Utvecklings- 
arbetet kan i viss mån anpassas efter sökandes önskemål.

Inhalationstoxikologi

 

Umeå

 

Master

 

Biologi, Molekylärbiologi, 
Biomedicin eller mot- 
svarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI bedriver strukturbiologisk, biokemisk och läkemedelskemisk 
forskning för att förbättra vår förmåga att behandla förgiftningar och 
infektioner av kemiska och biologiska stridsmedel. 

Dina uppgifter
Forskningen bedrivs i en dynamisk och multidisciplinär miljö med 
organkemiska, biokemiska och biofysikaliska metoder som exempel- 
vis röntgenkristallografi, enzymkinetik, masspektrometri och 
strukturbaserad design. Beroende på din bakgrund och personliga 
intressen kommer du att ingå i vår verksamhet inom något av de 
forskningsfält som vi verkar i.

Din profil
Vi söker studenter som är intresserade av att genomföra examens- 
arbete på magisternivå i ämnet strukturbiokemi, enzymkinetik/bio- 
fysik eller läkemedelskemi/organisk kemi.

Strukturbiologi och Läkemedelskemi

 

Umeå

 

Master

 

Kemi, Molekylärbiologi, 
Biomedicin, Fysik eller mot-
svarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom CBRN-avdelningen och enheten Kemiska ämnen bedrivs 
forskning och metodutveckling inom hela den analytiska kedjan, från 
provtagning till kvalificerad tolkning av analysdata. Det innefattar 
exempelvis analys av kemiska stridsmedel i miljöprover samt utveck-
ling av metodik för att verifiera exponering av kemiska stridsmedel i 
människa.

Dina uppgifter
Utveckla metoder för syntes av 13C-inmärkta substanser. Dessa 
kommer att användas som referenser vid analys av biomarkörer som 
bildas i kroppen vid exponering för klorgas. Det innefattar framförallt 
laborativt syntesarbete och efterföljande analyser av organiska mole-
kyler (NMR, LC/GC), men kan även innefatta extraktion och analys 
av biomarkörer.

Din profil
Vi söker dig som studerar till kemist med inriktning mot organisk 
kemi, och som vill genomföra ett examensarbete i en spännande, 
kreativ och forskningsnära miljö.

Syntes av isotop-inmärkta biomarkörer

 

Umeå

 

Master

 

Kemi, Teknisk kemi eller  
motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI arbetar med utveckling av metoder för att upptäcka innehåll 
av främmande toxiska ämnen i prover från miljön. Examensarbetet 
omfattar en utvärdering av mjukvaran Compound Discoverer för 
non-targeted screening av jord- och vattenprover med okänt innehåll 
av kemiska hotämnen (kemiska stridsmedel och/eller toxiska  
pesticider).

Dina uppgifter
Preparera vatten- och jordprover med innehåll av hotämnen, upp- 
arbeta prov för analys. Utföra kemisk analys av dessa spikade prover 
samt motsvarande blankprover med GC-HRMS (Orbitrap-HRMS). 
Utvärdera analysdata med programvaran Compound Discoverer. 
Beräkna detektionsgränser för dessa ämnen vid olika nivåer av matris-
kemikalier. 

Din profil
Du är en student med ett intresse för kemisk analys med masspektro-
metri. Du har genomgått kurser inom analytisk kemi med inriktning 
mot kromatografi och masspektrometri. 

Non-targeted screening av hotämnen

 

Umeå

 

Kandidat eller Magister 

 

Teknisk kemi, Kemi eller 
motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT

ORT
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FOI har utvecklat en metod för att kunna påvisa att människor har 
blivit exponerade för det giftiga ämnet klorgas genom att mäta på 
en klorerad lipid i prover från luftvägarna (sköljvätska från lungor 
och näsa). I detta arbete ska kemisk analys av ytterligare en potentiell 
markör undersökas, som ett komplement till den tidigare upptäckta 
markören. 

Dina uppgifter
Studier av human nässköljvätska som har klorerats in vitro. Kemisk 
SPE-stödd derivatisering av klorerade fosfolipider med etanolamin. 
Kemisk analys av derivatiserade klorgasmarkörer med nano-LC-MS/
MS. Utvärdering av känslighet (signal/brus) och selektivitet för den 
nya markören och undersöka korrelation mot befintlig markör.

Din profil
Du är en student med ett intresse för kemisk analys av biologiska 
markörer. Du har genomgått kurser inom analytisk kemi med inrikt-
ning mot kromatografi och masspektrometri. 

Exponeringsmarkör för klorgas

 

Umeå

 

Magister eller Master 

 

Teknisk kemi, Kemi eller  
motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT

ORT
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Inom CBRN-avdelningen och enheten kemiska ämnen bedrivs 
forskning och metodutveckling inom hela den analytiska kedjan från 
provtagning till kvalificerad tolkning av analysdata. Det innefattar 
exempelvis analys av kemiska stridsmedel i miljöprover samt utveck-
ling av metodik för att verifiera exponering av kemiska stridsmedel i 
en människa.

Dina uppgifter
Exjobbet går ut på att utveckla metoder för kemisk analys (verifie- 
ring) av substanser kopplade till kemvapenkonventionen. Det inne-
fattar både laborativa moment för optimering av extraktionsmetoder 
för ämnen från miljö- eller biomedicinska prover, samt analys med 
LC-MS/MS. 

Din profil
Du läser en kemiinriktad utbildning och bör vara intresserad av 
analytisk kemi och praktiskt analysarbete. Som person är du 
strukturerad och noggrann. 

Utveckling av kemiska analysmetoder

 

Umeå

 

Magister eller Master 

Teknisk kemi, Kemi eller  
motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT

ORT
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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
förbättrad 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
Examensarbetet 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
examensarbete för 1–3 studenter och det kan i viss mån anpassas efter 
intresse.

Laborativ analys av skadliga organismer

 

Umeå

 

Master

 

Bioteknik, Molekylärbiologi 
eller motsvarande.

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På CBRN-avdelningen vid FOI i Umeå bedrivs forskning om farliga 
ämnen och hur de sprids i luft, mark och vatten. En grundläggande 
del består av att hantera väderdata på ett korrekt sätt. Detta arbete 
syftar till att förbättra kopplingen mellan uppmätt vinddata och våra 
spridningsmodeller.

Dina uppgifter
Du ska utifrån en uppmätt vindprofil fysikaliskt beräkna turbulensen 
för användning inom FOI:s två spridningsmodeller LPELLO och 
PUMA. Du kommer att genomföra en litteraturstudie, välja och  
implementera turbulensmodellen, testa modellen på väderprognos- 
data och eventuellt verifiera den mot befintlig data från fältförsök.

Din profil
Du bör ha erfarenhet av strömningsmekanik och turbulens samt vara 
van att hantera experimentell data och metoder för att genomföra 
anpassningar mot analytiska uttryck. Vidare bör du kunna driva ett 
arbete självständigt med stöd från handledaren. Exjobbet kan i viss 
mån anpassas efter intresse.

Anpassad analytisk turbulensmodell

 

Umeå

 

Master eller Kandidat

 

Teknisk fysik, Meteorologi 
eller motsvarande.

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Hur får man en drönare 
att självständigt följa efter en 

inkräktande drönare?  
Anna Hanströms och 

Jet Verheijs exjobb 
gav svaret.



Anna och Jet studerade till civilingenjörer på 
LiU, Linköpings universitet, med inriktning mot 
signal- och bildbehandling och kände till FOI från 
mässor och seminarier. FOI lockade med någon-
ting konkret, att få göra skillnad på riktigt.

– Det känns viktigt att kunna bidra till att 
Försvarsmakten får bättre teknik som räddar liv. 
I utlandsuppdrag kan soldater till exempel lättare 
upptäcka minor. Det går att direkt sätta det FOI 
gör i ett sammanhang på nationell nivå på ett 
annat sätt än när man är på ett företag som bara 
arbetar med en liten komponent, säger Anna.

Anna och Jet fastnade för ett av exjobben i 
FOI:s katalog där uppdraget var att utveckla en 
drönare som autonomt kan följa efter en inkräk-
tande drönare. Men att göra exjobbet skilde sig 
mot processerna på universitetet. Nu fanns inte 
längre steg-för-steg-instruktioner eller detaljerade 
anvisningar. I stället var ramarna fria och möjliga 
angreppssätt fler.

Men det började inte bra.
– Vårt exjobb var från början på tok för stort. 

Men efter att ha diskuterat med flera personer på 
FOI så gjorde vi avgränsningar. Det var i sig en 

jätteviktig lärdom som gjorde att jag utvecklades, 
säger Anna.

– Vi kom fram till att allt tar längre tid än vad 
man tror, säger Jet.

Anna och Jet betonar båda två betydelsen av det 
stöd de fick från både kollegor och handledare.

– Vi har haft så bra handledare! Men vi har ock-
så kunnat knacka på var som helst inom FOI och 
människor tar sig tid. Vi känner att vi verkligen är 
med och hjälper till. Det fanns ett stort engage-
mang från många delar inom FOI, säger Jet.

– Vi fick göra mycket själva men de har varit ett 
bra bollplank och knuffat oss i rätt riktning när det 
behövdes, säger Anna.

Idag är både Anna och Jet anställda på FOI. 
Vägen mot den autonoma drönaren var långt 

ifrån spikrak. När det var dags för det avslutande 
fälttestet var osäkerheten fortfarande stor om  
drönaren skulle agera som planerat.

– Det var make it or break it. Det var tvunget  
att funka till hundra procent. Men när vi såg vår 
drönare vända sig om, sikta in sig på den inkräkt- 
ande drönaren och ta fart – det var så häftigt. Den 
fungerade till 100 procent.

«Vi har kunnat knacka på  
var som helst för att få hjälp»

19
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FOI utför regelbundet gammaspektroskopiska analyser av prover. 
Tolkning av mätresultat kräver ofta inte bara identifiering av före-
kommande radioaktiva ämnen utan också kvantifiering av mängden. 
I samband med detta behöver korrektioner göras för bl.a. mät- 
geometri, och hänsyn behöver tas till osäkerheter i ingående  
parametrar (kärnfysikaliska data).

Dina uppgifter
Du ska ta fram ett verktyg (och i förlängningen ett användar- 
gränssnitt) för att kunna simulera gammaspektroskopiska mätningar 
i laboratoriet. Målet är att kunna uppskatta korrektionsfaktorer och 
effektiviteter. Det ingår också att validera simuleringarna mot andra 
verktyg och experimentella data.

Din profil
Du har erfarenhet av programmering (gärna C/C++ och Python). 
Utbildning i grundläggande kärnfysik och erfarenhet i gamma- 
spektroskopi är meriterande men inte ett krav.

Virtuellt gammaspektroskopiskt lab

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Matematik, Fysik, Civil- 
ingenjör, Datavetenskap 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI utför regelbundet gammaspektroskopiska analyser av prover. 
Tolkning av mätresultat kräver ofta inte bara identifiering av före- 
kommande radioaktiva ämnen utan också kvantifiering av mängden. 
I samband med detta behöver korrektioner göras för bl.a. mät- 
geometri, och hänsyn behöver tas till osäkerheter i ingående 
parametrar (kärnfysikaliska data).

Dina uppgifter
Undersöka hur osäkerheten i kärnfysikaliska data påverkar osäker-
heten i kvantifiering av mängden radioaktiva ämnen i ett prov vid 
gammaspektroskopisk analys. Undersöka dessa effekter med hjälp av 
Monte Carlo-simuleringar av såväl sönderfall som mätinstrumentets 
respons.

Din profil
Du har erfarenhet av programmering (gärna C/C++ och Python). 
Utbildning i grundläggande kärnfysik och erfarenhet i gamma- 
spektroskopi är meriterande men inte ett krav.

Osäkerheter i korrektionsfaktorer

 

Stockholm Kista

 

Kandidat eller Master

 

Matematik, Fysik, Civil- 
ingenjör, Datavetenskap 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På enheten Förmågeutveckling arbetar vi med utveckling samt taktisk 
och operativ värdering av de förmågor som Försvarsmaktens förband 
och system kommer behöva i en nära framtid. Detta sker genom  
direktstöd, studier och analyser, där vi hjälper våra uppdragsgivare 
med metodiskt och vetenskapligt förankrat beslutsstöd.

Dina uppgifter
Uppgiften anpassas efter våra aktuella behov och den sökandes bak-
grund. Exempel på arbetsuppgifter kan vara intervjustudie inklusive 
metodutveckling, framtagning av modell för värdering med hjälp av 
Excel & VBA eller fördjupning inom krigsvetenskap. Egna förslag är 
också välkomna.

Din profil
Vi söker studenter som är intresserade av att genomföra examens- 
arbeten, uppsatser eller praktik inom ramen för enhetens verksamhet. 
Din bakgrund kan vara samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller 
blivande civilingenjör, med ett intresse för försvars- och samhälls- 
frågor.

Förmågeutveckling

 

Stockholm Kista

 

Masteruppsats/arbete,  
Kandidatuppsats/arbete 
eller Praktik

 
Samhällsvetenskap, Natur- 
vetenskap, Civilingenjör 
eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Spel är en urgammal metod för inte bara nöje utan även för lärande 
och analys av olika problem och frågeställningar. De spel som FOI 
genomför är vanligen analytiska spel antingen i seminarieform eller 
som manuella spel där spelbrädet utgörs av en terrängkarta, ett  
organisationsschema eller motsvarande.

Dina uppgifter
Tillsammans med FOI:s experter identifiera mål och syfte samt  
leverabler för ett eller flera spel avsedda för FOI:s interna behov av  
lärande och för att utforska problemställningar; samla in kunskap 
samt designa ett spel som kan användas för att fylla ovan behov. 
Bygga ett fysiskt manuellt spel med skrivna regler samt testa och 
vidareutveckla det.

Din profil
Vi söker dig som har ett intresse för försvarsfrågor samt erfarenhet  
eller intresse av att designa manuella spel. Du ska vidare ha förmåga 
att både arbeta självständigt och med andra. Du bör vidare vara  
nyfiken och tycka om att tänka och arbeta med konceptuella  
modeller.

Utveckling av manuella spel 

 

Stockholm Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Samhällsvetenskap, Natur- 
vetenskap, Civilingenjör 
eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Rättssystem kan innehålla luckor, otydligheter eller andra juridiska 
sårbarheter som försvårar avvärjande av antagonistiskt angrepp. 
Antagonister missbrukar rättssystem i syfte att uppnå försvars- och 
säkerhetspolitiska mål, s.k. juridisk antagonism. Ett motmedel kallas 
juridisk motståndskraft och handlar om ett rättssystems förmåga att 
motstå störningar samtidigt som dess funktion bibehålls.

