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

Exjobb, uppsats och praktik på FOI innebär spännande utmaningar  
samtidigt som du utvecklar din egen kompetens. Du jobbar med kom-
plexa problem i en kreativ miljö tillsammans med kunniga experter och 
resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Ditt bidrag till forskning-
en leder till en säkrare värld och ett starkare totalförsvar.  
 Därför arbetar vi på FOI 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 hand-
ledare med kunskap inom sitt område. Exjobb, uppsats eller praktik kan 
också bli en ingång till en anställning hos oss.
 Vi finns på fyra orter i Sverige. Oavsett var du är får du ta del av och 
bidra 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?



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 säkerhetspolitik, 
försvarsekonomi, operationsanalys och civil beredskap, 
dels med flyg- robot- och undervattensteknik, mjukvaru- 
utveckling, dataanalys, farkostteknik och pilotträning.

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 sensor-
system så som lasersystem, radarsystem, positio-
neringsystem och IR-sensorer samt är verksamma 
inom områden som t.ex. signalbehandling, maskin- 
inlärning, radiokommunikation, telekrig, radio- 
störning, IT-säkerhet, systemutveckling eller sam-
spelet mellan människa, teknik och organisation.
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Vilken ort är rätt för dig?
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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 den här katalogen läggs ut kontinuerligt på foi.se/exjobb och 
finns på webben 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 medborgar-
skap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt 
19 § i säkerhetsskyddslagen. 

Exjobb, uppsats eller praktik?  
Så här söker du

foi.se/exjobb
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För prestandauppskattningar av gasturbiner och hypersoniska raket-
motorer används strömningsmekanisk modellering där reaktiva  
Navier Stokes ekvationer löses. Detta kräver komplex modellering av 
de kemikinetiska effekterna via reducerade reaktionsmekanismer för 
att prediktera egenskaper som flamtemperatur, flamhastighet, tänd-
ningstid och förmåga att stå emot töjningseffekter från turbulens.
 
Dina uppgifter
Exjobbet syftar till att utvärdera olika reaktionsmekanismers förmåga 
att prediktera i huvudsak töjningseffekterna, men även tändnings- 
tider, hos olika reaktionsmekanismer och för en rad olika bränslen. 
Simuleringsarbetet kommer att genomföras med hjälp av beräknings-
verktygen Cantera (förenklat) och OpenFOAM (tidsoberoende i tre 
dimensioner).
 
Din profil
Arbetet kräver stor förståelse för strömningsmekanik, termodynamik 
och termokemi samt god kunskap i programmering för att kunna 
tolka, utveckla och analysera prediktivt data. Experimentella data för 
töjningseffekter och tändningstid söks i litteraturen. 

Utvärdering av reaktionsmekanismer

 

Grindsjön

 

Master

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Du ska analysera en LES-lösare på olika nättyper och LES-modeller.  
Exjobbet kommer troligen att inbegripa enklare nätgenerering, 
utveckling av OpenFOAM-applikationer i C++ , en mindre simule-
ringskampanj och analys av resultaten. Slutmålet är praktiska råd för 
användning av de olika lösarna på olika nättyper.

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

Värdering m.h.a. Taylor-Green Vortex

 

Grindsjön

 

Master 

 

Civilingenjör, Fysiker eller 
motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Fasta bränslen till hybridraketer

 

Grindsjön

 

Master 

 

Kemi, Kemivetenskap eller 
motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
FOI har väl genomarbetade metoder för samtliga idag existerande
energetiska material. Du kommer att validera metoder angående 
repeterbarhet, reproducerbarhet och linjäritet samt studera före- 
komsten av minneseffekter. Till detta använder du gas- eller vätske- 
kromatografi (LC, GC) och detektion med masspektometri (MS) 
eller UV.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att genomföra ett examensarbete i 
ämnet analytisk kemi inom området metodutveckling och validering.

Analytisk kemi

 

Grindsjön

 

Master 

 

Kemi, Kemiteknik, Biologi, 
Miljö, Materialdesign eller 
motsvarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid avdelningen för Försvars och Säkerhetssystem bedriver FOI 
forskning om hur snabba projektiler penetrerar olika typer av mål-
konstruktioner. Ett viktigt forskningsverktyg är FOI:s tvåstegs- 
lättgaskanon som gör det möjligt att accelerera en projektil till höga 
hastigheter. Kanonen är utformad för att nå 8 km/s, men typiska 
experimenthastigheter  är mellan 2 och 3 km/s.  

Dina uppgifter
Du kommer att analysera skjutdata och använda ett program för att 
beräkna kanonens egenskaper. Utifrån data över accelerations- 
förloppet ska en jämförelse göras av två eldrörsalternativ – vilket ger 
högst hastighet för en viss accelererad massa? I mån av tid kan arbetet 
även inkludera konstruktion och prov av en projektil till det valda 
eldröret.

Din profil
Vi söker studenter som är intresserade av att genomföra examens- 
arbete med fokus på tillämpad konstruktion och modellering. Vi 
söker i först hand dig som studerar Mekanik, Hållfasthetslära eller 
Fysik, och som gillar att kombinera teori med praktik.

Kollisionstester i 3 km/s!

 

Grindsjön
 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik, 
Maskinteknik eller mot- 
svarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Undervattensvapen verkar genom stötvågen och den expanderande 
gasbubbla som bildas vid detonation. För att värdera verkan genom-
förs ofta experiment där tryckpulsen från en undervattensdetonation 
registreras. Att simulera förloppet noggrant är värdefullt, dels för att 
validera fysikaliska modeller och dels för att genomföra parameter- 
studier.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera simuleringsmetoder för undervattensdetonationer 
med fokus på stötvågsutbredning. Utgångspunkt är ALE med pro-
grammet LS-Dyna och FOI:s internt utvecklade Grale2D. Inverkan 
av numeriska algoritmer och olika tillståndsmodeller för vatten 
kommer att studeras. Simuleringsresultat jämförs med experiment 
genomförda vid FOI.

Din profil
Arbetet kräver stor förståelse för numeriska metoder, termodynamik 
och mätteknik. Vidare krävs kunskaper i programmering, t.ex. Matlab, 
Python eller Octave, för att kunna analysera simuleringsresultat samt 
Fortran för att implementera alternativa tillståndsmodeller.

Simulera undervattensdetonationer

 

Grindsjön
 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk 
matematik, Maskinteknik, 
Farkostteknik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Du ska utveckla analysmetodik, främst för explosivämnen, baserat 
på fastfasextraktion och analys med vätskekromatografi kopplat till 
masspektrometri. Provmatris är avloppsvatten och/eller fasta spår på 
olika provytor. Metodutveckling syftar till att förbättra prestandan 
avseende detektionsgränser och unik identifiering av explosivämnen.

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 civil-
ingenjör kemiteknik, filosofie kandidat/magister eller master i kemi.

Spårmängdsanalys av explosivämnen

 

Grindsjön

 

Master eller Kandidat
 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI forskar på avbildande Ramanspektroskopi för explosivämnes- 
detektion. En utmaning är att sensorerna är 2D medan data insamlas 
i 3D. 3D kan mätas med 2D-detektorer genom Compressed Sensing 
(CS), där mätdata delvis mäts och återskapas i efterhand. Konventio-
nella återskapningsalgoritmer är långsamma men AI-algoritmer skulle 
kunna återskapa hyperspektralkuben i realtid.

Dina uppgifter
Du ska implementera AI för att återskapa hyperspektrala bilder från 
2D-bilder, kalibrera algoritmen mot en CS-Raman uppställning, 
samt utföra experiment för att återskapa HS-bilder. Examensarbetet 
kommer att ske i direkt koppling till den experimentella verksam-
heten, vilket medför både teoretiska och praktiska uppgifter.

