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FOI:s kompetens inom hållbar säkerhet
upptäcks av allt fler
I närmare 20 år har FOI byggt upp en försvarsmiljökompetens för
att stödja främst Försvarsmakten, försvarsmyndigheter och
försvarsindustrin i frågor som rör miljörisker kopplade till deras
verksamhet. FOI:s proaktiva miljöarbete i kris och
konfliktområden har fått extra mycket uppmärksamhet. Läs mer »

Glas: vackert men farligt
Internationell terrorism har ökat behovet av kunskap om effekten
på glasfasader som utsätts för tryckbelastning från explosioner
eftersom glassplitter ger omfattande skador på både människor
och materiel.
FOI har i ett EU-samarbete jämfört forskningsresultat om
dödligheten av fönsterglas. Läs mer »

Utbildningar
Våra tjänster
FOI erbjuder utbildningar,
kurser och seminarier
inom våra
kompetensområden. Vi
kan även skräddarsy
kurser utifrån dina behov.
Kurser och seminarier
genomförs med en
omfattning från en timme
till flera veckor. Allt
beroende på behov. Här
hittar du information och
länkar till utbildningar och
kurser.
Läs mer »

Aktuellt
Nyfiken på FOI?
Passa på att träffa FOI:s
forskare på Mötesplats
Samhällssäkerhet,
Kistamässan 13-14
november
Läs mer »
FOI deltar också på
arbetsmarknadsdagarna
Läs mer »

Fakta och fiktion om beteenden i en kris
Vad vi som enskilda individer ofta tror om hur andra beter sig
under den akuta fasen av en kris, och hur människor faktiskt
agerar, skiljer sig åt markant. Det här är viktig information till alla
som arbetar med krishantering och för kommunikation i och inför
en kris. Läs mer »

Övningar stärker krisberedskapen
Att öva är en viktig del i utvecklandet av det svenska
krisberedskaps- systemet. Men det gäller också att rätt hantera
de kunskaper som en övning genererar för att bli bättre. FOI har
analyserat hur det kan göras bäst och svaren finns presenterade i
rapporten " Varför öva tillsammans? - mot en gemensam
inriktning och samordning av tvärsektoriella övningar." Läs mer »
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FOI utvärderade brittisk terrorövning i
Birmingham
EU-projektet Practice, koordinerat av Umeå universitet, ska göra
samhället bättre förberett inför en CBRN-attack. I Birmingham
hölls en första övning med en simulerad terroristattack. FOI hade
en central roll i utvärderingen. Läs mer »

Morfologisk analys för vildvuxna
problem
Ibland är en problemställning så komplicerad att den tycks
omöjlig att reda ut. Men FOI har utvecklat ett sätt att lösa de
svåraste tankeproblem och är ledande inom metoden morfologisk
analys. FOI-forskaren Maria Stenström har nyligen släppt en
rapport om hur man arbetar med morfologisk analys i grupp. Läs
mer »

Carolinas väg till samhällsnytta
I rapporten "Fokus
Samhällssäkerhet" har 42 FOIforskare skrivit artiklar om sitt
eller sin avdelnings arbete med
samhälls- säkerhet.
Forsknings- och analysarbete
inom samhällssäkerhet är en
av FOI:s kärnverksamheter.
Carolina Sandö, forskare vid
FOI, ser sitt arbete inom
området som ett sätt att göra
samhällsnytta.
Läs mer »
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