Dina uppgifter
Vi söker dig som vill utforska en väl avgränsad frågeställning och  
fördjupa dig inom juridiska sårbarheter, juridisk antagonism eller 
frågan hur juridisk motståndskraft kan byggas. 

Din profil
Vi söker dig som studerar juridik eller rättsvetenskap, antingen på 
kandidat eller masternivå. Du bör ha ett särskilt intresse för enhetens 
ämnesområden samt för vetenskaplig metod och dess tillämpning i 
praktiken. 

Uppsatsskrivare till Asymmetriska hot

 

Stockholm Kista

 

Masteruppsats eller  
Kandidatuppsats

Juridik, Rättsvetenskap eller 
motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Rättssystem kan innehålla luckor, otydligheter eller andra juridiska 
sårbarheter som försvårar avvärjande av antagonistiskt angrepp. 
Antagonister missbrukar rättssystem i syfte att uppnå försvars- och 
säkerhetspolitiska mål, s.k. juridisk antagonism. Ett motmedel kallas 
juridisk motståndskraft och handlar om ett rättssystems förmåga att 
motstå störningar samtidigt som dess funktion bibehålls.

Dina uppgifter
Som praktikant hos oss kommer du att delta i ett projekt som vägleds 
av frågan hur Sverige kan bygga juridisk motståndskraft. 

Din profil
Vi söker dig som studerar juridik eller rättsvetenskap, antingen på 
kandidat- eller masternivå.

Praktikplats till Asymmetriska hot

 

Stockholm Kista

 

Praktikplats

Juridik, Rättsvetenskap eller 
motsvarande
 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Enheten Samhällets säkerhet stödjer andra myndigheter med analyser 
inom krisberedskap och civilt försvar. Vi utför uppdrag åt bland 
annat Justitiedepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter. 
Vi arbetar med tillämpad forskning, analys- och utredningsuppdrag 
samt bidrar med policynära analysstöd.

Dina uppgifter
Vi erbjuder en väl avgränsad analysuppgift som ingår i en större  
analys som kan göra skillnad i samhället, t.ex. utvärdera övningar 
inom totalförsvaret, samla in empiri om allmänhetens försvarsvilja 
och dra slutsatser om den svenska beredskapen utifrån erfarenheterna 
från pandemin.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att genomföra ditt examensarbete 
inom krisberedskap och civilt försvar och som är intresserad av att 
bidra till ett säkrare samhälle genom analyser med utgångspunkt i ett 
vetenskapligt angreppssätt.

Uppsatsskrivare till Samhällets säkerhet

 

Stockholm Kista

 

Masteruppsats

Samhällsvetenskap, Civil- 
ingenjör i riskhantering eller 
motsvarande
 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Enheten Säkerhetspolitik levererar kvalificerat, kompetensbaserat 
underlag och beslutsstöd gällande internationella säkerhetspolitiska 
utvecklingar för Sverige relevanta länder, regioner och organisationer. 
Huvuduppdragsgivare är regeringskansliet (särskilt försvars- och  
utrikesdepartementen) samt det militära högkvarteret. Vi stödjer 
också andra myndigheter och privata aktörer.

Dina uppgifter
Uppgifterna består främst av att forma och skriva säkerhetspolitiska 
analyser för någon av våra huvuduppdragsgivare. Uppgiften bör vara 
relaterad till någon av de huvudfrågeställningar som uppdragsgivaren 
ställt till enheten. Se www.foi.se/forskning/sakerhetspolitik för exem-
pel på vår forskning.

Din profil
Vi söker studenter som är intresserade av att genomföra praktik eller 
examensarbete inom det säkerhetspolitiska området. Du bör studera 
statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap eller liknande på kandidat- 
eller masternivå och vara intresserad av att skriva längre säkerhets- 
politiska analyser.

Praktik vid Enheten för Säkerhetspolitik

 

Stockholm Kista

 

Master, Kandidat eller 
Praktik

Samhällsvetenskap, Inter-
nationella relationer, Freds- 
och konfliktkunskap eller 
motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



Den som forskar inom maskininlärning vet att 
det krävs både datorkraft och ett tydligt fokus för 
att lyckas. På FOI fann Magnus både och – samt 
ett större syfte.

– Jag var inte intresserad av att sitta på någon 
hedgefond och maximera intäkter med hjälp av 
maskininlärning. FOI kändes som en arbetsplats 
där man kan göra nytta och där arbetet är me-
ningsfullt, säger Magnus.

I sitt exjobb undersökte Magnus olika metoder 
för hur djupa neuronnät kan reagera på data den 
inte är tränad på, så kallad anomalidetektion. Det 
är ett område som har betydelse för att neuronnät 
ska vara pålitliga i praktiken, och kan tillämpas på 
allt ifrån cyberintrång till att lokalisera människor i 
en krissituation.

– På FOI får man verkligen vara i förfronten när 
det handlar om forskning och forskningsprojekten 
är väldigt spetsiga. I förlängningen skapar det 
också nytta för samhället. Det kan man inte säga 
om så många andra arbetsgivare. Dessutom finns 
en riktig monsterdator i källaren.

Exjobbet var komplext och Magnus fick stort 

stöd av handledare och kollegor. Bland annat 
träffades gruppen av exjobbare veckovis för att ge 
varandra synpunkter och stöd.

– Att skriva en 90-sidig rapport på engelska är 
utvecklande och jag fick väldigt bra feedback från 
mina handledare och tips på hur man strukturerar 
en rapport på ett bra sätt. Men framför allt var 
kommentarerna på en högre nivå. Handledarna är 
ju forskare och doktorer och kan se helheten på ett 
sätt som jag inte kan själv.

Magnus, som blev anställd efter exjobbet, be- 
skriver kulturen på FOI som samarbetsinriktad 
och omtänksam. 

– Jag kände direkt att det är människor med 
liknande intressen och värderingar och jag fick  
superbra hjälp från första början. Det är en 
hjälpsam miljö med kompetenta människor, säger 
Magnus och berättar om ett tillfälle då han skick-
ade ett mejl med ett par frågor till en kollega som 
tidigare hade gjort sitt exjobb i ett liknande ämne.

– Jag fick ett otroligt uppstyrt mejl till svar med 
världens tydligaste instruktioner. Han gick verk- 
ligen ett steg längre för att hjälpa till.

«Det är en väldigt hjälpsam miljö»

28



KTH-studenten 
Magnus Pierrau gjorde  

sitt exjobb inom området 
maskininlärning. En kraft- 

full superdator och  
hjälpsamma kollegor  
förenklade arbetet. 

29
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Nya produktionsmetoder möjliggör nya typer av produkter. Den  
senare tidens landvinningar inom additiv tillverkning (3D-skrivare) 
har en potentiell stor inverkan på hur flygplan konstrueras och byggs.
En väldesignad struktur som även tar hänsyn till begränsningar i det 
utskrivna materialet kan vara en game-changer i hur flygplan skapas. 

Dina uppgifter
Uppgiften består i att skapa ett materialdataunderlag för modellering 
i FEM-mjukvara, skapa test och verifieringsmetod samt konstruera 
och producera teststrukturer, både enkla testkuponger och mer avan-
cerade strukturer såsom exempelvis vingkoppelspant.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning flygteknik, 
strukturmekanik, teknisk fysik eller motsvarande, och som vill genom- 
föra ett utmanande examensarbete i en spännande miljö. Examens-
arbetet är lämpligt för personer som är intresserade av experimentell 
verksamhet.

Additiva material i nya strukturer

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Flygteknik, Strukturmekanik, 
Teknisk fysik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Moderna stridsflygplan utformas för att ha en 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 
ett luftintag som är dåligt ur ett radarsignaturperspektiv. För att dölja 
motorn använder man sig därför ibland av en krökt inloppskanal, 
men en sådan kanal försämrar ofta luftflödet till motorn. 

Dina uppgifter
Du kommer att utveckla en modell av ett generiskt luftintag för att 
studera strömningskvalité för olika designförslag, som samtidigt  
upprätthåller tillräckligt goda signaturegenskaper.

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.

Aerodynamisk formgivning av inlopp

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Flygteknik, Strömnings- 
mekanik, Teknisk fysik eller 
motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Snabba survey teleskop blir allt vanligare för att ta bilder av astrono-
miska fenomen. I takt med att allt fler satelliter skjuts upp och är i 
omloppsbana avbildas även dessa i astronomiska data, men analyseras 
inte av astronomer. Det finns ett stort intresse av att kunna ban- 
bestämma satelliter som ligger i omloppsbana och huruvida man kan 
använda sig av öppna data. 

Dina uppgifter
Arbetet omfattar att uppskatta om det går att göra banbestämmelser  
av de satelliter som fångas av snabba survey teleskop, genom att 
använda de maskininlärningsverktyg som idag används av astronomer 
för att ta bort satelliter ur deras data samt FOI:s analysverktyg för 
banbestämning. 

Din profil
Vi söker dig som har gedigna kunskaper i fysik och matematik samt 
erfarenhet av python-programmering och ett intresse inom rymd och 
rymdteknik. Erfarenheter inom banmekanik och/eller astronomisk 
bildanalys ses även som ett stort plus. 

Banbestämning med astronomiska data

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Fysik, Matematik, Ban- 
mekanik, Astronomisk bild- 
analys eller motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Realtidssimuleringar av flygdynamik för flygplan eller robotar  
använder förenklade men realistiska modeller för aerodynamisk 
prestanda. Processer baserade på datadriven modellering kan effektivt 
skapa sådana modeller från aerodynamiska simuleringar som kräver 
stora datorresurser. Djupinlärning är ett av de spår som utvärderas på 
FOI för att förbättra effektiviteten i dessa processer.

Dina uppgifter
Du ska undersöka potentialen av AutoEncoder som dimensions- 
reduktions-algoritm i jämförelse med befintliga algoritmer. Det 
innebär att implementera och testa olika strategier som kan förbättra 
noggrannhet, där det är mest utmanande för aerodynamisk prestanda 
modellering.

Din profil
Du är blivande civilingenjör, fysiker eller matematiker eller mot- 
svarande. Du har erfarenhet av maskininlärning och är intresserad av 
fysikaliska simuleringar. 

Djupinlärning för prestandamodeller

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Civilingenjör, Fysik,  
Matematik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI bedrivs forskning om svärmande UAV:er. Det är ett forsk-
ningsområde där det idag sker en snabb utveckling samtidigt som  
stora fundamentala frågeställningar fortfarande är olösta. Vid FOI 
finns både en simuleringsmiljö och ett labb där det är möjligt att 
utveckla, implementera och utvärdera olika typer av algoritmer för 
samverkan mellan autonoma UAV:er.

Dina uppgifter
Exjobbet innebär att, efter en litteraturstudie, implementera en (eller 
flera) algoritmer som möjliggör för en drönare att flyga i en hinder-
bana till en specificerad plats samt att analysera vilka begränsningar 
den/de valda algoritmerna har för systemets prestanda.

Din profil
Du är blivande civilingenjör, fysiker eller matematiker med ett starkt 
intresse av autonomi och flygfarkoster.

Drönare – hinderbana

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Civilingenjör, Fysik,  
Matematik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI bedrivs studier och simuleringar av markstrid, som in- 
begriper många plattformar och deras interaktioner. Syftet med
studierna är att värdera stridseffekten från framtida mekaniserade 
förband med olika sammansättning och förmågor.

Dina uppgifter
Du ska ta fram en förenklad fysikalisk modell av ett stridsfordons 
dynamik under gång i terräng. Arbetet ska omfatta fordonets inter- 
aktion med terrängen (terramekanik), såväl som fordonets egen  
rörelsedynamik. Modellen ska implementeras i Matlab och valideras 
med hjälp av data från andra inmätningar.

Din profil
Farkostteknik, (teknisk) fysik, analytisk mekanik eller liknande samt 
ett intresse för ickelinjära dynamiska system och kunskap om  
Matlab-programmering.

Stridsfordonsdynamik

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik,  
Maskinteknik, Fysik eller 
motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Fartyg till sjöss ger upphov till en hydrodynamisk trycksignatur 
genom den deplacerande effekten, vilken beror på fartygets hastighet 
och skrovform. Dessutom inverkar sjötillstånd och lokal batymetri, 
vilket leder till att trycksignaturen kan vara komplicerad och kostsam 
att prediktera. Vi är intresserade av att, från mätdata, få fram en käll-
modell som kan användas för att snabbt beräkna ett fartygs trycksida.

Dina uppgifter
Du kommer att studera olika inversionsmetoder, såsom regularise-
rings- och optimeringsalgoritmer, för att ta fram och utvärdera en 
metod för invers källmodellering av trycksignatur ur mätdata.

Din profil
Detta är ett forskningsnära examensarbete som ställer höga krav på 
din drivkraft och initiativförmåga. Du har goda möjligheter att själv 
styra inriktningen på arbetet. Vi söker dig som studerar till civil- 
ingenjör med inriktning teknisk fysik eller liknande, och är intresse-
rad av fysik och numeriska metoder.

Inversion av hydrodynamiskt tryck

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Språkmodeller baserade på djupinlärning används idag för det mesta 
inom automatisk textanalys, från att identifiera entiteter i text till att 
generera sammanfattningar. Kunskapsbaser innehåller strukturerad 
information och kan användas för olika typer av analys och vid auto-
matisk textanalys. Språkmodeller innehåller mycket information och 
kan i vissa avseenden anses vara kunskapsbaser i sig själva.

Dina uppgifter
I exjobbet ingår en litteraturstudie och att studera någon tillämpning 
av kunskapsbaser för automatisk textanalys med relevans för för-
svarstillämpningar. Möjliga frågeställningar är: kan en språkmodell 
användas som en kunskapsbas och/eller kan den användas för att 
bygga upp en kunskapsbas?

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot data- 
teknik och är intresserad av maskininlärning och/eller språkteknologi.

Språkmodeller och kunskapsbaser

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



39

Den kraftigt ökande mängden satelliter i rymden ställer krav på  
effektiva algoritmer för att kunna förutse kollisionsrisker mellan  
rymdobjekt. Traditionellt har detta gjorts med filtreringsfunktioner 
och kostsamma numeriska beräkningar, men mer och mer fokus läggs 
nu på deep learning-algoritmer för att effektivisera beräkningarna. 