Din profil
Vi söker dig som studerar Datateknik, Teknisk fysik, Elektroteknik  
eller motsvarande. Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet 
av Deep Learning, bildanalys och spektroskopiska tekniker. Du  
behöver kunna programmera Matlab och Python.

AI-understödd spårmängdsdetektion

 

Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Enheten Strategi och policy levererar beslutsstöd i strategiska pro-
cesser och strategiska frågor, framför allt till Försvarsdepartementet, 
Försvarsmakten och MSB. Detta görs genom att metodkompetens 
kombineras med kunskap om hela försvars- och säkerhetsområdet. Vi 
utgör stöd till militärstrategisk inriktning, försvarsplanering och till 
doktrin- och policyutveckling.

Dina uppgifter
Uppgifterna handlar om att forma och analysera en policynära 
uppgift med tillämpning på någon av våra huvuduppdragsgivare. 
Uppgiften bör ta sikte på att bygga upp och utveckla kunskap för 
nyttiggörande på flera års sikt, i syfte att långsiktigt säkerställa rele-
vansen i vårt stöd inom det försvarspolitiska och strategiska området.

Din profil
FOI söker studenter som är intresserade av att genomföra examens-
arbete som berör strategiska och policynära analysuppgifter. Vi söker 
dig som studerar statskunskap, freds- och konfliktkunskap eller 
liknande, och som är generellt intresserad av försvars- och säkerhets-
politik.

Strategi och policy

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Statsvetenskap, Samhälls-
vetenskap, Industriell  
ekonomi eller motsvarande 

exjobb.FA@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 
bakgrund. Exempel på uppgifter kan vara: intervjustudie inklusive 
metodutveckling, framtagning av modell för värdering med hjälp av 
Excel & VBS 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 och med ett intresse för försvars- och samhälls-
frågor.

Förmågeutveckling

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Samhällsvetenskap, Natur- 
vetenskap, Civilingenjör 
eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Spel är en urgammal metod inte bara för nöjes skull, 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 ska du identifiera mål och syfte 
samt leverabler för spel för FOI:s interna behov av lärande och för att 
utforska problemställningar. Du ska 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 spelet.

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 arbeta självständigt och med andra. Du bör vidare vara nyfiken 
och tycka om att tänka och arbeta med konceptuella modeller.

Utveckling av manuella spel 

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Samhällsvetenskap, Natur- 
vetenskap, Civilingenjör 
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 bl.a. 
Justitiedepartementet, Myndigheten för Samhällsskydd (MSB), 
Länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter. Vi arbetar med 
tillämpad forskning, analys- och utredningsuppdrag samt bidrar med 
policynära analysstöd.

Dina uppgifter
Vi kan erbjuda dig en väl avgränsad analysuppgift som är en pusselbit 
i en större analys som kan göra skillnad i samhället. Det kan t.ex.
handla om att utvärdera övningar inom totalförsvaret, att samla in 
empiri om allmänhetens försvarsvilja, eller att 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 samtidigt är intresserad av 
att bidra till ett säkrare samhälle genom analyser med utgångspunkt i 
ett vetenskapligt angreppssätt.

Samhällets säkerhet

 

Kista

 

Master 

 

Samhällsvetenskap, Civil- 
ingenjör  i riskhantering eller 
motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Enheten för asymmetriska hot arbetar med aktörsdrivna hot som kan 
drabba Sverige i fredstid - hybridhot och s.k. gråzonsproblematik. 
Detta inkulderar bl.a. informationspåverkan, terrorism och vålds- 
bejakande extremism samt angrepp som nyttjar ny teknik, t.ex. inom 
cyber och AI. Vi arbetar även med frågor som rör förvarning och 
lägesbilder kopplat till dessa hot.

Dina uppgifter
Vi söker dig som vill utforska en väl avgränsad frågeställning och 
fördjupa dig inom något av dessa områden. På grund av utmaning-
arnas bredd kan frågorna belysas ur en mängd olika perspektiv, t.ex. 
etiskt, folkrättsligt, statsvetenskapligt, ekonomiskt, sociologiskt eller 
tekniskt.

Din profil
Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt. Din bakgrund kan därför vara såväl 
samhälls- som naturvetenskaplig. Du bör ha ett intresse för fråge- 
ställningarna samt för vetenskaplig metod och dess tillämpning i 
praktiken.

Asymmetriska hot

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Samhällsvetenskap, Natur- 
vetenskap eller mot- 
svarande 

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 samt olika 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 med tillämpning på 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 exempel på vår  
forskning.

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

Säkerhetspolitik

 

Kista

 
Praktikplats 20 veckor,  
Master eller Kandidat

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

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid Försvarsekonomi bedriver vi forskning, analys och beslutsstöd  
till uppdragsgivare inom totalförsvaret. Försvarsmakten, Försvars- 
departementet och MSB är exempel på uppdragsgivare. Vår verk-
samhet bidrar till utvecklingen av effektiviteten genom att studera 
makro- och mikroekonomiska förutsättningar, materielförsörjning 
och logistik samt personalförsörjning.

Dina uppgifter
Du kommer att delta i befintliga uppdrag där vi till exempel studerar 
omvärldsfaktorer, processer eller effekter av olika verksamheter. Du 
kan komma att delta i datainsamling, analys och rapportskrivning.

Din profil
Vi välkomnar dig som ska skriva en uppsats på avancerad nivå eller 
genomföra ett examensarbete. Du studerar troligen nationalekonomi, 
företagsekonomi eller industriell ekonomi. Du bör också ha en vilja 
att sätta dig in i frågor med relevans för totalförsvaret.

Försvarsekonomi

 

Kista

 

Master 

Nationalekonomi, Företags-
ekonomi, Industriell  
ekonomi eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Två kalibreringsmetoder är:
• Utrusta sensornoderna med tröghetsnavigeringssensorer och via 

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

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

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

Kalibrering av undervattensnätverk

 

Kista

 

Master

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Lokalisering i undervattensnätverk

 

Kista

 

Master

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Spårning i aktiva sonarsystem

 

Kista

 

Master 

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Automatiserad planering för sonar

 

Kista

 

Master 

 

Elektroteknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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ML-modeller fungerar ofta bra på exempel som liknar data de tränats 
på, men när datadistributionen avviker kraftigt från träningsmängden 
finns en risk att modellen gör prediktioner som är felaktiga men med 
hög konfidens. Detta gör att det finns behov av metoder syftande till 
så kallad out-of-distribution detection, som kan avgöra när ML- 
modeller inte längre bör användas utan kräver omträning.

Dina uppgifter
Du ska bedriva en litteraturstudie för att identifiera lovande metoder 
för out-of-distribution detection och implementera och utvärdera 
dessa i en relevant försvars- eller säkerhetstillämpning. 

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av de senaste trenderna inom djup- 
inlärning och som vill genomföra ett examensarbete med potential att 
få positiv inverkan på försvars- och säkerhetstillämpningar. 

Out-of-Distribution Detection

 

Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Djupinlärning har potential att kunna skapa realistiska modeller av 
mänskligt beteende hos stridspiloter. Djupinlärningstekniken förut-
sätter dock att tillräckligt stora datamängder finns tillgängliga, vilket 
ofta är en begränsande faktor. Ett vanligt sätt att minska behovet av 
träningsdata är att använda överföringsinlärning, där en förtränad 
modell används som utgångspunkt för den nya modellen.

