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Utbildningar
Gå kurser på FOI

Kvinnor i Afghanistan i fredsamtal:
retorik eller realitet?
Forskarna Helené Lackenbauer och David Harriman vid FOI har
publicerat en ny rapport som visar att kvinnor i Afghanistan har
begränsade möjligheter att påverka fredsförhandlingarna. Studien
visar också att det finns en diskrepans mellan vad kvinnliga
parlamentariker förväntar sig av fredsavtalen och den afghanska
regeringens mål. Många är också kritiska till den bristande
öppenheten i fredsförhandlingarna.
Läs mer »

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

Aktuellt
Hyr labb- och
forskningsresurser
Bild: Scanpix/Aamir Qureshi.

Hur ser framtiden ut enligt forskarna?
FOI:s årliga publikation Strategisk utblick är nu lanserad. Den
innehåller artiklar, från tolv FOI-forskare, som beskriver
utmaningar och trender med betydelse för nationell och global
säkerhet. Sedan första utgåvan av Strategisk utblick har den
svenska försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken fått många nya
utmaningar att ta ställning till. Inte minst sedan den förra utgåvan
utkom i juni 2012 har försvarspolitiken debatterats allt livligare
och fått bränsle av utvecklingen på hemmaplan och i omvärlden.
Läs mer om Strategisk utblick 2013 »

Under de senaste
decennierna har FOI
byggt upp såväl
experimentella resurser
och laboratorier i
världsklass som unik
kompetens. Vi erbjuder
företag att använda våra
experimentella resurser
och att ta hjälp av våra
experter för att planera
och genomföra olika
mätningar.
Läs mer »

Fyra forskare från FOI lanserade årets Strategisk utblick.

Dags för bättre uppförande i rymden
Skrotet i rymden, som bland
annat består av uttjänta
satelliter, hotar hela vårt
samhälle eftersom så mycket
är beroende av signalerna från
våra satelliter. Det gäller till
exempel både transportsektorn
och finansvärlden. Därför
jobbar EU:s medlemsstater nu
med att skapa en internationell
uppförandekod, för att bland
annat minska rymdskrotet. FOI
är en av aktörerna. Läs mer »

Bild: ESA, S. Corvaja.

Försvarsmaktens rekrytering i fokus
Att Sverige gått från värnplikt till ett försvar baserat på frivillighet
ställer Försvarsmaktens personalförsörjning inför helt nya
utmaningar. FOI har på uppdrag av regeringen studerat en del av
rekryteringsprocessen, från det att en person anmäler intresse till
det att personen har gjort klart grundläggande militär utbildning.
Läs mer »

Bild: Försvarsmakten, Johan Lundahl.

FOI utbildar i Risk- och
sårbarhetsanalys
Det finns en stor efterfrågan på
att lära sig mera om Risk- och
sårbarhetsanalyser. FOI har
tagit fram en modell, FORSA,
och en handbok om hur man
genomför själva analysen och
kommer fram till konkreta
resultat. Under våren
arrangerades för första gången
en kurs i FORSA-modellen hos
FOI. Deltagare var flera
myndigheter, men även privata
företag, och deltagarna kom
från olika delar av Sverige. Läs
mer »

Bild: FOI.

Nya tvärvetenskapliga studier om Arktis
Arktis förändras snabbt och drastiskt. Därför har FOI samlat sin
kompetens i ett tvärvetenskapligt projekt som tar ett helhetsgrepp
om Arktis. Ett första resultat av detta är rapporten "Ett förändrat
Arktis". Rapporten diskuterar två scenarier för utvecklingen de
närmaste fem-tio åren. Ett där utvecklingen är positiv,
relationerna mellan länder är goda, naturresurser utvinns på ett
ansvarsfullt sätt. Det andra scenariot innebär en utveckling med
mer mellanstatliga tvister och friktioner, stor exploatering av
naturresurser och med liten hänsyn till naturmiljö och
urbefolkningar. Läs mer »

Bild: FOI.