Dina uppgifter
Examensarbetet avser att utifrån tillgängligt dataset utveckla algorit-
mer för att analysera och utvärdera nära passager och kollisionsrisker. 
Arbetet kommer att utföras med hjälp av FOI:s interna databas och 
analysverktyg.

Din profil
Vi söker dig som har gedigna kunskaper i fysik och matematik samt 
erfarenhet av python-programmering och deep learning-algoritmer. 
Erfarenheter inom banmekanik ses även som ett stort plus. 

Metodutveckling deep learning/rymd

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Fysik, Matematik eller  
motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Risken för kollisioner i rymden är stor. I dagsläget ökar mängden 
satelliter och rymdskrot kraftigt i låga jordbanor, och nära passager 
mellan satelliter och rymdskrot sker regelbundet, ofta med relativa 
hastigheter på flera km/s. Riskerna för vad en sådan kollision kan 
medföra är svåra att överblicka. Projektet syftar till att modellera 
kollisioner och försöka bedöma konsekvenser.

Dina uppgifter
Examensarbetet avser att utifrån tillgängligt dataset utveckla algorit- 
mer för att analysera och utvärdera riskerna för och resultatet av  
kollisioner i rymden. Arbetet kommer att utföras med hjälp av FOI:s 
interna databas och analysverktyg. 

Din profil
Vi söker dig som har gedigna kunskaper i fysik och matematik samt 
erfarenhet av python-programmering. Erfarenheter inom ban- 
mekanik ses även som ett stort plus. 

Risker rymdskrotskollisioner

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Fysik, Matematik eller mot-
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Fartyg konstruerade i elektriskt ledande material ger upphov till 
frekvensberoende, inducerade magnetiska fält när ytvågor får dem att 
rulla i jordens magnetfält. I de fall materialet är ferromagnetiskt finns 
även ett ferromagnetiskt bidrag. För att prediktera den magnetiska 
signaturen finns intresse av att mäta och modellera dessa bidrag vid 
rullning.

Dina uppgifter
Du kommer att utveckla en metod för att prediktera rullningsinduce-
rad magnetisk signatur från elektriskt ledande material. Arbetet kom-
mer delvis att utföras i laboratorium där metoden kan utvärderas mot 
artificiell rullning med en Helmholtzbur. Arbetet kan även omfatta 
jämförelser mot FEM-simuleringar med kommersiell mjukvara.

Din profil
Detta är ett forskningsnära arbete som ställer höga krav på din driv- 
kraft och initiativförmåga. Du har goda möjligheter att själv styra  
inriktningen på arbetet. Vi söker dig som studerar till civilingenjör 
med inriktning teknisk fysik eller liknande och är intresserad av  
experimentell fysik och modellering. 

Rullningsinducerad magnetisk signatur

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) på FOI Kista 
bedrivs utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en komplex 
multiplayer flygsimulator där piloterna möter virtuella AI-mot-
ståndare i en 3D-omvärld som presenteras på stora skärmar och 
VR-domer. AI inom spelmotorer är på stark frammarsch och vi vill 
utvärdera möjligheten att nyttja tekniken i vår simulatormiljö.

Dina uppgifter
Du kommer få jobba med AI i en riktig flygsimulatormiljö. Du  
ska undersöka tillgängliga tekniker, problem och lösningar för att 
generera och överföra befintliga AI beteenden för luftstrid till kom-
mersiellt tillgängliga spelmotorers AI-lösningar. Du ska utveckla en 
demonstrator och utvärdera denna i FLSC simulatormiljö.

Din profil
Sistaårsstudent med inriktning AI och spelutveckling. Du behärskar 
programmering i flera språk och har erfarenhet av spelmotorer. 
Lämplig utbildning är Datateknik eller Mediateknik samt likvärdiga 
utbildningar med inriktning dataspelutveckling. 

Spelbaserat AI för flygsimulatorer

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Mediateknik, 
Farkostteknik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI bedrivs forskning om svärmande UAV:er. Det är ett forsk-
ningsområde där det idag sker en snabb utveckling samtidigt som 
stora fundamentala frågeställningar fortfarande är olösta. FOI har 
både en simuleringsmiljö och ett labb där det är möjligt att utveckla, 
implementera och utvärdera olika typer av algoritmer för samverkan 
mellan autonoma UAV:er.

Dina uppgifter
Exjobbet innebär att, efter en litteraturstudie, implementera en (eller 
flera) algoritmer som möjliggör för en svärm av UAV:er att lösa en 
specificerad uppgift samt att analysera vilka begränsningar den/de 
valda algoritmerna har för systemets prestanda. 

Din profil
Du är blivande civilingenjör, fysiker eller matematiker med ett starkt 
intresse av autonomi och flygfarkoster. 

Svärmande drönare

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Civilingenjör, Fysik,  
Matematik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI utvecklas verktyg och metoder för att värdera framtida 
markstrid. Forskningen studerar utvecklingen av det framtida slag- 
fältet och dess ingående fordon- och vapensystem, med olika  
sammansättning och förmågor.

Dina uppgifter
Du ska, utgående från modeller av strid och en visualiseringsmotor, 
vidareutveckla visualisering och simulering av förbands strid på mark- 
arenan. Arbetet inkluderar att pröva olika sätt att konfigurera, styra 
och utvärdera scenarier i motorn samt de underliggande modellerna 
som bestämmer utfallen från striden.

Din profil
Vi söker dig som har läst Teknisk fysik med inriktning mot program-
mering, Datateknik, Datavetenskap eller liknande, med intresse för 
programmering och visualisering.

Visualisering av markstrid

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Datavetenskap eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) i FOI Kista  
bedriver vi utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en  
komplex multiplayer flygsimulator där piloterna möter virtuella AI- 
motståndare i en 3D-omvärld som idag presenteras på stora skärmar  
och VR-domer. XR (VR/MR/AR) är på stark frammarsch och vi 
utvärderar möjligheten att använda tekniken i förarmiljön i en flyg- 
simulator.

Dina uppgifter
Jobba med VR-utrustning (glasögon/eye tracking) i en riktig flyg- 
simulator, skriva en rapport som beskriver tillgängliga tekniker,  
problem och lösningar för att generera 3D-omvärld, instrumentering 
och taktil/haptisk feedback i en flygsimulator samt utveckla en  
demonstrator och utvärdera denna på FLSC-personal.

Din profil
Datateknik, Mediateknik, Farkostteknik och likvärdiga utbildningar  
med inriktning dataspelutveckling. Sistaårsstudent inriktning 3D- 
grafik, spelutveckling eller farkostteknik. Du har erfarenhet av 
3D-grafikutveckling.

XR för luftstridssimulatorer

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Mediateknik, 
Farkostteknik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Satellitbaserade navigeringssystem (GNSS) ger en förmåga att nog-
grant och billigt positionsbestämma plattformar över hela världen. 
Systemen är dock känsliga för avsiktliga och oavsiktliga störningar 
och i många militära tillämpningar krävs därför robusta navigerings-
metoder. Ett sådant är terrängnavigering, där förkunskap om terräng-
profil kan utnyttjas för GNSS-oberoende navigering.

Dina uppgifter
I exjobbet ska du undersöka vilka metoder som publicerats för 
terrängnavigering och analysera deras styrkor och svagheter. Du ska 
också välja ut en algoritm, implementera den och utvärdera dess 
prestanda.

Din profil
Du bör ha goda kunskaper inom signalbehandling och estimerings-
teori samt vara duktig på mjukvaruutveckling, främst i Matlab och 
C++.

Terrängnavigering

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid sök- och räddningsoperationer är lägesuppfattning av stor vikt. 
Denna består av data som t.ex. antal skadade, var de finns, typ av 
skador, de skadades vitalparametrar (puls, andningsfrekvens, kropps-
temperatur, blodtryck). Ett sätt att samla in nödvändig lägesdata 
är att skicka ut en autonom farkost som med en sensor (RGB, IR, 
LIDAR) läser av en skadeplats.

Dina uppgifter
Implementera och jämföra algoritmer som kan användas för att ana-
lysera inhämtad (strömmad) data. Frågeställningar är t.ex: På vilket 
avstånd och vilka kroppsdelar går det att avläsa en vitalparameter med 
tillräckligt god precision? Hur väl fungerar algoritmer för multi- 
personspositionering i masskadescenarion?

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör (datateknik, fysik, mate-
matik) och är intresserad av maskininlärning samt har erfarenhet av 
python-programmering och deep learning-algoritmer.

Djupinlärning i masskadescenarion

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Fysik, Matematik 
eller motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



«Jag blev en i gänget  
och togs på allvar»
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Inom beslutsteori finns begreppet low proba-
bility high-consequence; hur beslutsfattande går 
till när sannolikheten för att något ska inträffa är 
låg men där konsekvenserna är stora om det väl 
inträffar. Coronapandemin är ett exempel på detta. 
Mattias ville undersöka hur experter uppfattar risk 
utifrån hur informationen presenteras. 

– Vi jämförde lekmän och experter och i vilken 
grad de förlitar sig på annat än fakta när de fattar 
beslut. Det vi kunde se var att experterna hade 
en underliggande logik i sina beslut på ett annat 
sätt än lekmännen så det var betryggande, säger 
Mattias.

Mattias hade sedan tidigare ett intresse för  
totalförsvaret och kom till FOI först som prakti-
kant och därefter som exjobbare. 

– Att göra exjobbet på FOI innebar en möjlighet 
att få undersöka verkliga lösningar på samhälls- 
utmaningar i stället för att bara tänka teoretiskt. 
Det var väldigt roligt att få tillämpa mina teoretiska 
kunskaper på riktigt.

Mattias blev väl omhändertagen på FOI och fick 
stort stöd inte minst när det gällde att rekrytera 
deltagare till studien.

– Jag togs på allvar och fick bra stöd från hand-
ledare och kollegor. Jag fick både stöd i metod och 
tillvägagångssätt men hade fria tyglar kring vad jag 
skulle inrikta mig mot. För mig passade det väldigt 
bra för jag visste vad jag ville undersöka. Det jag 
behövde stöd kring var vilka verktyg jag skulle 
använda och här fick jag ett jättestor hjälp från 
kollegorna på FOI, säger Mattias.

Mattias trivs bra på FOI och beskriver kulturen 
som sympatisk och öppen.

– Det är ett bra gäng som gärna delar med sig av 
tankar och idéer. Jag blev snabbt en i gänget och 
kände mig delaktig. Det finns annars en risk att 
exjobbare hamnar för sig själva, men om jag satt 
med på ett möte så lyssnade man på mig på samma 
sätt som vilken medarbetare som helst.

Mattias blev anställd på FOI efter sitt exjobb.
– Att få sitta på plats på FOI ger en stor kunskap 

om Försvarsmaktens arbete. Vill man jobba inom 
totalförsvaret så har man ett enormt försteg genom 
att ha varit här.

49

Mattias Tjernberg 
gick beteendevetenskapliga 

programmet i Lund med inrikt- 
ningen psykologi och har länge 

haft ett intresse för totalförsvaret.  
I sitt exjobb undersökte han  
hur beslutsfattare tar till sig  

komplex information.
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En solid fuel ramjet-motor är en luftförbrukande flygmotor som nytt-
jar skillnader i hastighet mellan flygfarkost och omgivning för att höja 
trycket i brännkammaren och nå en hög tryckåtervinst. För att öka 
förståelsen för hur förbränningsförloppet sker i brännkammaren  
i en ramjet-motor tillämpas ofta tredimensionella numeriska flödes- 
simuleringar.

Dina uppgifter
Exjobbet avser att utveckla metodik för tredimensionella numeriska 
simuleringar av brännkammare i ramjet-motorer med solidbränsle. 
Målet är att utvärdera olika sätt att beskriva hur bränslets regression 
kan modelleras i en CFD beräkning. Arbetet kommer till större delen 
ske på plats i Grindsjön.

Din profil
Arbetet kräver förståelse för numeriska beräkningar, strömnings- 
mekanik och termodynamik. Det är även lämpligt med kunskap i 
förbränningsteori och raketmotorteknik.

Simulera ramjet med solidbränsle

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Maskinteknik, 
Farkostteknik, Rymdteknik 
eller motsvarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Risker från ammunition beaktas vid all typ av ammunitions- 
användning. Vid bombfällning från flygplan kan det finnas risk att 
det fällande flygplanet skadas av splitter om bomben skulle brisera  
för tidigt. För att bedöma risken att flygplanet då träffas av splitter 
behöver flygplanets rörelse, bombens rörelse och splittrens rörelse 
beaktas och modelleras med hänsyn till tiden.

Dina uppgifter
Du ska med riskperspektiv beräkna splitters spridning i rum och tid 
utgående från stridsdelsdata givet på statistiskt standardiserat format 
och ett skyddsvärt objekts rörelse. Splitterballistiken beskrivs och 
implementeras för att illustrera funktionaliteten. Arbetet ska senare 
kunna utgöra en grund för implementation i andra verktyg. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med ett intresse för fysik, 
mekanik och dynamik, och som vill utvecklas i en spännande miljö. 
Du behöver kunna programmera i exempelvis Matlab, Python eller 
Octave för att implementera det dynamiska förloppet. 

Dynamiska riskberäkningar

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Maskinteknik, 
Farkostteknik eller mot- 
svarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En hybridraketmotor drivs med ett fast bränsle och en flytande oxida-
tor. Denna motortyp har de senaste åren rönt stort internationellt  
intresse. För att välja lämplig kombination av oxidator och bränsle 
måste man betrakta hela systemet med tank, matningssystem, bränn-
kammare och dysa, och ur detta beräkna systemets vikt, volym och 
impuls.

Dina uppgifter
Du ska med hjälp av bland annat termokemiska beräkningar samt val 
av brännkammartryck och konstruktionsmaterial bestämma volym 
och vikt på framdrivningssystemet och optimera den systemspecifika 
impulsen för olika kombinationer av bränslen och oxidatorer.

Din profil
Lämplig utbildning för detta är civilingenjör inom områdena maskin, 
aerospace eller motsvarande. Du behöver ha körkort.

Systemstudie av hybridraketmotorer

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Maskinteknik, Aerospace 
eller motsvarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI forskar om Compressed Sensing (CS) för avbildande Raman-
spektroskopi till explosivämnesdetektion. Med tekniken kan en 
hyperspektral bild digitalt återskapas från en serie 2D-bilder som 
skuggats av en varierande kodad apertur. Konventionella återskap-
ningsalgoritmer är långsamma, men preliminära resultat har visat att 
maskininlärning kan accelerera återskapningen.