Dina uppgifter
I examensarbetet ingår det att identifiera och skapa dataset och ett 
djupt neuronnät som kan användas för överföringsinlärning av pilot-
beteende. Du ska även utvärdera överföringsförmågan hos modellen 
givet ett begränsat dataset som har anskaffats från en militär flyg- 
simulator (t.ex. VBS3).

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av de senaste trenderna inom djup- 
inlärning och som vill genomföra ett examensarbete med potential att 
få positiv inverkan på försvars- och säkerhetstillämpningar. 

Beteendemodellering av piloter

 

Kista

 

Master 

 

Datateknik , Teknisk fysik 
eller motsvarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



30

Oövervakad metainlärning är en teknik som används för att skapa 
djupa neuronnät som är optimerade för att lära-sig-att-lära. Tekniken 
möjliggör för AI-system att kontinuerligt tränas från oannoterad 
data allteftersom den blir tillgänglig. När ett specifikt behov uppstår 
är idéen att metainlärda modeller snabbt ska kunna anpassas givet 
endast ett fåtal datapunkter (t.ex. 1-20 exempel per klass).

Dina uppgifter
I examensarbetet ingår det att genomföra en litteraturstudie med 
fokus på oövervakad metainlärning, identifiera tekniker som kan 
användas för att kontinuerligt anskaffa oannoterad data samt att 
med lämpliga tekniker implementera och utvärdera konceptet i en 
försvars- och säkerhetskontext.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av de senaste trenderna inom djup- 
inlärning och som vill genomföra ett examensarbete med potential att 
få positiv inverkan på försvars- och säkerhetstillämpningar. 

Oövervakad metainlärning

 

Kista

 

Master

 

Datateknik , Teknisk fysik 
eller motsvarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) på FOI i Kista 
bedrivs utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en komplex 
multiplayer flygsimulator där piloter möter virtuella AI-motståndare 
i en 3D-omvärld. Efter varje flygpass görs utvärderingar av hur man 
presterat under flygpasset. För detta syfte har vi utvecklat avancerade 
visualiserings- och statistikverktyg.

Dina uppgifter
Exjobbet bygger på ett befintligt visualiseringskoncept av optimalt 
skjutläge. Du ska implementera och vidareutveckla visualiseringen 
i en flygsimulator samt utvärdera implementeringen som bygger på 
registrerade positionsdata från flygpass. Du kommer få utveckla en 
demonstrator och utvärdera denna.

Din profil
Du bör vara intresserad av visualisering, spelutveckling eller farkost-
teknik, kunna programmera C++ och ha erfarenhet av grafik- 
programmering. Lämplig utbildning är Datateknik, Medieteknik och 
Farkostteknik samt likvärdiga utbildningar med inriktning dataspel-
utveckling. 

Visualisering av skjutläge 

 

Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datavetenskap,  
Visualisering, Medieteknik, 
Farkostteknik eller mot- 
svarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



Kajsa Colde, f.d. praktikant på FOI i Kista:

”En helt ny värld öppnades”

32
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Kajsa är från Stockholm och har läst statsvetenskap på Uppsala 
universitet. När det var dags för praktik sökte hon sig till FOI och 
fick arbeta tillsammans med forskare kring asymmetriska hot, med 
inriktning på cybersäkerhet.
 – Jag tycker det är otroligt spännande med försvar och säkerhet, 
och kunde redan en del om cybersäkerhet eftersom min master- 
uppsats handlade om just det. 
 Under praktiken var hon delaktig i skrivandet av flera rapporter 
och en vetenskaplig artikel. Den första rapporten handlade om cyber- 
attacker som drivs med AI och fick stor uppmärksamhet.
 – FOI har en hel forskargrupp som håller på med analyser inom 
cybersäkerhet. Jag fick lära mig en massa nytt som jag inte hade koll 
på innan, det var en helt ny värld som öppnade sig. När vi disku-
terade kände jag att mina åsikter var lika mycket värda som någon 
annans.

Fick utforska desinformation om corona
Tillsammans med tre andra praktikanter fick Kajsa dessutom utforska 
ett helt nytt ämne – vilken desinformation som finns om corona och 
i vilka kanaler den sprids.
 – Det var superkul eftersom det var så aktuellt. Precis som de 
tidigare projekten var det ett riktigt uppdrag, och inte något som man 
hade hittat på bara för oss. 
 Efter praktiken gick hon tillbaka till sitt jobb på ett IT-företag som 
hon hade varit tjänstledig från. Men om rätt tjänst dyker upp på FOI 
tänker hon söka sig tillbaka.
 – Ja, absolut, det vill jag jättegärna. FOI är mycket mer avslappnat 
än jag trodde och man jobbar nära kunderna med att utveckla deras 
behov. Det är väldigt, väldigt givande.

Kajsa Colde gjorde  
sin praktik på FOI  
när hon gick master-
programmet i stats- 
vetenskap.
– Som praktikant är 
det väldigt mycket 
hands on. Jag fick  
följa ett projekt från 
start till slut och  
kände mig riktigt stolt 
när vi publicerade vår 
första rapport om  
AI och cyberattacker, 
säger hon.
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På Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) på FOI i Kista 
bedrivs utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en komplex 
multiplayer flygsimulator där piloterna möter varandra och virtuella 
AI-motståndare i en 3D-värld som presenteras på stora skärmar och 
VR-domer. Det är centralt att piloten har en god situationsförståelse. 

Dina uppgifter
Inom spelindustrin, och mer specifikt inom ”first person shooter” 
spel, finns olika lösningar för att ge spelaren en god situations- 
förståelse. Inspirerat av dessa syftar arbetet till att inom flygsimulering 
i VR-miljö experimentera med olika lösningar/koncept för att stärka 
situationsförståelse samt utvärdera dessa.

Din profil
Du bör vara intresserad av visualisering, spelutveckling och/eller IxD. 
Du har erfarenhet av spelmotorer och grafikprogrammering. 

Situationsförståelse simulatorspel 

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Dataspeldesign/utveckling, 
Interaktionsdesign, Data- 
vetenskap, Medieteknik IxD 
eller motsvarande 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) på FOI i Kista 
bedrivs utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en komplex 
multiplayer flygsimulator där piloterna möter virtuella AI-mot-
ståndare i en 3D-värld som presenteras på stora skärmar och VR- 
domer. Efter varje flygpass görs utvärderingar av hur man presterat 
under flygpasset. 

Dina uppgifter
Exjobbet bygger vidare på ett utvärderingskoncept av självskattning 
före och efter flygpass i simulator samt jämförelse med registrerade 
simulatordata. Exjobbet innebär implementering av konceptet i en 
flygsimulator samt utvärdering av implementeringen. Du kommer få 
utveckla en demonstrator och utvärdera denna.

Din profil
Student intresserad av visualisering, spelutveckling eller IxD. Du kan 
programmera C++ och har erfarenhet av grafikprogrammering. 

Prestationsutvärdering i simulator

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Interaktionsdesign, Data- 
vetenskap, Medieteknik eller 
likvärdig utbildning med in-
riktning dataspelsutveckling
 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) vid 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. XR (VR/MR/AR) är på stark frammarsch och vi vill utvärdera 
möjligheten att använda tekniken i förarmiljön i en flygsimulator.

Dina uppgifter
Du kommer jobba med VR-utrustning (glasögon/eye tracking) i en 
riktig flygsimulator. Du ska genomföra en utredning om tillgängliga 
XR-tekniker, problem och lösningar för att generera 3D-omvärld, 
instrumentering och taktil/haptisk feedback i en flygsimulator. Du 
kommer få utveckla en demonstrator och utvärdera denna på FLSC 
personal.

Din profil
Du bör vara intresserad av 3D grafik, spelutveckling eller farkost- 
teknik. Du kan programmera C++ och har erfarenhet av 3D grafik-
programmering.