Dina uppgifter
I gränslandet mellan optik och maskininlärning/djupinlärning ska du 
utvärdera möjligheten att accelerera återskapning av hyperspektrala 
bilder från ett CASSI-system (Coded Aperture Snapshot Spectral 
Imaging). Exjobbet kommer att kräva optiskt labbarbete och imple-
mentering av återskapningsalgoritmer.

Din profil
Vi söker dig som studerar Datateknik, Teknisk fysik, Elektroteknik  
eller motsvarande. Du har grundläggande erfarenhet av både optik 
och djupinlärning med inriktning mot något av dessa områden. Du 
bör tycka om att arbeta praktiskt i labb och ha programmeringsvana. 

Maskininlärning för spektroskopi

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Förmågan att analysera explosivämnen för att kunna riskbedöma 
objekt eller säkra forensiska bevis är viktig för samhället. Utveckling  
av kunskap och analysmetoder är av betydelse för FOI inom forsk-
ningsområdena energetiska material och ammunitionssäkerhet. 
Explosivämnesanalys är också av betydelse för det civila samhället 
(terrorism/kriminalitet) samt för totalförsvaret.

Dina uppgifter
Du ska utveckla kunskap och analysmetodik för explosivämnen  
baserat på analys med högupplösande masspektrometri. Prover ut-
görs av komplexa matriser som innehåller explosivämnen och dess 
prekursorer. Syftet är att förbättra förmågan att analysera prover 
innehållande explosivämnen och dess prekursorer.

Din profil
Exjobbet är lämpligt för dig som studerar till analytisk kemist eller 
civilingenjör med inriktning kemiteknik. Arbetet passar en person 
som är intresserad av metodutveckling. Vi söker dig som studerar till 
civilingenjör i kemiteknik, filosofie kandidat/magister eller master i 
kemi. 

Explosivämnesforensik

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Analytisk kemi, Kemiteknik, 
Forensik eller motsvarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



55
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Vid avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet bedrivs forskning om 
hur framtidens skyddsmaterial ska utformas. Bland annat studeras 
hur keramiska kroppsskyddsmaterial spricker och fragmenterar då de 
belastas dynamiskt. Studierna omfattar såväl skjutförsök där förloppen 
filmas med hjälp av snabba höghastighetskameror som simuleringar 
med olika beräkningsprogram (LS-Dyna eller Impetus).

Dina uppgifter
Tillsammans med FOI:s personal sätter du upp och genomför försök 
där en keramisk provstav slås av samtidigt som sprickutbredningen 
genom provstaven filmas. Data används för att testa ut en material-
modell som finns i Impetus. Två studenter kan dela arbetet, där en 
fokuserar på experimenten och en på simuleringarna.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att genomföra examensarbete med 
fokus på tillämpad hållfasthetslära. Du bör vara intresserad av fysik, 
mekanik eller hållfasthetslära, och gilla att kombinera teori med 
praktik.

Modellering av snabba sprickförlopp

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik, 
Maskinteknik, Material- 
design eller motsvarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I moderna kompositkrut och -sprängämnen är den explosiva material- 
komponenten bunden i ett polymert matrismaterial för att minska 
ämnenas stötkänslighet och risken för olyckor. Eftersom polymerer 
åldras och får gradvis försämrade mekaniska egenskaper är det av 
central betydelse att kunna förutsäga hur grava åldringseffekterna blir 
efter en viss tids förvaring.

Dina uppgifter
Du ska med datorsimulering (molekyldynamiksimuleringar MD 
och finita element simuleringar FEM) samt praktiska experiment 
(mekanisk provning) öka förståelsen för hur polymera kompositers 
mekaniska egenskaper påverkas av åldring. Exjobbet genomförs till-
sammans med KTH, Institutionen för polymera material.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom teknisk fysik, teknisk 
matematik, materialdesign eller motsvarande, med inriktning mot 
datorsimuleringar och/eller materialutveckling.

Modellering av kompositmaterial

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk  
matematik, Materialdesign 
eller motsvarande 

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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De flesta batterisystem som finns på marknaden övervakas och 
kontrolleras av en BMS (battery management system). BMS:en är 
en säkerhetskritisk del av batterisystemet. För att kunna utvärdera 
om en BMS fungererar som det är tänkt är FOI:s mål att utveckla en 
testutrustning som kan användas för att simulera olika scenarier och 
utvärdera BMS:ens funktion.

Dina uppgifter
Du ska bygga en BMS-testare och utveckla funktioner för att testa 
BMS:er. Funktionerna kommer att vara baserade på scenarier som 
överladdning, felaktig spänning in, fluktuationer på strömmen, hög 
temperatur, för högt strömuttag, kortslutning etc.

Din profil
Exjobbet är omfattande och därför kommer två exjobbare jobba 
tillsammans med att utveckla BMS-testaren. För att få bästa möjliga 
förutsättningar att lösa uppgiften bedömer vi att en bakgrund från 
Elektro, Maskin med inriktning mekatronik eller Teknisk fysik är 
lämpligast.

BMS-testare

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Elektro, Maskin med inrikt-
ning mekatronik, Teknisk 
fysik eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Additiv tillverkning (3D-skrivning) är en samling av tekniker som ger 
nya möjligheter för tillverkning av material. Nya typer av geometrier  
och nya material kan ge nya produktegenskaper. Det finns dock 
många utmaningar: Vilka material kan användas? Hur optimerar man 
geometrierna? I vilka applikationer är additiv tillverkning bättre än 
traditionella? 

Dina uppgifter
FOI söker nu en exjobbare för att utvärdera 3D-skrivning av 
polymera material (syftar i förlängningen till laddningstillverkning 
för militära ändamål). Studien inkluderar polymera material och 
kompositmaterial (partiklar i polymermatris). Studenten kommer 
bland annat fotohärda polymermatriser, karakterisera materialet och 
3D-skriva materialet.

Din profil
Vi söker dig som studerar med inriktning mot polymera material, 
polymerkemi eller motsvarande och som har ett intresse för additiv 
tillverkning, materials olika egenskaper och karakterisering av  
materialen.

3D-skrivning av UV-härdande polymerer

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Kemi eller motsvarande med 
inriktning mot polymera 
material eller polymerkemi

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Li-jonbatterier kan vid olika belastningar termiskt rusa, reagera med 
brand som konsekvens. FOI har byggt upp expertkunskap inom ut-
veckling av säkra Li-jonbatteripack för Försvarsmaktens brandkritiska 
applikationer. I det här exjobbet ska stötmomentet och dess påverkan 
på eventuell termisk rusningsreaktion utredas. I exjobbet ingår att 
gemensamt med FOI-personal planera, konstruera och genomföra 
försök.

Dina uppgifter
Du ska studera vad som har gjorts och inte gjorts inom området  
samt planera och konstruera praktiska försök tillsammans med 
FOI-personal. Stöt kan initieras både i luft och vattenmiljö. Du ska 
även utreda försöken och komma med eventuella konstruktions- 
förslag för säkra batterimoduler. 

Din profil
Civilingenjörsutbildning med intresse för teknik. 

Utredning av stöt på Li-jonbatterier

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik , Kemiteknik, 
Maskinteknik, Farkostteknik, 
Materialvetenskap, Material-
design eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Riktad sprängverkan (RSV) används för att penetrera hårda mål. Då 
laddningen detonerar skapas en materialstråle med en kraftig hastig-
hetsvariation längs sin utbredning. Detta leder till att strålen initialt 
sträcks ut och därefter delas upp i ett antal fragment. För att kunna 
beräkna penetrationsdjup är det väsentligt att kunna modellera när 
fragmenteringen startar och hur de enskilda fragmenten rör sig.

Dina uppgifter
Inventera befintliga modeller för fragmentering av RSV-strålar och 
implementera en eller flera av dessa i en befintlig analytisk RSV-kod. 
Programmet ska sedan användas tillsammans med en befintlig  
penetrationskod för att beräkna penetrationsdjup vid olika detona-
tionsavstånd i olika målmaterial.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning teknisk 
fysik eller motsvarande, har god analytisk förmåga och vana att skriva 
programkod i C och C++. 

Modellering av riktad sprängverkan

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Li-jonbatterier kan vid olika belastningar termiskt rusa och reagera 
med brand som konsekvens. FOI har byggt upp expertkunskap inom 
utveckling av säkra Li-jonbatteripack för Försvarsmaktens brand- 
kritiska applikationer. I det här exjobbet ska de termiska flödena hos 
en batterimodul modelleras för att förstå hur säkerhet och brister kan 
identifieras i Li-jonbatterimoduler.

Dina uppgifter
Arbetet består av en experimentell- och en teoretisk del. Du ska pla-
nera och konstruera praktiska försök gemensamt med FOI-personal. 
Data från experimenten kommer att användas för att skapa och vali-
dera en numerisk modell för värmeflödet som i sin tur ska användas 
av en BMS (Battery Management System).

Din profil
Kunskap i modellering av värmeflöden tillsammans med program-
meringsvana är önskvärt för detta arbete. Modelleringsverktyg kan 
bestämmas under arbetets gång.

Termiska flöden i Li-jonbatterimodul

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Kemiteknik, 
Teknisk matematik, Maskin-
teknik eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid enheten Telekrigvärdering används simuleringar för att göra  
värderingar av olika telekrigsinsatser. En telekrigsinsats kan vara att 
t.ex. exekvera en motmedelsaktion eller annan manöver för vilse-
ledning. Då scenarier där insatser behöver värderas kan bli väldigt 
omfattande är det av intresse att genomföra simuleringar effektivt. 

Dina uppgifter
Exjobbet omfattar att undersöka vilka delar av en modell av verklig-
heten eller ett scenario som istället för att exekverera på en CPU kan 
förflyttas till någon perifier hårdvara för accelerering (t.ex. GPU eller 
FPGA). 

Din profil
Du har under din utbildning tagit del av och använt nämnd hårdvara 
för att genomföra simulering av modellerade fysikaliska system. Det 
krävs att du är en självgående, analytisk och noggrann individ. Vi 
ser även gärna att du har ett intresse av att lösa uppgifter där olika 
lösningar behöver värderas. 

Hårdvaru-accelererad simulering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid enheten Telekrigvärdering används simuleringar för att göra 
värdering av telekrigsdueller. En sådan duell kan innehålla många 
parametrar, vilka har signifikant påverkan för resultatet. Det finns 
även parametrar vilkas variation och tillstånd är betingat med någon 
osäkerhet. Denna osäkerhet behöver beaktas och tas om hand vid 
värdering av resultatet. 

Dina uppgifter
Din uppgift i exjobbet är att beakta olika parametrars osäkerheter 
samt implementera metodik för att hantera dem, både enskilt och i 
sin aggregerande form med andra parametrar.

Din profil
Du har under din utbildning tagit del av liknande uppgifter via t.ex. 
matematisk statistik för hantering av osäkerheter vid simuleringar.
Det krävs att du är en självgående, analytisk och noggrann individ. 

Hantering av telekrigsimuleringar

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid Telekrigvärdering används simuleringar för att göra värderingar 
av telekrigsinsatser, t.ex. exekvera en motmedelsaktion eller annan 
manöver för vilseledning. Samma insats men i varierande parameter-
rymd kan göras parallellt och distribuerat på ett datorkluster. Mjuk- 
vara har utvecklats för att genomföra simuleringar lokalt på en dator. 
Distribuerade simuleringar kan även utföras på ett datorkluster med 
Slurm, som är en öppen programvara. 

Dina uppgifter
Du ska utreda och implementera en metodik för hur distribuering 
samt fusionering av resultat från simuleringar ska ske på ett dator- 
kluster. Det innefattar hur simuleringar och modeller ska utformas 
för att simuleras på ett kluster, t.ex. att exekverande simulerings- 
modeller anpassas till att distribuera resultat mellan klusternoder.

Din profil
Du har tagit del av eller använt nämnd mjukvara för distribuering av 
simuleringar till ett datorkluster. Det krävs att du är en självgående, 
analytisk och noggrann individ.  

Distribuerade datorsimuleringar

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid Telekrigvärdering används simuleringar för värdering av tele-
krigsdueller. Det är av intresse att variera parametrar hörande till 
scenario och aktioner eller åtgärder i duellen, vilket gör att mängden 
nödvändiga simuleringar samt tiden att genomföra dem ökar. Därför  
vill vi effektivisera simuleringarna. Med introduktion av AI, i form av 
algoritmer baserade på ML eller DL tillsammans med DENSE, för 
att emulera och simulera fysikaliska modeller, vill vi undersöka vilken 
effekt en sådan implementation skulle ha på simuleringar.

Dina uppgifter
Du ska undersöka vilka delar av en simuleringsmodell som kan  
representeras av en AI, besvara frågeställningar som vilka effekter  
(av emuleringen) som behöver beaktas, vilka delar av modellen som  
lämpar sig bättre eller sämre, och när nås break-even i tid för AI- 
baserad modell relativt fysikalisk modell. 

Din profil
Du har använt ML- och DL-algoritmer för att syntetisera eller emu-
lera en modell av ett fysikaliska system. Du är självgående, analytisk 
och noggrann och ivrar för uppgifter där olika lösningar ska värderas.

Användning av AI för radarsimuleringar

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



«Jag fick behålla gnistan»
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Lovisa Ålander läste kandidatprogrammet inom 
Life Science på Umeå universitet och drömde om 
att komma ut i verkligheten. Efter att ha träffat  
FOI på en rekryteringsdag fick hon göra sitt 
examensarbete på avdelningen CBRN-skydd och 
säkerhet som bland annt forskar kring massför-
störelsevapen. Här fick hon möjlighet att arbeta 
självständigt men med bra stöd från sin handledare 
och hon kom snabbt in i gruppen med kollegor. 

– Du kan sitta i lunchrummet och prata med 
vem som helst. Vi är lite keminördar på min avdel-
ning. Det är ett väldigt trevligt gäng, säger Lovisa 
Ålander.

Lovisa sökte sig till FOI för möjligheten att forska 
och samtidigt bidra till samhällsnyttan.

– Det jag jobbar med handlar ytterst om att 
motverka kemiska vapen och bevisa att någon 
har exponerat folk för ett dödligt nervgift. Det 
bästa med att göra sitt exjobb på FOI är att man 
kommer ut på arbetsmarknaden och samtidigt 
får göra någonting som har betydelse. Man får ett 
syfte. Man gör en studie som kanske kan ge svar på 
någonting större.