XR för luftstridssimulatorer

 

Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Datateknik, Medieteknik och 
Farkostteknik samt likvärdiga 
utbildningar med inriktning 
dataspelutveckling

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Efter en litteraturstudie ska du implementera en (eller flera) algorit-
mer och modeller av sensorer för undvika att en UAV kolliderar med 
objekt på marken eller andra UAV:er samt analysera vilka begräns-
ningar den/de valda algoritmerna och sensorerna innebär för farkos-
tens prestanda.

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

Algoritmer för Collision avoidance

 

Kista

 

Master

 

Civilingenjör, Fysiker,  
Matematiker 

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI bedrivs studier om och simuleringar av markstrid, vilket 
inbegriper många plattformar och deras interaktioner. Syftet med 
studierna är att värdera stridseffekt av framtida mekaniserade förband 
med olika sammansättning och begränsningar. 

Dina uppgifter
Du ska ta fram en förenklad fysikalisk modell av de dynamiska 
rörelser ett stridsfordon utsätts för under gång i terrängprofil. Arbetet 
ska omfatta effekterna av dels fjädringen, men även av tornet och 
eldrörets dynamik. Framtagen modell ska implementeras i Matlab 
och, om möjligt, valideras med hjälp av data från redan uppmätta 
terrängprofiler.

Din profil
Farkostteknik, (teknisk) fysik eller liknade, samt ett intresse för icke-
linjära dynamiska system och kunskap i Matlab-programmering. 

Fordonsdynamik

 

Kista

 

Master

 

Farkostteknik, (Teknisk) 
fysik eller liknande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Aerodynamik-RCS-optimering av vinge

 

Kista

 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Additiv tillverkning av modell

 

Kista

 

Master 

 

Maskinteknik, Design och 
produktframtagning,  
Farkostteknik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Optimera design av intagskanal

 

Kista

 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik
eller motsvarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Snabba survey teleskop blir allt vanligare för att ta bilder av astro-
nomiska fenomen. I takt med att allt fler satelliter skjuts upp och 
är i omloppsbana avbildas även dessa i den astronomiska data men 
analyseras inte av astronomer. Det finns ett stort intresse av att kunna 
banbestämma satelliter som ligger i omloppsbana och om man kan 
använda sig av öppna data. 
 
Dina uppgifter
Du ska uppskatta om det går att göra banbestämmelser av de satelliter 
som fångas av snabba survey teleskop genom att använda de maskin- 
inlärningsverktyg som idag används av astronomer för att ta bort 
satelliter ur deras data och 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 av rymd och 
rymdteknik. Erfarenhet inom banmekanik och/eller astronomisk 
bildanalys ses även som ett stort plus.  

Banbestämning av satelliter 

 

Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Rymdindustrin tar just nu stora steg framåt inom tekniken för 
manövrerande satelliter, både vad det gäller avancerad formationsflyg-
ning och dockning av satelliter i andra rymdobjekt. Denna utveckling 
sker både civilt och militärt, och det finns därför ett stort intresse av 
att kunna upptäcka, följa och utvärdera typen av manövrar från ett 
oberoende perspektiv.
 
Dina uppgifter
Examensarbetet avser att utifrån tillgängligt bandata utveckla 
algoritmer för att analysera och utvärdera manövrerande satelliter. 
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.  

Manövrerande satelliter

 

Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.FSS@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 behövs korrektioner göras för bl. a. mät- 
geometri och hänsyn behöver tas till  osäkerheter i ingående para- 
metrar (kärnfysikaliska data). 

Dina uppgifter
Uppgiften går ut på att ta fram ett verktyg (och i förlängningen ett 
användargränssnitt) för att kunna simulera gammaspektroskopiska 
mätningar i laboratoriet. Målet är att kunna uppskatta korrektions-
faktorer 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

 

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 para- 
metrar (kärnfysikaliska data).  

Dina uppgifter
Uppgiften består i att undersöka hur osäkerheten i kärnfysikaliska 
data påverkar osäkerheten i kvantifiering av mängden radioaktiva 
ämnen i ett prov vid gammaspektroskopisk analys. Tanken är att 
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

 

Kista

 

Master eller Kandidat

 

Matematik, Fysik, Civil- 
ingenjör, Datavetenskap 
eller  motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

Din profil
Vi söker dig som söker exjobb för civilingenjörsexamen på Teknisk 
fysik eller motsvarande, med en inriktning inom elektronik. Exjobbet 
är lämpligt för en person, men kan omformuleras för att passa två 
personer. Intresse av signalbehandling behövs.

Framtagning av testutrustning för försök

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik eller  
motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Målföljning med bildalstrande sensorer

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik  
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Målföljefilter för förenklad radarmodell

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



49

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
Din uppgift blir att utveckla och utvärdera verktyg för visuell analys 
av mängdsimuleringsdata. Uppgiftens utformning är flexibel, men 
ställer krav på stort eget ansvar. Du kan t.ex. välja att fokusera på 
aggregeringsmetoder och statistik, visualisering med dimensionsre-
duktion, eller någon annan idé som passar i tillämpningen.

Din profil
Du har under din utbildning använt visuell dataanalys. Du är in-
tresserad av utmaningarna som finns i samband med visualisering av 
större datamängder och 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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En typisk uppgift inom signalspaning är att strukturera upp upp- 
spanande radiosändare i olika kommunikationsnät och hitta knut-
punkter 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 nätbildningen.

Dina uppgifter
I examensarbetet studeras lösningar på nätbildningsproblemet genom 
unsupervised learning. Du kommer ta fram en enkel simulator för 
problemet och utvecklar algoritmer för att lösa ut det. Uppgiften 
innebär programmering i Python eller Matlab.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av mjukvaru- 
utveckling och machine learning

AI-baserad nätbildning

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Prestandan i ett mottagarsystem som har till uppgift att positionera 
radiosändare är starkt beroende av att de ingående mottagarna är väl 
tidssynkroniserade. För att kunna verka oberoende av fungerande 
GPS är det avgörande att även andra källor kan användas för synkro-
nisering. Exempel på sådana referenssändare är basstationer i civila 
kommunikationsnät. 

Dina uppgifter
Du ska utveckla och testa en AI-baserad metod för att hitta lämpliga 
referenssändare. Målet är ett oövervakat system som själv kan föreslå 
hur synkroniseringen ska ske om GPS-signaler inte är tillgängliga.

Din profil
Du bör vara inresserad av och/eller ha erfarenhet av radiokommuni-
kation, signalbehandling och machine learning.

AI-identifiering av referenssändare

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Blind kanalutjämning innebär att utan a priori känd träningssekvens 
invertera kanalens inverkan på den utsända radiosignalen som på så 
sätt återskapas. Inom signalspaning är blind kanalutjämning ett åter-
kommande och viktigt problem som bör lösas i realtid så att ström-
mande data kan hanteras. Detta är ett beräkningstungt problem som 
via lämpliga kompromisser borde kunna lösas.

Dina uppgifter
Du ska implementera en algoritm som kan göra blind kanal- 
utjämning i realtid för att möjliggöra hantering av strömmande data. 
Exempel på delproblem som adresserar detta är val av filterlängd, 
jämförelse mellan olika algoritmer, och huruvida algoritmen kan 
accelereras genom parallellisering på CPU eller FPGA.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av radio- 
kommunikation, signalbehandling och FPGA.

Blind kanalutjämning i realtid

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
eller motsvarande 

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 olika versioner och i många olika tillämpningar. En fråga 
som borde dryftas oftare är hur mycket (personlig) information som 
egentligen sprids via detta protokoll. På vilka avstånd kan signalen tas 
emot?

Dina uppgifter
Du ska genomföra en sårbarhetsanalys av kommunikationsprotokol-
let Bluetooth. Arbetet innefattar bland annat följande aspekter på 
Bluetooth: kartläggning av användningsområden, upptäcktsavstånd 
och tolkning av signalens informationsinnehåll med hjälp av exem-
pelvis gr-Bluetooth/USRP/Wireshark.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av radio- 
kommunikation, signalbehandling och kommunikationsprotokoll.

Bluetooth-individen

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En grundläggande uppgift för ett signalspaningssystem är att lokali-
sera och följa radiosändare. För detta ändamål går det att från olika 
positioner bestämma riktningen, bäringen, till sändaren. Bäringen 
kan beräknas via den vedertagna men beräkningskrävande algoritmen 
Multiple Signal Classification (MUSIC). De framtagna bäringarna 
kan sedan användas i traditionella målföljningsalgoritmer.  

Dina uppgifter
Detta examensarbete syftar till att tillämpa djupinlärningsmetoders 
styrkor i bildbehandling för att utföra målföljning direkt i MU-
SIC-algoritmens genererade spektrum som om det vore en bild.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av mjukvaru- 
utveckling och machine learning.

Djupinlärning för målföljning

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I ett modernt telekrigssystem är hårdvaran generell och funktionalite-
ten mjukvarubaserad. Egen kommunikation sker typiskt med externa 
radiosystem, något som sannolikt skulle kunna rationaliseras bort 
genom att implementera även mjukvarubaserad kommunikation i 
systemet. För att matcha kraven på beräkningshastighet är det önsk-
värt att den egna kommunikationen helt eller delvis implementeras i 
FPGA. 

Dina uppgifter
Du ska undersöka möjligheterna att helt eller delvis implementera 
egna mjukvarubaserade kommunikationsvågformer i FPGA.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av FPGA- 
utveckling och radiokommunikation.

FPGA-accelererad radio

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I telekrigstillämpningar där det används riktantenner är det viktigt 
att snabbt, enkelt och med hög precision ta reda på vilken riktning 
antennen har. En modern GNSS-mottagare tar emot data från flera 
olika navigationssystem, t.ex. GPS, Galileo eller GLONASS. Genom 
att kombinera data från multipla GNSS-mottagare är det sannolikt 
att förmågan till noggrann antenninriktning väsentligt kan förbättras.

Dina uppgifter
I detta examensarbete ska du använda två moderna GNSS-mot- 
tagare och ur dataströmmarna till dessa beräkna en kompassriktning. 
Arbetet innebär att skriva en implementation, göra mätningar och 
utvärdera resultat mot andra metoder.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av mjukvaru- 
utveckling och radiokommunikation.

GPS-baserad antenninriktning

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En modern bredbandig radiomottagare genererar stora mängder data. 
Kravet att signalbehandling och analys ska ske i realtid ställer stora 
krav på beräkningshastighet. FPGA-accelerering av utvalda beräk-
ningsblock kan lösa detta problem. FPGA-implementation från  
grunden i t.ex. VHDL är arbetskrävande och det vore önskvärt att 
istället kunna använda högnivå-verktyg som t.ex. Matlab till VHDL.

Dina uppgifter
Detta examensarbete syftar till att jämföra prestanda för olika  
typer av FPGA-implementationer. Exempelvis kan en ren VHDL- 
implementation av något block jämföras med varianter som Matlab 
till VHDL, RFNoc, OpenCPI m.m.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av FPGA- 
utveckling och radiokommunikation.

Optimerad FPGA-implementation

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Det moderna hemmet blir alltmer uppkopplat. Utvecklingen är tve-
eggad då ökad bekvämlighet sker till priset av minskad integritet. En 
trådlös uppkoppling kan läcka långt utanför det önskvärda området 
och användas för att kartlägga berörda individer på olika sätt. Vilken 
information som läcker ut beror på vilka kommunikationsprotokoll 
som används i det aktuella fallet.

Dina uppgifter
Du ska genomföra en begränsad utredning om hur radioemissionen 
från ett uppkopplat hus kan se ut, vilka protokoll som används och 
på vilket avstånd den kan detekteras.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av radio- 
kommunikation, signalbehandling och kommunikationsprotokoll.

Radiostrålande hus

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Ett distribuerat mottagarsystem som har till uppgift att positionera  
radiosändare är beroende av att de ingående mottagarna är väl tids- 
synkroniserade. För att vara oberoende av yttre omständigheter an- 
vänds en drönarburen sändare. Signaler med goda tidssynkroniserings- 
egenskaper har beaktats i tidigare arbete och nästa steg är att ta fram 
själva metoden för hur tidssynkroniseringen ska genomföras.

Dina uppgifter
I detta examensarbete ska en metod/ett protokoll för att utföra tids- 
synkroniseringen mellan mottagarna utvecklas. Förmågan att över 
tid hålla mottagarna synkroniserade skall demonstreras. Det är även 
önskvärt att undersöka metodens robusthet mot störning.

Din profil
Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet av radio- 
kommunikation och signalbehandling.

Tidssynkronisering via drönare
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Arken är ett mobilt radarmätsystem framtaget för dynamiska mät-
ningar av radarmålarea samt mätning och värdering av radar- 
motmedel. Systemet har genomgått flera utvecklingsgenerationer  
och det är nu dags att åter modernisera det.

Dina uppgifter
Examensarbetet handlar om att modernisera radarmätsystemet Arken.
Uppgifterna innefattar arbete med FPGA, fibernätverk, programme-
ring mot hårdvara såsom exempelvis styrning av vridbord och kame-
ror, kylning av hårdvara, distribuering av data i nätverk med mera.  

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med teknisk inriktning. 
Du bör ha kunskap om hårdvara, mjukvara, nätverk och FPGA. 
Kunskap om radarteknik är inte nödvändigt men kan vara en fördel. 

Modernisering av radarmätsystem
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Nicolai sökte exjobb på FOI tillsammans med en 
klasskamrat från Umeå universitet.
 – Jag är intresserad av samhällsberedskap och 
ville göra något som kändes viktigt. FOI upplevs 
som en väldigt meriterande arbetsplats om man 
vill få in en fot i samhällsviktiga funktioner.
 Exjobbet sammanföll med coronans utbrott 
i Sverige och världen. Nicolais uppgift blev att 
utveckla en metod med maskininlärning för att 
upptäcka DNS-sekvenser från corona och andra 
virus i blodprov. För en snart färdig civilingenjör 
inom industriell ekonomi var det lite otippat att 
exjobbet skulle handla om biologi.
 – Innan var biologi en okänd värld för mig så 
det blev en tuff men rolig start eftersom jag fick 
läsa in mig på ämnet. Men jag insåg att det går att 
lära sig nya saker och vara till nytta på det områ-
det.

En inkluderande miljö
Varje dag bestod av att söka lösningar på olika 
problem, både med metoder som han hade lärt sig 
under utbildningen men också på nya sätt.
 – När vi var klara med vårt program fick vi 
testa det mot en patient som var sjuk i corona och 
metoden lyckades. Det var roligt att få hålla på 
med ett så pass aktuellt projekt och många i min 
omgivning blev nyfikna när jag berättade vad jag 
gjorde. De tyckte att det verkade häftigt.
 Att vara exjobbare på FOI innebär att utföra 
det mesta av arbetet under eget ansvar.  Men om 
Nicolai körde fast eller ville bolla idéer fanns det 
alltid någon som ställde upp. 
 – Det gick att knacka på vilken dörr som helst, 
och speciellt var min handledare ett stort stöd. 
Man känner sig väldigt välkommen på FOI, det är 
en mycket trevlig och inkluderande miljö.