I sitt examensarbete våren 2020 undersökte  
Lovisa en metod som syftar till att påvisa expone-
ring av klorgas genom att undersöka förändringar 
av molekyler i lungan. Examensarbetet baserades 
på en vetenskaplig artikel som arbetsgruppen hade 
publicerat 2016. 

– Det var utmanande att inse att metoden vi 
försökte få fram behövde utvecklas ännu mer. Det 
var lite trist men det var också utvecklande att för- 
stå att det är så här forskning fungerar. Man har en  
idé, testar den och inser sedan att det krävs mer 
utveckling än vad man kan tro. Jag är superglad att 
jag fick vara med om detta redan som kandidat.

När examensarbetet var avslutat fick Lovisa en 
projektanställning och kunde fortsätta arbetet med 
kollegorna i forskargruppen. 

– Jag var ju redan insatt i ämnet och jag fick 
behålla gnistan som tändes kring att verkligen få 
fram något nytt. Nu jobbar vi med ytterligare en 
vetenskaplig artikel i ämnet, säger hon.
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Klorgas används 
som ett kemiskt vapen men  

det är svårt att påvisa exponering.  
I sitt examensarbete på FOI  
undersökte kemistudenten  
Lovisa Ålander en metod för  

att hitta bevisen.
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Vid Telekrigvärdering används simuleringar för att göra värderingar 
av olika telekrigsinsatser. När och hur en sådan telekrigsinsats exe- 
kveras eller används har signifikant effekt på hur bra insatsen verkar. 
För att undersöka effekten av en insats krävs därför ett stort antal 
simuleringar av nämnda scenario. Detta får till följd att nämnd 
värdering kan kosta en del simuleringstid. Det är därför önskvärt 
att reducera antalet nödvändiga simuleringar för att nå ett statistiskt 
säkerställt resultat.

Dina uppgifter
Din uppgift i exjobbet blir att utreda och ta fram en metod för när 
nämnda simuleringsarbete i statistisk mening är att anse som tillräck-
ligt samplad i syfte att värdera insatsen. 

Din profil
Du har i din utbildning kommit i kontakt med och använt metoder, 
t.ex. MCMC, för att skatta en sannolikhetsfördelning av en mål-
funktion. Du är mycket självgående och kan ta egna initiativ för att 
utforska olika lösningar. Det är även önskvärt att du har ett intresse 
av datordistribuerade optimeringsmetoder.

Statistisk optimering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datorteknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI används simuleringar flitigt, vilket genererar mycket data 
som behöver analyseras. Vid enheten Telekrigvärdering görs ofta 
mängdsimuleringar som ska täcka stora parameterrymder för att 
hitta den bästa lösningen. En tillämpning är t.ex. att hitta på vilket 
sätt motmedel mot robotar ska användas för att ge våra fartyg och 
flygplan bästa möjliga skydd.

Dina uppgifter
Du ska utveckla och utvärdera verktyg för visuell analys av mängd- 
simuleringsdata. Uppgiften är flexibel, men ställer samtidigt krav på 
stort eget ansvar. Du kan t.ex. välja att fokusera på aggregerings- 
metoder och statistik, visualisering med dimensionsreduktion, eller 
någon annan idé som passar i tillämpningen.

Din profil
Du har under din utbildning använt visuell dataanalys. Du är intres-
serad av utmaningarna som finns kring visualisering av större data-
mängder, att hitta den relevanta informationen i data och tekniker för 
dataaggregeringar. 

Visuell analys av simuleringsdata

 

Linköping

 

Master 

 

Medieteknik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid Telekrigvärdering bedrivs utveckling av metoder och strategier 
gällande egenskydd av militära plattformar. I det arbetet undersöks 
algoritmer inom visuell objektföljning. För vårt tillämpningsområde 
står algoritmerna inför många svårigheter, men särskilt karaktäriseras 
scenerna av agila målobjekt med stort avståndsomfång, mycket stora 
dynamikomfång med kraftiga variationer över tid, komplexa bak-
grundsmiljöer som kan innehålla skymmande element och realtids-
krav med hög bildfrekvens.

Dina uppgifter
Du ska genomlysa möjliga algoritmer samt implementera och värdera 
lämplig algoritm, eller förbättra robusthet i en befintlig metod. 
Djupinlärningsbaserade metoder är av särskilt intresse men inte ett 
krav. Även målföljning i multispektralt data är av stort intresse.

Din profil
Du studerar till civilingenjör inom Teknisk fysik eller motsvarande. 
Exjobbet är lämpligt för en eller två personer som är intresserade 
av simulering, bildbehandling, datorseende, signalbehandling och 
liknande. Du är en självgående, analytisk och noggrann individ.  

Visuell objektföljning 

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller motsva-
rande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En typisk uppgift inom signalspaning är att strukturera uppspanande 
radiosändare i olika kommunikationsnät och hitta knutpunkter och 
centrala noder i dessa nät. Detta kallas nätbildning och är en viktig  
funktion för att få en förståelse för hur radiotrafiken ser ut i ett givet 
område. Ju fler sändare som ingår i systemet, desto svårare blir nät-
bildningen.

Dina uppgifter
I examensarbetet studeras lösningar på detta problem genom oöver- 
vakad inlärning. Du kommer att ta fram en enkel simulator för 
problemet och utveckla algoritmer för att lösa det. Uppgiften innebär 
programmering i Python eller Matlab.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot 
maskininlärning och artificiell intelligens. Du har erfarenhet av att 
programmera i Python eller Matlab.

AI-baserad nätbildning

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Bluetooth är ett exempel på kommunikationsprotokoll som används 
i stor omfattning för trådlösa förbindelser. Protokollet förekommer i 
ett antal versioner och i många tillämpningar. Hur mycket (personlig) 
information sprids egentligen via detta protokoll? På vilka avstånd 
kan signalen tas emot?

Dina uppgifter
I detta exjobb genomförs en sårbarhetsanalys av kommunikations-
protokollet Bluetooth. Arbetet innefattar bl.a. följande aspekter av 
Bluetooth: kartläggning av användningsområden, upptäcktsavstånd 
och tolkning av signalens informationsinnehåll med hjälp av t.ex. 
gr-Bluetooth/USRP/Wireshark.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning radio-
kommunikation och signalbehandling. Du bör ha förståelse för olika 
protokoll för trådlös kommunikation. 

Bluetooth-individen

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I ett modernt telekrigsystem är hårdvaran generell och funktionali-
teten mjukvarubaserad. Egen kommunikationen sker typiskt med 
externa radiosystem, vilket sannolikt kan rationaliseras bort genom 
att implementera även mjukvarubaserad kommunikation i systemet. 
För att matcha kraven på beräkningshastighet är det önskvärt att den 
egna kommunikationen helt eller delvis kan implementeras i FPGA.

Dina uppgifter
Detta examensarbete går ut på att undersöka möjligheterna att imple-
mentera egna mjukvarubaserade kommunikationsvågformer helt eller 
delvis i FPGA.

Din profil
Vi söker dig som är civilingenjörsstudent med inriktning mot FPGA- 
utveckling. Du bör ha goda kunskaper inom radiokommunikation.

FPGA-accelererad radio

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En viktig uppgift för ett telekrigsystem är att analysera vilken typ av 
radiosignal som tagits emot samt att utvinna värdefull information 
från den mottagna signalen. Detta kallas att avkoda signalen. Efter-
som detta är något som görs i realtid är det viktigt att implementatio-
nen är så effektiv som möjligt.

Dina uppgifter
I dag finns ett antal avkodare implementerade i Matlab. Exjobbet går 
ut på att bygga någon av dessa avkodare i flera programmeringsspråk, 
t.ex. C#, C++, Go och Rust. Implementationerna i de olika språken 
ska jämföras avseende beräkningshastighet, och en teoretisk analys av 
hur mycket data som kan behandlas i realtid ska genomföras.

Din profil
Du bör ha goda kunskaper inom mjukvaruutveckling. Du behärskar 
flera programmeringsspråk. Det är en fördel om du har grundläggande 
kunskaper inom signalbehandling och radiokommunikation.

Implementation av avkodare

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Av praktiska skäl placeras ofta signalspaningsantenner på eller nära 
fordon. Ett fordon i metall påverkar det elektromagnetiska fältet  
och därmed antennernas beteende. Det är viktigt att förstå vilken 
inverkan detta har på förmågan att t.ex. skatta riktning till radio- 
sändare. För att göra denna analys finns ett antal bibliotek som  
bygger på öppen källkod.  

Dina uppgifter
I exjobbet jämförs prestanda för biblioteken. Initialt undersöks 
enklare antennkonfigurationer och objekt, men det är också möjligt 
att använda modeller baserade på laserscanning av fordon. Intressanta 
aspekter är att undersöka vilket stöd biblioteken har för beräkning på 
grafikprocessor samt hur de skalar på kluster/superdator. 

Din profil
Du bör ha goda erfarenheter inom mjukvaruutveckling (Python/
C++), gärna med erfarenhet av programmering av grafikprocessorer. 
För förståelse för bakomliggande fysik är det en fördel att ha goda 
kunskaper inom elektromagnetism. 

Mjukvara för fältberäkningar

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Moderna telekrigssystem ska i realtid samla in och analysera stora 
mängder bredbandiga signaler. De algoritmer som används, t.ex. 
skattning av riktning till radiosändare, är ofta för beräkningskrävande 
för en traditionell processor. För att utföra signalbehandlingen i  
realtid behöver beräkningarna parallelliseras, t.ex. genom att imple-
mentera algoritmen i en grafikprocessor (GPU).

Dina uppgifter
Du ska analysera vilken typ av algoritmer som lämpar sig för att köras 
på GPU samt implementera någon algoritm. Vid bedömning av vilka 
algoritmer som är lämpliga ska hänsyn tas både till hur mycket data 
som kan processas i realtid samt hur lång tid det tar från att signalen 
tas emot tills det finns en skattad parameter. 

Din profil
Du ska ha erfarenhet av GPU-programmering. För förståelse av 
aktuella algoritmer är det nödvändigt med grundläggande kunskaper 
inom signalbehandling. Det är en fördel med goda kunskaper inom 
linjär algebra.

Signalbehandlingsalgoritmer på GPU

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Signalspaningssystem för radarsignaler behöver gruppera de mot- 
tagna radarpulserna i grupper/kluster som antas komma från samma 
radarindivid. Att sorteringen sker i nära realtid med god precision  
är viktigt för att systemet senare ska kunna identifiera vilken typ  
av radar som har sänt respektive signal. Den här typen av puls- 
gruppering bör kunna utföras med hjälp av lämplig typ av AI.

Dina uppgifter
Du ska bekanta dig med den befintliga datamängden som utgörs av 
signalbeskrivningar av verkliga inmätta signaler, designa och träna ett 
neuralt nätverk för att sortera de olika signalerna och utvärdera de 
resulterande egenskaperna samt dokumentera resultaten och  
erfarenheterna från arbetet.

Din profil
De ramverk som kommer att användas för exjobbet är i huvudsak 
Matlab för datahantering och Keras för AI-delen. Därför behövs som 
minst kunskaper inom programmering i Matlab, Python och Tensor-
flow. Exjobbet är lämpligt för en eller två personer.

AI-baserad sortering, radarsignaler
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På enheten Telekrig mot radarsystem har vi tagit fram en mätradar 
för verifiering och utveckling av störmetoder. Mätradarn utvecklas 
kontinuerligt med nya funktioner.

Dina uppgifter
Arbetet går ut på att utifrån en given radarfunktion ta fram en modell 
av funktionen som möjliggör implementation i vår mätradar. Arbetet 
avses även innefatta implementationen av funktionen i vår mätradar.

Din profil
Du bör vara intresserad av radarteknik, signalbehandling och  
programmering. Arbetet omfattar programmering i Matlab, C++, 
Java och möjligen även VHDL, varför vana inom dessa är en fördel.

Implementering av radarfunktion

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



81

En spektralt högupplöst bild ger goda möjligheter att särskilja olika
material och avgöra vilket material som avbildas, vilket inte alltid går
med blotta ögat eller en vanlig kamera. Träningen av artificiella  
neuronnät kräver ofta stora mängder annoterade träningsdata, vilket 
inte finns tillgängligt i en del tillämpningar.

Dina uppgifter
Du ska undersöka och pröva metoder att träna AI-baserade nätverk 
för detektion i hyperspektrala bilder. Syftet är att hitta tränings- 
metoder där det räcker med en liten mängd annoterade data. 

I arbetet ingår att samla in data som behövs för att kunna utveckla 
och utvärdera olika metoder.

Din profil
Du är intresserad av och har läst bild- och signalbehandling. Du ska
kombinera fysikaliska modeller och statistisk signalbehandling och
behöver kunna programmera för att kunna utveckla och utvärdera
metoder. Det är bra om du har ett intresse av att praktiskt vara med
vid datainsamling.
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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 relaterad 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  
algoritmer.

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

Intelligent matchning av 3D-data
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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,  
personer) 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
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För tillämpningar som t.ex. självkörande fordon är noggrann positio-
nering nödvändig. Det finns situationer när GPS inte är tillgänglig. 
Samtidigt finns noggranna kartor med detaljerad geometri från  
Lantmäteriet som bör kunna matchas mot information i kamera- 
bilder, speciellt med hjälp av moderna deep learning-metoder.

Dina uppgifter
Du ska samla in bildmaterial och definiera lämpliga landmärken som 
är troliga att detektera både i kamerabild och karta samt utvärdera 
hur bra lösning det ger i en befintlig SLAM-algoritm (Simultaneous 
Localization and Mapping). Eventuellt kan träning av algoritmer för 
landmärkes-detektion ingå, samt att data från eventkameror kan vara 
intressant.

Din profil
Exjobbet passar studenter som läser Teknisk fysik och elektroteknik 
eller Datateknik, gärna med inriktning mot signal- och bildbehand-
ling eller reglerteknik. Erfarenheter av ROS kan vara en fördel.

Lokalisering med karta och kamera
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Förmågan att undvika kollisioner är viktig för autonoma farkoster. 
På en UAV, eller drönare, finns ofta viktbegränsningar som medför 
att relativt enkla sensorer måste användas för att detektera hinder. 
Kameror är därför vanliga sensorer på dessa plattformar.

Dina uppgifter
Du ska utifrån bilder eller korta bildsekvenser detektera hinder inom 
synfältet. Metoder som kan användas inkluderar tränade neurala nät-
verk, eventuellt i kombination med optiskt flöde. Arbetet kan också 
omfatta rörelseplanering för undvikande av detekterade hinder.