Nicolai Granholm, f.d. exjobbare på FOI i Umeå:

”FOI satsar mycket  
på civilsamhället”



Exjobbaren Nicolai Granholm fick ta 
sig an ett högaktuellt ämne på FOI – 
att upptäcka dna från corona med AI.
– Jag trodde att FOI mest hade kopp-
ling till Försvarsmakten men ju längre 
jag var där desto mer såg jag hur FOI 
satsar en massa på civilsamhället, 
berättar han.
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Inom telekrig mot radar används störsändningar för att förhindra, 
eller åtminstone försvåra, olika radarsystems förmåga att lokalisera 
skyddsvärda plattformar. Nya typer av störsignaler pareras med nya 
avancerade algoritmer och pulsformer som i sin tur framtvingar 
utveckling av nya störsignaler. På det här sättet böljar telekrigsduellen 
fram och tillbaka mellan radar och störare.

Dina uppgifter
Exjobbet går ut på att analysera ett av en modern radars många olika 
sätt att undertrycka störning och utifrån det föreslå, och om tillämp-
ligt implementera, en störmetod som minskar effekten av stör- 
undertryckningen i radarn.

Din profil
Du bör vara intresserad av FPGA-utveckling, signalbehandling och 
radarteknik.

Analys av störskydd i radar
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Enheten Telekrig mot radarsystem har utvecklat en mätradar för 
verifiering och utveckling av störmetoder mot radarsystem. Denna 
mätradar utvecklas kontinuerligt med nya funktioner.

Dina uppgifter
Exjobbet går ut på att utifrån en teoretisk modell av en radar ta fram 
en funktionell algoritm och implementera den i mätradarn. Utveck-
lingen sker i en FPGA med VHDL.

Din profil
Du bör vara intresserad av FPGA-utveckling, signalbehandling och 
radarteknik.

FPGA-baserade störmetoder
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Ett radarsystem kan vilseledas genom att sända ut elektroniskt genere-
rade falska radarekon. Radarsystemets utsända signal samplas, sparas 
och återutsänds som en kopia vid lämplig tidpunkt. Kopians signal 
kan då moduleras för att uppnå olika effekter hos radarn, exempelvis 
ett dopplerskift som indikerar att det falska skenekot rör på sig.

Dina uppgifter
Exjobbet går ut på att analysera hur man med ett samplat system, 
uppbyggt med ADC, FPGA och DAC, kan påföra frekvensskift 
genom att till exempel ha olika sampeltakter vid sampling och ut- 
läsning, och hur ett sådant samplat system ska konfigureras för att 
praktiskt kunna byggas.

Din profil
Du bör vara intresserad av FPGA-utveckling, signalbehandling och 
radarteknik.

Vilseledning av radar
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I brottsundersökningar kan ljudspåret från videoinspelningar ge vik-
tig information om platsen för brottet. Ljud som inte direkt uppfattas 
av örat kan ge ledtrådar till var inspelningen är gjord, hur många 
personer som fanns i närheten och vad som försiggick utanför bilden. 
Med avancerad signalanalys kan man få fram ljuden och information 
som leder till att brott klaras upp.

Dina uppgifter
Du ska utveckla metoder för att detektera och karakterisera bak-
grundsljud och ta fram så mycket information som möjligt om ljud- 
källorna. Du ska spela in ljud från rum med olika apparater och verk-
samheter och utforska vad som är detekterbart och vilka egenskaper 
hos ljudkällorna som går att härleda från ljudspåren.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst signalbehandlings- 
kurser och kan programmera Matlab eller något annat lämpligt språk. 
Du ska också vara praktiskt lagd för att kunna skapa och spela in de 
ljud som behövs i arbetet.

Forensisk analys av bakgrundsljud
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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. I en hyperspektral bild kan 
man hitta material som inte hör hemma i scenen. Genom att beräkna 
hur vanliga olika material är kan man upptäcka material som avviker 
och därmed ofta är intressanta.

Dina uppgifter
Du ska undersöka och pröva AI-baserade metoder för anomalidetek-
tion i hyperspektrala bilder. Det finns många AI-metoder  för att lära 
sig vad som är normalt i bilden, för att kunna varsla vid avvikelser. 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.

Detektion i hyperspektrala bilder
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Spatiellt och spektralt högupplösta bilder används för att hitta och 
känna igen materialtyper och därigenom upptäcka gömda och 
kamouflerade föremål. Bilder samlas in med en LVF-kamera från 
en drönare och fogas sedan samman till en sammansatt bild över ett 
större område. Optiska kameramodeller behöver kombineras med 
bildbehandlingsmodeller för att registrera bilder mot varandra. 

Dina uppgifter
Du ska ta fram och utvärdera metoder för att registrera spektralt hög-
upplösta bilder mot varandra för att få en heltäckande bild spatiellt 
och spektralt av ett större område. 

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

Hyperspektral bildregistrering
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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, perso-
ner) autonomt i våra simuleringsmiljöer.

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

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

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

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

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

3D-lokalisering av fordon i terräng
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Autonoma farkoster är ofta beroende av att känna till avståndet till 
omgivningen. Avstånd mäts i många fall med hjälp av lasersensorer 
eller stereokameror. Att istället kunna göra mätningen med en enskild 
kamera har flera fördelar, däribland sensorns storlek, vikt och pris. 
Dessutom har många plattformar endast en monokamera ombord.

Dina uppgifter
Under de senaste åren har flera metoder, baserade på deep learning, 
för uppskattning av avstånd från mono-kameror utvecklats. Du 
ska implementera och prova några olika deep learning-metoder för 
avståndsskattning från monokamera. Träningsdata kan genereras från 
kameror med förmåga att mäta avstånd eller genom simulering.

Din profil
Relevanta kompetenser inkluderar maskininlärning, bild- och signal- 
behandling, datorseende och programmering. Val av programme-
ringsspråk påverkas av den sökande, t.ex. C++ och/eller Python.

Avståndsmätning från monokamera
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FOI har utvecklat en avancerad singel-pixel-kamera där man med 
en ensam fotodetektor, en mikrospegelmatris och en algoritm kan 
rekonstruera en högupplöslig infraröd bild. Tekniken utnyttjar en 
matematisk signalbehandlingsmetod, compressive sensing, vilket pga 
ökande datakapacitet blivit ett hett forskningsområde. 

Dina uppgifter
Du ska t.ex. vidareutveckla mjukvara, optik, elektronik och mate-
matiska metoder för att förbättra algoritmen. Aktiv laserbelysning, 
multispektrala eller polariserade detektorer kan komma att användas. 
Mätningar i fält ska utföras för detektion av militära mål som t.ex. 
drönare, krypskyttar och kamouflage. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör/högskoleingenjör på 
Elektroteknik, Teknisk fysik, Elektronikdesign, Datateknik eller 
motsvarande. Relevanta kompetenser är praktisk läggning, bild- och 
signalbehandling, optronik, datorseende och programmering (C++, 
Python, Matlab).

Avancerad singel-pixel-kamera
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På grund av känslighetsskillnader mellan pixlar och olika temperatur-
beroende optiska effekter är termiska IR-bilder ofta behäftade med ett 
så kallat mönsterbrus som reducerar bildkvaliteten. Bruset kan korri-
geras genom olika former av icke-uniformitetskorrektion (NUC). På 
senare tid har intresset för lågnivåprocessering med Deep Learning 
(DL) och Generative Adverserial Networks (GANs) ökat.

Dina uppgifter
Arbetet omfattar en litteraturstudie, insamling av termiska IR-bilder, 
implementering och test av några DL- eller GAN-baserade ansatser 
för NUC samt värdering av bildkvalitet.

Din profil
Du bör vara intresserad av Deep Learning, kunna programmera i 
något C-språk och Python samt gärna ha erfarenhet av TensorFlow, 
PyTorch och OpenCV. Du får gärna ha tagit kurser inom bildanalys, 
datorseende, signalbehandling, optimering och maskininlärning.

Brusreduktion av IR-bilder med AI
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Superupplösning av bilder avser att från en lågupplöslig bild generera 
en högupplöslig. För detektion av objekt med fåtal pixlar kan detta 
användas som ett försteg för att öka upplösning och detektions- 
förmåga. Deep learning har använts för superupplösning för enskilda 
bilder med goda resultat. Det finns dock frågor om hur metoden 
generaliserar till objekt som inte finns med i träningsmängden.

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

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

Superupplösning av små mål i TIR
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Med DeepFake används matematiska metoder för att generera t.ex. 
syntetisk data som framför budskap eller händelser som inte har hänt 
på riktigt, som ändrade ansiktsuttryck, utbytta ansikten på personer 
eller helkroppsanimeringar. Kvalitén på DeepFake-genererade film-
sekvenser är idag så pass bra att få betraktare ser att dessa är syntetiskt 
genererade/manipulerade.

Dina uppgifter
Du ska titta på metoder för att upptäcka filmer/bilder med Deep-
Fake-genererat innehåll. Exjobbet fokuserar på detektionsmetodens 
robusthet och prestanda, samt studier av vilken typ av bildinforma-
tion som nyttjas av detektionsmetod för att upptäcka vad som är 
icke-autentiskt. 

Din profil
Din inriktning får gärna vara mot området maskininlärning eller 
bildbehandling. Du bör vara intresserad av och/eller ha erfarenhet 
från Deep learning och Generative Adversarial Networks (GAN), 
Python, Pytorch, TensorFlow och OpenCV, samt bildanalys. 

DeepFake – Detektion av bild/video
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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 event- 
kameran 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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Att automatiskt återigenkänna en person som passerar två eller flera 
ej överlappande kameravyer är av generellt intresse inom videoanalys 
och kan nyttas vid exempelvis brottsutredningar. Visuella särdrag  
som kroppsform samt färger och texturer på kläder kan användas 
för att bygga upp en objektrepresentation som sedan korreleras med 
personer från andra övervakningskameror.

Dina uppgifter
Du ska undersöka existerande algoritmer för återigenkänning och 
eventuellt utveckla egna. Hur hanteras olika ljusförhållanden i de 
olika kamerascenerna? Vilka typer av särdrag är mest användbara vid 
korta respektive längre tidsspann mellan observationerna? Hur säker 
blir återigenkänningen vid korta respektive längre observationer?

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

Återigenkänning mellan kameror
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Bild- och videomaterial blir allt viktigare inslag i brottsutredningar, 
bevakningsuppdrag etc. Automatiska metoder för att återigenkänna 
personer mellan olika material baserar sig ofta på visuella särdrag, 
men dessa särdrag förändras över tid (exempelvis genom klädbyte). 
En människas rörelsemönster är på många sätt mer konstant än hens 
visuella särdrag och bör därmed kunna nyttjas.

Dina uppgifter
Idag finns robusta bildanalysmetoder för att automatiskt extrahera 
och beskriva en persons momentana pose. Din uppgift är att nyttja 
sådana verktyg och hjälpa oss i vår utveckling och utvärdering av 
metodik för gångstilsanalys i syfte att återigenkänna personer mellan 
olika videomaterial.

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

Gait-analys från övervakningsvideo
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I vissa sammanhang vill man minska risken att drönare upptäcks.  
Då mindre drönare ofta surrar högljutt upptäcks de ofta med hörseln 
innan de syns. Vi vill studera hur aktiv brusreducering kan minska 
drönares akustiska signatur. En utmaning är att förutsäga hur dröna-
ren låter ifrån den plats där man vill att den inte ska upptäckas. Här 
kan moderna AI-metoder vara viktiga.

Dina uppgifter
Du ska göra en litteraturstudie om AI-baserad analys av ljudsignaler, 
implementera metoder, konstruera en försöksuppställning för mät-
ning och generering av drönarljud, träna ett nätverk för prediktion av 
akustisk signatur, implementera och testa en metod för aktiv brus- 
reducering och utvärdera prestanda för ljudprediktion och brus- 
reducering. 

Din profil
Vi söker dig som vill kombinera maskininlärning med experimentell 
verksamhet. Du kan programmera och gillar att integrera hård- och 
mjukvara. Ett intresse för ljud och akustik underlättar arbetet, som 
kan anpassas till en eller flera personer.

Akustisk ”stealth mode” för drönare
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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 maskininlärning-
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 framförallt 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  
polarimetrisk information härleda geometriska former i bilder. Du 
ska utvärdera nyttan av polarimetriska bilder kontra konventionell 
avbildning 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, ljusförhållandena 
eller bildkompression påverkar detta. Bildkvalitésbedömning 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 visionsystem behövs effektiva algoritmer för att i realtid analysera 
omvärlden, ta snabba beslut och verka helt eller delvis autonomt.  
I 3D-avbildade lasersystem är rekonstruktion av data samt data- 
analyser som t.ex. detektion och semantisk uppdelning av alla punkt-
er i ett punktmoln viktiga analyssteg. Vi söker en examensarbetare för 
analys av 3D-punktmoln från avbildande LiDAR.

Dina uppgifter
Du ska analysera och värdera metoder för detektion, semantisk seg-
mentering eller rekonstruktion av 3D-data baserat på deep learning 
av 3D-punktmoln insamlade från UAV eller fordonsbaserad LiDAR. 
Data ska även förberedas för analys. I mån av tid och möjlighet kan 
även realtidsimplementation av algoritmer komma att ingå.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot 
datorseende/bildanalys eller maskininlärning och är intresserad av att 
arbeta med state-of-the-art-algoritmer för maskininlärning.

Deep Learning för 3D-lidar
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När Malin sökte exjobb på FOI var det som hon 
ville ha redan tillsatt. Men så fick hon komma på 
intervju och träffa en grupp forskare som var fulla 
av idéer om vad hon skulle kunna göra istället.
 – De var väldigt tillmötesgående och hade 
intressanta tankar om vilka exjobb som skulle 
kunna passa min utbildning till högskoleingenjör i 
elektronik.
 Hennes val föll på en undersökning av om det 
går att använda GPS-mottagare för att tidsmässigt 
synkronisera akustiska sensorer – en teknik som 
kommer att kunna tillämpas i miljöer med exem-
pelvis krypskyttar. Genom att detektera ljudet och 

chockvågen från kulan går det att lista ut exakt var 
krypskyttarna ligger.
 – FOI är en tillämpande verksamhet vilket gör 
det väldigt spännande. Jag visste hela tiden att mitt 
resultat skulle få betydelse för Sveriges försvar och 
säkerhet.

Varje dag var utmanande
Skillnaden mellan att läsa ett ämne på universitet 
och att vara ute i verkligheten blev större än hon 
trodde. Den första tiden gick åt till att bena ur 
olika förslag på hur hon skulle kunna lösa sin 
uppgift.

För Malin Johansson ledde exjobbet på FOI till att hon idag 
testar och flyger drönare på arbetstid.
– När jag hörde talas om FOI första gången trodde jag att 
det krävdes forskarutbildning för att få komma dit. Men det 
räcker med en treårig utbildning som jag har, säger hon.