Din profil
Du har god kunskap inom bildbehandling och maskininlärning, och 
trivs bra i programmeringsspråk som C++ eller Python.

Kollisionsundvikande för UAV
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FOI utvecklar en avancerad singel-pixel-kamera (SPC), där man med 
en fotodetektor, en mikrospegelmatris (DMD) och en algoritm kan 
rekonstruera högupplösliga infraröda bilder med färre mätningar än 
antalet pixlar i bilden. Mät- och signalbehandlingsmetod utnyttjar 
bilders komprimerade natur och kallas Compressive Sensing (CS), 
där slumpmässiga matriser i hög hastighet strömmas till DMDn. 

Dina uppgifter
Systemet ska uppgraderas med en spektrometer för hyperspektral 
detektion av t.ex. kamouflerade fordon och krypskyttar. Du ska  
vidareutveckla systemets mjukvara, den matematiska algoritmen, 
utföra mätningar och bygga om det nuvarande optiska systemet. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör/högskoleingenjör på  
Elektroteknik, Teknisk fysik, Elektronikdesign, Datateknik eller 
motsvarande. Relevanta kompetenser är god matematisk bakgrund, 
bild- och signalbehandling, optronik, datorseende och programme-
ring (C++, Matlab).

Hyperspektral Compressive Sensing
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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
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Deep reinforcement learning (DRL) och andra tekniker för maskin- 
inlärning har haft stora framgångar inom flera sektorer, framför allt 
inom fordonsindustrin. I detta exjobb har du möjligheten att testa 
och utvärdera olika algoritmer för framtidens autonoma system på ett 
riktigt fordon.

Dina uppgifter
Du ska tillämpa reinforcement learning eller andra maskininlärnings-
tekniker, som imitation learning, i en simulerad miljö och/eller på 
en av FOI:s autonoma fordon. Målet är att fordonet ska kunna lösa 
en begränsad uppsättning uppgifter, som att följa ett mål, bevaka ett 
område eller ta sig fram i en komplex miljö.

Din profil
Du har erfarenhet av att jobba med tekniker för maskininlärning
samt god kunskap i Python eller C++.

Maskininlärning för UGV
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Model predictive control (MPC) är en avancerad metod för att lösa 
ett dynamiskt problem samtidigt som ett antal bivillkor uppfylls. 
Inom framför allt fordonsindustrin har MPC varit grunden till en 
stor del av de senaste årens stora framgångar. I detta exjobb har du 
möjligheten att testa och utvärdera olika algoritmer för framtidens 
autonoma system på ett riktigt fordon.

Dina uppgifter
Du ska tillämpa MPC-tekniker i en simulerad miljö och/eller på en 
av FOI:s autonoma fordon. Målet är att fordonet ska kunna lösa en 
begränsad uppsättning uppgifter, som att följa ett mål, utforska ett 
område eller ta sig fram i en komplex miljö.

Din profil
Vi söker dig som har studerat till civilingenjör med inriktning mot 
reglerteknik och som har intresse för autonoma fordon. Goda kun-
skaper inom programmering är meriterande.

MPC för autonoma markgående fordon
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Med en polarisationskänslig kamera kan man få information om 
vinkeln mellan infallande ljus och normalen för den yta där ljuset 
reflekteras projicerat på bildplanet. Den polarimetriska domänen ger 
partiell information om geometrier i scenen, vilket t.ex. kan användas 
för att förbättra 3D-rekonstruktion ur 2D-bilder.

Dina uppgifter
Du ska utveckla och utvärdera metoder för att med hjälp av polari- 
metrisk information härleda geometriska former i bilder. Du ska  
utvärdera nyttan av polarimetriska bilder kontra konventionell av-
bildning och undersöka olika bivillkor som skulle kunna användas  
för att rekonstruera geometriska former i bilden.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signal- 
behandling och kan fysikaliska och optiska modeller för avbildning. 
Du behöver kunna programmera för att utveckla och utvärdera 
metoder.

3D ur polarimetriska bilder
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Bra bildkvalité är en förutsättning för att en operatör ska fatta rätt 
beslut eller för att ett automatiskt system ska upptäcka och klassificera 
hot. Rörelseoskärpa, defekter hos sensorn/optiken, ljusförhållanden 
eller bildkompression påverkar detta. Bildkvalitébedömning kan 
användas för att justera sensorinställningar, värdering av sensorstatus, 
bildval för visualisering och vidare bearbetning.

Dina uppgifter
Nya ansatser för värdering av bildkvalité och dess applicerbarhet på 
olika bildmodaliteter (som IR-bilder) ska implementeras och ut- 
värderas. Centrala frågeställningar är generaliserbarheten till andra 
modaliteter, robusthet, beräkningseffektivitet, stöd vid automatisk 
måldetektion och vilka typer av degenerering som kan kvalitets- 
bedömas.

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar bildanalys, datorseende, signal- 
behandling, optimering och maskininlärning.

Automatisk bedömning av bildkvalité
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I ett sensorsystem behövs effektiva algoritmer för att analysera om-
världen och ta informerade beslut. Detta gäller även för avbildande 
lasersystem där t.ex. detektion och semantisk segmentering (punktvis 
klassificering) är viktiga analyssteg. På FOI pågår forskning om  
avbildande lasersystem och vi söker dig som vill arbeta med djup- 
inlärningsmetoder (deep learning) för tredimensionella data.

Dina uppgifter
Du ska identifiera samt analysera och värdera metoder baserade på 
djupinlärning för detektion av personer och fordon i 3D-data. En 
viktig del av arbetet är förbehandling av data samt att identifiera hur 
resultatet påverkas av variationer i träningsdata. I mån av tid och in-
tresse kan en tränad modell även demonstreras i vår sensorplattform.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot dator- 
seende/bildanalys eller maskininlärning och är intresserad av att  
arbeta med state-of-the-art-algoritmer för maskininlärning för 3D- 
data (t.ex. djupinlärning för punktmoln).

Detektion med djupinlärning i 3D
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Deep learning för objektdetektion kräver stora mängder träningsdata. 
Tillgången på annoterad träningsdata av hög kvalitet och tillräcklig 
variation med avseende på väder, omgivning, betraktningsvinklar, 
avstånd och ljusförhållanden är ofta ytterst begränsad. En möjlig 
lösning är att använda simulerade bilder. Skillnaden relativt verkliga 
bilder leder dock till försämrad detektionsprestanda.

Dina uppgifter
Du ska utveckla ett domänöversättande GAN-nätverk (Generative 
Adversarial Network) för att göra simulerade bilder inom termisk IR 
mer verklighetstrogna samt utvärdera metoden genom att träna en 
objektdetektor på simulerade bilder och testa på verkliga data.

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

Förbättra simulerade bilder med GAN
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Jesper Krusell studerade 
till brandingenjör och ville 

undersöka vad som händer i ett  
stridsfordons dieseltank som blir 

beskjuten med riktad sprängverkan. 
De storskaliga testmiljöerna  

lockade honom att göra 
exjobbet på FOI.



Jesper studerade till brandingenjör på en hög-
skola i Norge. Han hade växt upp nära FOI vid 
Grindsjön utanför Stockholm och när det var dags 
för exjobb sökte han sig dit. Som utbildad brand- 
ingenjör såg han möjligheter med de fälttester som 
FOI har förmåga att genomföra.

I sitt exjobb undersökte Jesper vad som händer i 
ett stridsfordons dieseltank som blir beskjuten med 
riktad sprängverkan (RSV). 

– Jag lockades av möjligheten att göra verkliga 
experiment och gå från teori till skarpa försök. 
Att få göra allt från uträkningar i Excel till skarpt 
experiment där man skjuter en RSV-stråle genom 
en dieseltank. Det särskiljer FOI från andra platser, 
säger Jesper.

Jesper visste redan från början vad han ville un-
dersöka under exjobbet och han fick stort utrym-
me att arbeta fritt.  

Men stödet och expertisen fanns alltid nära till 
hands. När exjobbet körde fast fanns det alltid en 
väg framåt.

– Vi diskuterade i fikarummet om de data vi fått 

från försöken och då fick jag tips att ta kontakt 
med en kollega i Kista som visade mig ett diagram 
jag kunde använda i min rapport. Kunskapen på 
FOI är enorm och kommunikationen internt är 
bra. När min handledare inte hade kunskap om 
exempelvis tryckförändringar hänvisade han mig 
till andra experter på FOI. 

Stödet och engagemanget Jesper fick från kolle-
gorna var stort.

– Om jag skickade ett utkast till handledarna 
så fick jag snabb feedback och tips. Det var aldrig 
något problem att knacka på och säga ”hej jag har 
ett problem hur ska jag göra?”

Genom exjobbet fick Jesper också en inblick i 
hur det är att arbeta inom försvaret och när han 
fick möjlighet att söka en tjänst på FOI så tog  
han den. Idag är Jesper anställd som forsknings- 
ingenjör och forskar bland annat om hur spräng-
verkan påverkar allt från flygplatser till strid- 
fordon.

– Det blev en bra start på karriären som ny- 
utexaminerad!

«Kunskapen inom FOI är enorm»
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Det finns satelliter som avbildar hela jorden multispektralt med några 
dagars intervall och där data är fritt tillgängliga, som ESA:s Sentinel-2.  
Dessa system gör det möjligt att överblicka förändringar både i 
Sverige och på andra platser som är relevanta för säkerhet och försvar. 
Det kan gälla miljö, resurser, byggnader, förflyttningar av fordon och 
annat.

Dina uppgifter
Du ska ladda hem satellitdata för att utveckla och utvärdera vilken 
information man kan få ur satellitdata genom att träna artificiella 
neuronnät. En utmaning är att annotera data men man kan förträna 
nätverk med data utan annotering. Det är också möjligt att göra egna 
försök genom att lägga ut material som sedan syns i satellitdata.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst bild- och signal- 
behandling och kan fysikaliska och optiska modeller för avbildning. 
Du behöver kunna programmera för att utveckla och utvärdera 
metoder.

Information ur satellitbilder
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Träning av maskininlärningsmetoder har ofta en begränsning i 
mängden träningsdata. Det finns olika sätt för att kompensera för 
små träningsdatamängder, t.ex. att låta metoden kontinuerligt lära sig 
av nytillkomna data. Tillämpningen är autonom kamerabevakning, 
där en metod ska kunna upptäcka olika typer av anomalier baserat på 
kontinuerligt nytillkomna data.

Dina uppgifter
Du ska undersöka en maskininlärningsmetod för klassificering av 
anomalier i en bevakningstillämpning, där metoden kontinuerligt 
tränas på nytillkomna data. Metoden kan baseras på djupinlärning, 
men möjlighet finns att prova andra typer av maskininlärnings- 
metoder. Tränings- och valideringsdata genereras i en befintlig  
simuleringsmodell i Matlab.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av metoder inom maskininlärning/
djupinlärning, och med fokus på sekventiella data. Du behöver kunna 
programmera i Matlab eller liknande för att kunna utveckla och 
utvärdera den studerade metoden.

Online learning för klassificering 
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Videomaterial hanteras allt oftare vid t.ex. utredning, spaning och 
bevakning; det behövs automatiserat stöd för att filtrera de stora bild-
flöden som genereras. Begreppet ’Video Synopsis’ beskriver metoder 
för att identifiera väsentliga händelser i en längre videosekvens, oftast 
med målsättning att generera en kort bildsekvens som fångar allt 
väsentligt innehåll i den ursprungliga sekvensen.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera olika automatiska metoder för Video Synopsis. Du 
kommer sannolikt att jobba med verktyg baserade på djupinlärning. 
Det kommer finnas möjlighet att utvärdera på data som du själv 
skapar med hjälp av en uppsättning bevakningskameror. 

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst maskininlärnings-, 
bild- och signalbehandlingskurser. Du kan göra egna efterforskningar 
i vetenskaplig litteratur och gillar ett utforska obeprövade metoder. 
Du är praktiskt lagd och kan programmera din egen prototypkod.

Utvärdering av Video Synopsis
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Syntetisk aperturradar (SAR) är en teknik för att skapa högupplösande 
bilder med hjälp av en radar placerad på t.ex. flygplan, en UAV 
eller satellit. Dessa bilder kan t.ex. användas för målupptäckt och 
-igenkänning om bruset är tillräckligt lågt. Speckelbrus uppstår när 
signalen är smalbandig och signaler från flera objekt interfererar inom 
samma upplösningscell. 

Dina uppgifter
Inom exjobbet kommer ett flertal SAR-bilder från FOI:s flygburna 
ultrabredbandiga SAR-system att analyseras. Statistiska metoder 
används för att undersöka graden av speckelbrus och hur det påverkas 
av bildgeometri och scenegenskaper. Teorin förutspår att speckel- 
bruset försvinner för ultrabredbandiga signaler. 

Din profil
Detta examensarbete ställer höga krav på din egen drivkraft och  
initiativförmåga, men du har också möjlighet att styra inriktningen 
under arbetets gång. Examensarbetet är lämpligt för en eller två  
studenter. Goda kunskaper i statistik och bildanalys krävs. 

Brusegenskaper hos bildradar

 

Linköping

 

Master 
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FOI forskar om avbildning med passiv syntetisk aperturradar (SAR), 
som utnyttjar kommunikationssignaler, t.ex. från marknätet för  
digital-TV. Dessa bilder kan t.ex. användas för målupptäckt och mål- 
igenkänning om bildkvalitén är tillräcklig. Endast ett fåtal organisa-
tioner i världen, däribland FOI, disponerar ett eget flygburet radar-
system och har analyserat data för passiv SAR. 

Dina uppgifter
Inom exjobbet undersöks signalbehandlingsmetoder som kan för-
bättra bildkvalitén för passiv SAR. Du kommer främst att utveckla, 
analysera och utvärdera metoder för att undertrycka sidlober från 
kommunikationssignalens direktsignal. Ett framgångsrikt exjobb har 
stor chans att leda till vetenskaplig publicering.

Din profil
Detta examensarbete ställer höga krav på din egen drivkraft och  
initiativförmåga, men du har också möjlighet att styra inriktningen 
under arbetets gång. Examensarbetet är lämpligt för en eller två  
studenter. Goda kunskaper i statistik och bildanalys krävs. 

Bildförbättring passiva radarbilder
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Passiv radar har under de senaste 15 åren gått från forskning till att 
börja finnas tillgänglig på marknaden. Utvecklingen av billig mjuk-
varudefinierad radio (SDR) med flera synkroniserade kanaler kan 
ytterligare minska kostnaden och möjliggöra realisation av billig fler-
kanalig demonstrator för passiv radarspaning mot luftmål (flygplan, 
helikoptrar, drönare).

Dina uppgifter
Du ska utveckla ett mätsystem bestående av enkel SDR-hårdvara, 
antenner och en plattform för analys av insamlade data. Program- 
varan för analys av insamlade data förväntas bygga på öppen källkod 
i C/C++/Python, och en deluppgift är att utvärdera och komplettera 
dessa programvaror.

Din profil
Exjobbet ställer höga krav på egen drivkraft och initiativförmåga, 
men du har också möjlighet att styra inriktningen under arbetets 
gång. Vana vid programmering i C/C++/Python och gärna Matlab 
är viktigt, liksom viss erfarenhet av elektroniska mätsystem. Arbetet 
passar en eller två studenter. 

Utveckling av passiv radar
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Inom radarforskningen används tekniken ISAR (Invers Syntetisk 
Apertur Radar) för att generera högupplösta bilder. Metoden är ett 
viktigt hjälpmedel vid analys av radarsignaturen för olika objekt. 
Tekniken ger en helhetsuppfattning av hur olika objekt ser ut för 
en radar, och resultaten kan nyttjas för att signaturanpassa militära 
plattformar eller för klassificeringsändamål.

Dina uppgifter
Arbetet omfattar att utveckla och uppdatera det verktyg som FOI 
använder för analys av ISAR-teknik, som är baserad på Fourieranalys. 
I utvecklingsarbetet ska användarfunktionalitet, prestandaoptimering 
samt fysikalisk funktionalitet för t.ex. 3D-ISAR inkluderas. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör och har gedigna kun- 
skaper inom signalbehandling och programmering samt har intresse 
för fysikaliska beräkningar.

Utveckling av ISAR-beräkningar
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Laservapen har möjlighet att bli en framtida ”gamechanger” på 
slagfältet tack vare deras snabbhet och precision. Verkan sker genom 
att lasern upphettar materialet i målet så att det försvagas, smälts, 
förångas eller börjar brinna. Mindre laservapen som kan användas för 
att bekämpa små drönare marknadsförs redan, så denna vapentyp är 
på väg ut från utvecklingslabben till slagfältet.

Dina uppgifter
FOI bedriver forskning om verkansmekanismer för laservapen, d.v.s. 
hur en högeffektslaser påverkar olika materialtyper. Din uppgift blir 
att sätta upp fysikaliskt baserade simuleringar av verkansförloppet för 
att beskriva förloppet i enkla material. Experiment används för att 
kalibrera och utvärdera modellerna.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande, och är 
intresserad av beräkningar med ett inslag av experiment inom gräns-
landet material och optik. Erfarenhet av CFD och FEM beräkningar 
är ett plus.

Simulering av laservapen
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Koherent laserkombinering kan kombinera ihop flera laserförstärkare 
med hjälp av konstruktiv interferens. För att göra detta måste fasen 
på de olika laserstrålarna styras noggrant och snabbt. Tekniken an-
vänds för att skapa starka laserstrålar som samtidigt blir okänsliga mot 
optisk turbulens, vilket är en begränsande faktor för många applika-
tioner såsom kommunikation, bländning och laservapen. 

Dina uppgifter
FOI har en nyutvecklad uppställning för koherent laserkombinering. 
Din uppgift blir att utvärdera olika tekniker för att optimera och styra 
strålarna. Du får utveckla och utvärdera prestandan av olika styr- 
algoritmer på vår existerande experimentuppställning. Arbetet inne-
fattar experimentstyrning och utvärdering av insamlad data.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande och 
tycker om att jobba både praktiskt och teoretiskt inom optikområdet. 
Intresse eller erfarenhet av hårdvarunära programmering med mikro-
kontrollers eller FPGA är ett plus.

Koherent laserkombinering
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Brytningsindexturbulens i atmosfären är en begränsande faktor för 
långräckviddiga optiska system. Mätning av turbulensen är viktig för 
att förutsäga och optimera prestanda. Detta behov finns även inom 
astronomi, och forskare inom det vetenskapsområdet har utvecklat 
olika metoder för turbulensmätning som kan ha fördelar jämfört med 
de metoder som i dag används för att mäta marknära turbulens.

Dina uppgifter
En metod för turbulensmätning inom astronomi är ”profiling of 
moon limb” (PML) där man studerar hur kanten på månen eller  
solen distorderas på sensorn vid avbildning med ett teleskop. I ex- 
jobbet ska möjligheten att utnyttja PML för turbulensmätning  
horisontellt i atmosfären genom att avbilda kanten mellan ett hustak 
och himlen undersökas.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande och 
tycker om att jobba både praktiskt och teoretiskt. Erfarenhet och in-
tresse av optik och atmosfärsfysik är meriterande. Viss kunskap inom 
bildbehandling och programmering kommer att krävas.

Turbulensmätning med astronomimetod
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Lidarsensorer för 3D-avbildning som baseras på fotonräknande  
detektorer används i olika sammanhang, från satelliten Icesat-2 till 
lidar i självkörande bilar och Ipad Pro. Den höga känsligheten med 
detektion av enstaka fotoner innebär också hög sannolikhet att 
detektera bakgrundsljus från till exempel solen, vilket kan blockera 
detektorn så att den missar laserfotoner som reflekterats från målet.

Dina uppgifter
Du ska undersöka metoder där avståndsgrindarna adaptivt kontrolle- 
ras för att optimera möjligheten att detektera ytor på okänt avstånd 
inom ett långt avståndsintervall i starkt bakgrundsljus. Du får utnyttja 
våra befintliga fotonräknande lidarsystem och simuleringsmodeller 
för att koppla teori med experiment.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande och 
tycker om att jobba både experimentellt och teoretiskt. Erfarenhet 
och intresse av optik och signalbehandling är meriterande.

Fotonräknande 3D-lidar i dagsljus
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Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



Termokroma fasövergångsmaterial ändrar färg och infraröda (IR) 
egenskaper vid förändrad temperatur. Detta gör dem intressanta som 
optiska brytare i det visuella och IR-våglängdsområdet. Exempel på 
termokroma fasövergångsmaterial inom IR-området är vanadinoxider 
(VxOy). Tidigare har VO2 undersökts, men för att förbättra egen- 
skaperna hos IR-brytare ska nu V2O3 undersökas.

Dina uppgifter
Du ska ta fram en process för att framställa V2O3-filmer, karakteri-
sera filmerna samt optimera den optiska brytaren. Egenskaper såsom 
optisk transparens, optisk dynamik och responstid hos brytaren ska 
studeras med hjälp av olika materialkaraktäriseringstekniker.

Din profil
Vi söker en till två civilingenjör- eller masterstudenter som är  
intresserade av optik, materialfysik och materialsyntes. 

Brytare för infraröda våglängder
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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 även hanterar polarimetrisk information.

Dina uppgifter
Du ska utveckla och implementera en renderingsmotor baserad på 
FOI:s pBRDF-modell. Modellen ska användas för att studera polari- 
metriska 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 gillar programmering, med goda kunskaper i  
Matlab, och som har känsla för matematik och intresse för fysik. 

Polarimetrisk raytracing
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Genom att handplocka olika material kan man skräddarsy de  
spektrala egenskaperna för en yta. Metoden kan användas för filter- 
design men även för kamouflage mot hyperspektrala sensorer. Kan 
nya material såsom grafen och nanocellulosa möjliggöra hållbara och 
miljövänligt kamouflage? Är dessa material lämpliga ur ett funktions-
perspektiv? Hur ska de spektrala egenskaperna designas och realiseras?

Dina uppgifter
FOI bedriver forskning om kamouflage på olika nivåer. Här finns 
kemilabb, ytkaraktäriseringslabb, värmekameror och beräknings- 
datorer. Beroende på ditt intresse blir uppgiften att mäta eller räkna 
på material och materialkombinationer/strukturer, alternativt  
hållbarhetsfrågor.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande och är 
intresserad av hållbarhetsfrågor samt experiment och beräkningar 
inom gränslandet material och optik.

Spektral design 
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Kommunikationssystems prestanda beror till stor del på karaktären 
hos omgivande elektromagnetiskt brus. Att anpassa demodulation 
och avkodning efter brusets karaktär kan ge stora prestandavinster. En 
ökande mängd elektroniska system ger växande behov av att hantera 
olika typer av brus som dessutom varierar. AI ger nya möjligheter till 
anpassad mottagning och förbättrad kommunikationsprestanda.

Dina uppgifter
Utveckla nya metoder, baserade på AI-tekniker, för att anpassa  
demodulation och avkodning efter brusets karaktär. Analysera och 
utvärdera prestanda för de utvecklade metoderna och jämföra med 
befintliga metoder.

Din profil
Vi söker främst dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot 
exempelvis telekommunikation och signalbehandling. Erfarenhet av 
verktyg för AI-tekniker, exempelvis Tensorflow, är meriterande men 
inte ett krav.

AI-baserad adaptiv avkodning
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FOI bedriver forskning för tillförlitlig radiokommunikation i kritiska 
tillämpningar. Det är viktigt att kunna beräkna hur radiovågors 
utbredning påverkas av omgivningen. Paraboliska differentialekvatio-
ner är en metod som kan hantera komplexa utbredningsmiljöer men 
är relativt beräkningstung. Möjligheten att använda hårdvara som 
stödjer kraftig parallellisering är därför intressant.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera vilka potentiella prestandavinster som kan erhållas 
med tekniker för parallellprogrammering i t.ex. CUDA. Du ska 
implementera framtagna vågutbredningsmodeller med hjälp av 
GPU-programmering och utvärdera resultaten avseende noggrannhet 
och beräkningstid.

Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör eller motsvarande och tycker det 
är spännande att lösa problem med hjälp av beräkningsmetoder och 
parallella processer. Intresse och kunskap om trådlös kommunikation 
är meriterande men ej nödvändigt.

Vågutbredningsberäkningar med GPU
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Inom ramen för forskning på obemannade enheter undersöks vilken 
nytta små UGV:er och fyrbenta robotar kan ge vid urbana operatio-
ner. Dessa obemannade enheter tros kunna ge nya möjligheter för 
spaning samt underrättelseinhämtning. Roboten kan framföras på 
varierande terräng, inklusive trappor, och styras med hjälp utav ett 
handhållet styrdon alternativt geststyrning. 

Dina uppgifter
Du ska undersöka två frågeställningar: 

1) För vilka uppgifter är vald UGV användbar för en avsutten 
grupp i urbana miljöer, vilka behov kan den fylla och hur ska den 
utföra sina uppgifter, samt 

2) hur autonom måste UGV:n vara för att tillföra något utan att bli 
en belastning för gruppen, dvs. hur smart måste den vara?

Din profil
Du har intresse av autonoma enheter och erfarenhet av användar- 
studier för produkt- eller systemutveckling. Vi behöver en problem- 
lösare som med enkla medel kan presentera koncept och prototyper 
för användarna för att förstå hur de tänker och resonerar.

Användning av obemannade farkoster
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Master 
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Obemannade system ökar snabbt i militära tillämpningar. Obeman-
nade markfordon (UGV), som har en lång uthållighet och möjlighet 
att operera under svåra väderförhållanden, kombineras med UAV:er 
som under gynnsamma väderförhållanden kan ge en bättre yttäckning 
med sina upphöjda spaningssensorer. En viktig teknik är automatisk 
start och landning på mobila UGV:er.

Dina uppgifter
Implementera modellprediktiv reglering (MPC) för automatisk 
styrning av UGV. Utveckla och implementera algoritmer för automa-
tisk landning av UAV på UGV under förflyttning och under dåliga 
visuella förhållanden. Estimering av relativ position mellan UAV och 
UGV. Planera, genomföra och dokumentera experiment.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av ett exjobb inriktat mot estimering 
och reglering för obemannade farkoster och vill arbeta med tillämpad 
forskning för säkerhet och försvar. Du bör ha intresse och fallenhet 
för experimentellt inriktad forskning och utveckling. 

Automatisk landning på UGV
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Sjukvårdsresurser är begränsade och vid stora skadeutfall finns för-
hoppningar om att bristen på utbildad sjukvårdspersonal till viss del 
i framtiden ska kunna kompenseras genom att använda obemannade 
system som stöd, t.ex. för att skapa en lägesbild och vid triagering av 
skadade. Behovet bedöms vara delvis överlappande för militära och i 
civila räddningstjänsttillämpningar.

Dina uppgifter
Du ska utveckla och utvärdera algoritmer för att med bildalstrande 
sensorer estimera bl.a. skadade personers andningsfrekvens och detek-
tera skador på extremiteter. Sensorerna placeras på fyrbenta robotar 
eller UAV:er som kan anlända till skadeplatsen före sjukvårds- 
resurserna och ge en första bedömning av skadeläget.

Din profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för signalbehandling,  
obemannade system och tillämpad forskning för försvar och säkerhet. 
Examensarbetet kan genomföras av en eller två personer.

Robotar på skadeplatsen
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Användningen av små UAV:er ökar inom militära och säkerhets- 
tillämpningar, där de framförallt används för att ge en bild av situa-
tionen i närområdet. Radiolänkarna i dagens kommersiella UAV:er 
är inte anpassade för dessa tillämpningar och det finns behov av 
nya störskyddade, smyganpassade kommunikationssystem med hög 
datatakt.

Dina uppgifter
Undersöka förutsättningarna för att realisera ett robust laser- 
kommunikationssystem för små UAV:er. Du ska designa och bygga 
en lasersändare som kan integreras och monteras på en liten UAV 
med hjälp av gimbal, och en mottagare som placeras på marken.  
Du ska även planera, genomföra och dokumentera experiment. 

Din profil
Vi söker dig som har intresse för experimentellt inriktad forskning 
och utveckling. Du bör ha särskild fallenhet för t.ex. laser, optik,  
kommunikation, elektronik, mätteknik och ett praktiskt handlag.

Robust laserkommunikation för UAV
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GNSS-mottagare används i ett stort antal militära och säkerhets- 
tillämpningar, både på bemannade och obemannade farkoster. De är 
dock sårbara mot störning och vilseledningsattacker, och i säkerhets-
kritiska tillämpningar utrustas GNSS-mottagarna ofta med stör-
skyddssystem i form av gruppantenner. 

Dina uppgifter
Du ska utvärdera prestanda för olika störundertryckningsalgoritmer, 
med och utan bivillkor för att rikta antennloben mot satelliterna. 
Algoritmerna har olika behov av kalibrering och du ska genom en 
litteraturstudie och simuleringar utreda behoven av kalibrering samt 
föreslå och utvärdera lämpliga kalibreringstekniker. 

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av signalbehandling, positionering 
och GNSS-mottagare samt har ett intresse för experimentellt inriktad 
forskning och utveckling inom försvars- och säkerhetstillämpningar.

Störskyddssystem för GNSS
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Du som exjobbar på FOI 
får en unik inblick i svensk  

försvarsforskning och tillgång till  
resurser och möjligheter som ingen 

annan kan erbjuda.
”FOI:s forskning är världsledande och 

banbrytande”, säger Katja Fedina,  
förste forskare på avdelningen för  

Försvarsteknik och handledare  
för exjobbare.



Intervju handledare

Handledaren Katja ger studenten 
stöd i det vetenskapliga arbetet
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– FOI välkomnar studenter från många olika 
typer av lärosäten. Vi tar bland annat emot civil-
ingenjörer, ekonomer, beteendevetare och natur-
vetare. Det kan vi göra eftersom vi har så bred 
verksamhet, säger Katja Fedina som under våren 
2021 handlett tre KTH-studenters exjobb.

– De simulerar stridsvagnsdynamik och tittar 
på hur det påverkar fordonets prestanda. Fysiken, 
metoderna och delvis modellerna kan även appli-
ceras på vanliga fordon såsom bilar och bussar eller 
terränggående fordon. Så är det med mycket av 
arbetet som bedrivs hos oss – grundkunskaperna 
och forskningen går att tillämpa och överföra även 
till det civila samhället, säger hon. 

Vad är din uppgift som handledare?
– Min roll är att hjälpa dem och se till att de har 
alla verktyg och förståelse för problemet de ska 
lösa. Jag visar också hur de ska jobba vetenskapligt, 
skriva rapporter och jobba i projekt. Studenterna 
får vara med i våra projektmöten vilket ger dem en 
bra uppfattning om hur det fungerar ute i arbets- 
livet, säger Katja Fedina.

FOI:s forskning är världsledande och ban- 
brytande. Som exjobbare kan du dra nytta av 
unika tekniska förutsättningar.

– Där jag jobbar finns tillgång till datorer som 
utför avancerade beräkningar som enbart kan göras 
på några få ställen i världen, säger Katja Fedina.  
FOI:s experimentanläggning vid Grindsjön utan- 
för Stockholm gör skjut- och sprängförsök i syfte att 
bland annat studera sprängämnen och raketmotorer. 
I tanklabbet i Kista görs experiment under vatten, 
och på Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum 
(FLSC) utvecklas träningsmiljön för piloter.

Ett sätt för FOI att rekrytera framtida experter 
och medarbetare är via exjobb.

– Studenterna lär känna försvarsforskningen, 
försvaret och våra frågeställningar. Du som gör ditt 
exjobb kan lära känna vår verksamhet på djupet 
och vi som handleder kan se om du har en möjlig 
framtid hos oss. Det är en win-win-situation för 
båda parter, avslutar Katja Fedina.

Tre tips från handledaren Katja Fedina
• Var nyfiken!
• Att ha ett försvarsintresse skadar inte. Läs på i 

förväg om hur ämnet du är intresserad av att stu-
dera används inom försvaret. Då får du ett tydligt 
sammanhang när du börjar göra ditt exjobb.

• Var beredd på att du kommer att stöta på svårig-
heter under resans gång, men ta det med ro.
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Taktiska radionät används för trådlös kommunikation mellan för-
svarsmaktens enheter i t.ex. mekaniserade förband. Framtida avance-
rade tjänster ställer höga krav på ökade datatakter. FOI undersöker 
att låta ett antal UAV:er autonomt följa med markförbandet på låg 
höjd. De bildar ett trådlöst stödnät med bättre radioprestanda än 
nätet mellan fordonen på marken.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera vinsterna av riktantenner och länkadaption i  
kommunikationen mellan UAV:erna. Med ideala algoritmer kan stora 
vinster förväntas, men frågan är hur stor del som blir kvar med mer 
realistiska algoritmer. Algoritmerna modelleras och utvärderas i vår 
radionätssimulator, för att ge svar på det i realistisk miljö. 

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av radiokommunikation samt  
programmeringsutveckling, modellering och simulering. Vi önskar  
att detta exjobb utförs av två personer, men även ensamma sökande  
är välkomna.    

Taktisk radio med autonoma UAV:er

 

Linköping

 

Master 

 

Datateknik, Elektroteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



123

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

Dina uppgifter
Du ska 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 intresse för IT-säkerhet och IT-arkitektur och som 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
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En samlad bild över nätverkets utseende, trafikrörelser och andra 
säkerhetsrelevanta händelser kan underlätta upptäckt och beslut om 
agerande vid ett angrepp. Att förstå abnormala mönster och rörelser i 
stora mängder komplex data är dock svårt och kan därför underlättas 
av olika former av analysstöd. 

Dina uppgifter
Du kommer att applicera maskininlärning på samplad nätverkstrafik 
eller loggar i syfte att hitta anomalier som kan tyda på cyberangrepp. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom datateknik, IT eller 
motsvarande och som har läst kurser inom maskininlärning eller på 
annat sätt införskaffat kunskap inom området. Examensarbetet är 
lämpligt för en till två personer.

Anomalidetektion med ML

 

Linköping

 

Masteruppsats/arbete 

 

Datateknik, IT eller mot- 
svarande 
 

exjobb.LS@foi.se
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LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Linköping

 

Master eller Kandidat 

 

Systemvetenskap, Data- 
teknik eller motsvarande 
 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT

Det finns ibland behov av att mäta vilken kompetensnivå en person 
har inom cybersäkerhet. Det kan t.ex. vara aktuellt innan anställning 
av ny personal, när personal fått en utbildning eller ska ges nya be-
fattningar. För många arbetsroller inom totalförsvaret krävs praktisk 
färdighet i metoder eller verktyg för cybersäkerhet.

Dina uppgifter
Du identifierar färdigheter inom cybersäkerhet som behövs inom  
totalförsvaret (t.ex. kopplat till logganalys), skapar ett praktiskt test 
som mäter om en person har dessa färdigheter (t.ex. i FOI:s cyber 
range) och påvisar att ditt praktiska test kan identifiera kompetenta 
personer (t.ex. genom att testa på olika grupper).  

Din profil
Du har läst en utbildning kopplad till datorer och är bekant med 
verktyg och metoder som används i cybersäkerhetsarbete. Kunskap 
kopplat till mätning av förmåga eller mänskligt beteende, t.ex. genom 
studier inom kognitionsvetenskap, är meriterande.

Mätning av cybersäkerhetskompetens
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Linköping

 

Master
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se
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LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT

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 bl.a.för 
forskning och cybersäkerhetsövningar.

Dina uppgifter
Tidigare exjobb har tittat på visualiseringsverktyg för genomförande 
av IT-attacker samt ett ramverk för övervakning av händelser i ett 
datornätverk. Detta exjobb syftar till att generera en lägesbildsvy, 
där händelser i datornätverken korreleras med resultatet av scriptade 
attacker för att ge en övningsledning korrekt beslutsunderlag.

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

Visualisering av lägesbild
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Utvecklingen inom AI-området har öppnat nya möjligheter för 
obemannade farkoster, vilket samtidigt innebär nya utmaningar i 
interaktionen mellan människa och farkost. Användningen av gester 
förekommer allmänt i människors kommunikation med varandra. 
Det är därmed intressant att studera hur gester skulle kunna användas 
som gränssnitt för att kommunicera med obemannade farkoster.

Dina uppgifter
För att registrera hand- och fingerrörelser finns det ett par handskar 
för motion-capture tillgängliga. Din uppgift är att undersöka och 
utveckla en maskininlärningsmetod för att klassificera dynamiska 
handgester i realtid. Fokus ligger även på att utforma ett flexibelt 
slutresultat så att modellen enkelt kan tränas om för att lägga till/
ändra gester.  

Din profil
Du är en nyfiken programmerare, gärna med inriktning mot data- 
analys och maskininlärning. Du bör ha någon erfarenhet av Python, 
Pytorch, TensorFlow och C++ samt ha ett intresse för att skapa något 
som är mer än bara en algoritm. 

Maskininlärning för geststyrning

 

Linköping

 

Master
 

Teknisk fysik, Elektroteknik,
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se
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OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



128



129

Dagens konflikter utspelar sig i allt högre grad i flera domäner, som 
sjö, mark, luft, cyber och information. Bortsett från våldsutövning 
i den fysiska domänen är cyberattacker och psykologisk krigföring 
vanliga. Effekter som skapas mellan, eller i flera, domäner kan be-
nämnas multidomänoperationer. Exjobbet handlar om att genomföra 
fallstudier av tidigare eller pågående konflikter för att undersöka hur 
ledning bedrivs vid multidomänkonflikter. 

Dina uppgifter
Med stöd av en fallstudiemall 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 ansträngningar för att uppnå 
helhetseffekter. 

Din profil
Vi söker dig som har en statsvetenskaplig eller systemvetenskaplig 
bakgrund. Det är en fördel om du har ett intresse för modellering  
av komplexa system, organisationsteori och ledarskap/lednings- 
vetenskap.  

Ledning i multidomänoperationer

 

Linköping

 

Master
 

Statsvetenskap, System- 
vetenskap eller mot- 
svarande 

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 samt 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. Det lämpar sig därför väl för två  
personer med olika intressen.

Analys av högupplösta 3D-kartor

 

Linköping

 

Master
 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Innovativ programmering, 
Lantmäteri, Systemveten-
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exjobb.LS@foi.se
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Inom totalförsvaret är det viktigt att ha en ständig överblick över 
situationen. Information om vad som finns i omgivningen måste 
förmedlas på ett snabbt och lättfattligt sätt till dem som behöver den. 
Augmented Reality (AR) är en nyckelteknik som kan ge nya möjlig-
heter och nu är mogen för försök i utomhusmiljöer.

Dina uppgifter
Uppgiften ska vara kopplad till AR men kan anpassas efter dina 
kunskaper och intressen, t.ex 1) Designa ett AR-baserat gränssnitt 
för visualisering av objekt, gränser och riskabla områden i utomhus-
miljö, 2) Undersöka hur AR kan användas för insatsplanering i den 
kommunala räddningstjänsten, ta fram exempel på gränssnitt till 
AR-baserade insatsplaner. 

Din profil
Lämpligt för en till två personer med intresse för AR. Profilen för 
detta exjobb är baserad på vilken del av utvecklingskedjan man vill 
arbeta i. Projektet i sin helhet innefattar allting från behovsanalyser 
och kravställningar till programmering och integrering av AR- 
applikationer.

Avancerad AR-teknik i utomhusmiljö

 

Linköping
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Medieteknik, Datateknik,  
Systemvetenskap eller mot-
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Vid övningar och försöksverksamhet spelas det ofta in video från 
många platser och olika tider för att fånga händelseförloppet. När 
genomgång görs efter övning är det bra att kunna spela upp valda  
videokällor samtidigt, samt justera synkronisering av dessa automa-
tiskt eller manuellt. FOI har ett omfattande datapresentationsverktyg 
som behövs 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

 

Master
 

Systemvetenskap, Medie-
teknik, Innovativ program-
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FOI i Linköping har idag ett Virtual Reality-labb för studier rörande 
simulering, visualisering och nyttjande av VR-tekniker inom total- 
försvaret. Avsikten är att undersöka hur VR kan användas för att 
exempelvis öka möjligheten att tolka multi-dimensionell data,  
presentera terrängdata med hjälp av 3D-kartor eller skapa tränings-
applikationer.

Dina uppgifter
Uppgiften ska vara kopplad till VR men kan anpassas efter dina kun-
skaper och intressen, t.ex 1) Utveckla mjukvara och visualiseringar, 
2) Utveckla metod och verktyg för att presentera högupplöst digital 
geografisk information (GIS-information) i en VR-miljö, 3) Under-
söka effekt av distansträning i VR-miljö.

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som har ett intresse för 
VR-utveckling, experimentdesign och visualiseringsteknik. I exjobbet 
ingår såväl utveckling som utvärdering av system. Tidigare arbete i 
Unity eller motsvarande spelmotor är önskvärt.

VR för simulering och visualisering
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Examensarbeten, uppsatsskrivande eller praktikplatser är 
viktiga sätt för FOI att rekrytera framtida medarbetare och 
hitta våra blivande experter. Kanske är du en av dem?

Vad erbjuder vi dig?
På FOI får du arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret  
och samhället i stort. Tillsammans med andra skapar du nya infalls- 
vinklar och lösningar på komplexa frågor. Din kunskap bidrar till att 
viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndig- 
heten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och 
starkare inom sina respektive områden. 

Har du kompetensen vi behöver?
På foi.se/jobba-hos-oss hittar du lediga tjänster. Läs mer om vilka kvalifi-
kationer som krävs, hur du ansöker, vilka handlingar som behöver bifogas 
och vem du kan ställa frågor till. Är du målmedveten, engagerad och har 
god analytisk förmåga vill vi att du söker dig till oss.
 Var med och sök svaren för en säkrare värld!

Vad händer efter exjobbet?



Exjobben i denna katalog beskrivs kortfattat för att du 
som intresserad student ska vilja veta mer om dem.

Till varje examensarbete finns förslag på ”lämplig utbildning”. Efter-
som det finns många masterinriktningar anges grundutbildningen 
med tillägget ”eller motsvarande”. 
 Till exempel passar ett exjobb inom Maskininlärning dig som läser 
Industriell ekonomi på Chalmers i Göteborg och som valt att göra 
din master inom artificiell intelligens. Samma exjobb fungerar lika 
bra för dig som läst Elektroteknik i Luleå. 
 Du som pluggat Maskinteknik i Lund och sedan inriktat din 
masterutbildning mot Cybersäkerhet kan vara mer lämplig för exjobb 
inom IT-säkerhet än studenter från Datateknik med inriktning på 
hårdvara. 
 Du ska därför söka de exjobb som du är intresserad av och som du 
har läst kurser inom istället för att enbart fokusera på angiven lämplig 
utbildning.
 Inriktningen på de examensarbeten, praktikplatser och förslag 
på uppsatser som är beskrivna i denna katalog kan modifieras efter 
dialog mellan handledare och examensarbetare. För flera av examens-
arbetena är det möjligt att två exjobbare samarbetar, då med ett vidgat 
perspektiv.

Vilka examensarbeten är rätt för dig?
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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 1 000 anställda på fyra orter, varav drygt 800 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