Malin Johansson, f.d. exjobbare och idag anställd på FOI i Linköping:

”Exjobbet hade betydelse för 
Sveriges försvar och säkerhet”



 – Det var så många aspekter att tänka på och 
så mycket information att söka. Jag fick jobba lös-
ningsfokuserat hela tiden, varje dag var utmanande.
 Malins handledare satt bara några rum bort och 
dessutom kunde hon gå runt till andra kollegor för 
att få hjälp.
 – Kulturen är väldigt öppen på FOI, jag hade 
stöd hela tiden. Här finns så himla mycket kom-
petent personal och det går fortfarande inte en dag 
utan att jag lär mig något nytt.
 I slutet av exjobbet blev hon erbjuden en anställ-
ning inom FOI:s drönarverksamhet.
 – Jag har ett oerhört spännande och varierande 
arbete. Ena dagen sitter jag inne på kontoret och 
skriver kod, nästa dag är jag ute och flyger drönare.

89
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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  
signalbehandling, datorseende och programmering.

Förbättra simulerade bilder med GAN
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Reinforcement learning (RL) kan användas för att lära ett system 
att utföra en uppgift. Metoden har bland annat använts för att lära 
datorer spela spel, för att få robotar att gå och för att lära drönare att 
flyga. Inlärningen sker genom att systemet gör upprepade försök i en 
simulerad miljö och dessa försök poängsätts utifrån hur bra det går. 

Dina uppgifter
Exjobbet består i att vidareutveckla en RL-metod för att lära en 
hybrid-UAV (en drönare med både vingar och lyftande rotorer) att 
flyga. Vi utgår från en publicerad metod med tillhörande källkod som 
hanterar multirotor-UAV:er med vingar. Inom exjobbet lägger du till 
stöd för rörliga kontrollytor som t.ex. skev- och höjdroder.

Din profil
Du har god kunskap inom maskininlärning och gärna även styr- och 
reglerteknik, och trivs i programmeringsspråk som C++ och Python.

Learning to fly
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FOI arbetar med att ta fram en försöks- och demonstrationsplattform 
för ett distribuerat MIMO radarsystem. Systemet ska användas för att 
i urban miljö kunna detektera UAV med hjälp av denna topp- 
moderna radarteknik. Demosystemet samlar in en dataström från 
ett antal samtida kanaler. Dataströmmen kan processas antingen på 
CPU, GPU eller i ett FPGA-kort i datalogerenheten.

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

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

Radar för UAV-detektion
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Syntetisk aperturradar (SAR) används för högupplösande mark- 
avbildning på stora avstånd med flygplan eller satellit. En fundamen- 
tal begränsning är att SAR-bilderna är två-dimensionella, dvs. tre- 
dimensionella objekt avbildas med en projektion utefter konstanta 
avstånd från radarn. Tomografisk SAR är en ny teknik under utveck-
ling som kan kringgå detta, vilket vore ett genombrott inom mål- 
igenkänning.

Dina uppgifter
Du ska implementera och utvärdera algoritmer för att signalbehandla 
fram tre-dimensionella radarbilder från simulerat och insamlat data. 
Tomografiska SAR-data finns insamlat med FOI:s flygburna radar 
över ett område där även jämförande laserdata finns tillgängligt för 
analys. Detta är en utmaning få i världen tagit sig an.

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

3D-avbildning med radartomografi
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Passiv radar är en typ av radar som tillåter spaning utan att kunna 
upptäckas. Till skillnad mot aktiv radar, där man själv sänder ut 
en signal och mäter in dess måleko, utnyttjas andra sändare såsom 
TV-sändare eller radiosändare. Vid FOI finns två passiva radarsystem, 
ett placerat på flygplan främst spanande mot markmål, och ett  
placerat på marken främst spanande på luftmål.

Dina uppgifter
Examensarbetet består i att för marksystemet göra en C/C++ imple-
mentering och anpassning av nuvarande Matlab-kod och göra den 
snabb nog för att uppnå funktion i realtid. Dessutom implementeras 
ett GUI som visar detektioner och målpositioner inrapporterade via 
en ADSB-mottagare. Det nya realtidssystemet kommer möjliggöra 
luftbevakning live.

Din profil
Detta är ett examensarbete som ställer höga krav på din egen drivkraft 
och initiativförmåga, men du har också möjlighet att styra inriktning-
en under arbetets gång. Examensarbetet är lämpligt för en eller två 
studenter.

Realtidssystem för passiv radar

 

Linköping

 

Master 

 

Civilingenjör, Teknisk fysik, 
Elektroteknik, Datateknik, 
Teknisk matematik eller 
motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



96

Lågemissiva färger ger en låg utstrålning inom det infraröda (IR) 
våglängdsområdet. Normalt appliceras skyddsbeläggningar på färgen 
för att skydda mot olika typer av slitage, t.ex. regnerosion inom flyg. 
Traditionella skyddsbeläggningar påverkar dock färgens infraröda 
egenskaper negativt. Nya material såsom grafen skulle kunna an- 
vändas för att styra skyddsbeläggningens IR-egenskaper.

Dina uppgifter
Du ska tillverka lågemissiv färg och tillhörande skyddsbeläggning 
med olika dopningar för att testa hur färgytans mekaniska och 
spektrala reflektansegenskaper påverkas. Arbetet innefattar arbete i 
kemilab. 

Din profil
Vi söker dig med intresse inom material och kemi och som gillar 
experimentellt arbete.

Grafen som lågemissivt skydd
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2D-material har ett antal extrema egenskaper, bl.a. styrka. De kan ha 
icke-linjära optiska egenskaper såsom att reglera mängden ljus som 
släpps igenom. I detta projekt ska glas dopade med olika 2D- 
material tillverkas med en teknik som FOI har tagit fram med en 
av sina samarbetspartners. Olika optiska egenskaper hos glasen ska 
sedan studeras med bl.a. ellipsiometri, spektrometri och laser.

Dina uppgifter
Du ska tillverka glasmaterial dopade med olika tvådimensionella 
material. Du kommer att studera glasens egenskaper genom olika 
analysmetoder. Du kommer också att få möjlighet att deltaga i laser-
mätningar.

Din profil
Då exjobbet innebär mycket laborativt arbete bör du vara intresserad 
av experimentellt arbete och materialfysik/-kemi.

Icke-linjära optiska 2D-material
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För att skydda allmänheten mot terrordåd utvecklar FOI tekniker för 
att blända kameran på drönare. Lasereffekten som går in i kameran 
måste då vara hög nog för att blända men samtidigt så låg att den 
är säker för omgivningen. Detta innebär att laserstrålen måste ha 
mycket låg divergens, vilket i sin tur betyder att strålen måste riktas 
extremt noga.

Dina uppgifter
Du ska designa, bygga och utvärdera ett prototypsystem för den 
slutliga invisningen och fokuseringen av en laserstråle mot en kamera 
genom att använda reflexen från kameran som feedbacksignal. En del 
av arbetet kommer att innebära implementering av styralgoritmer.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör på Teknisk fysik, Teknisk 
fysik och elektroteknik, eller motsvarande. Du får gärna vara intresse-
rad av optik och laserteknik samt tycka om att jobba med teori såväl 
som att bygga och utvärdera saker experimentellt. 

Bländning av drönare med laser
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Hyperspektrala avbildande system avbildar i flera smala spektral-
band, vilket ger möjlighet att hitta svårupptäckta mål. Det termiska 
infraröda (IR) spektralområdet har flera fördelar än det visuella, bl.a. 
att signalen inte är så beroende av ljusnivå och tid på dygnet och är 
mer robust vid t.ex. dimma. På grund av sin storlek och vikt kan 
IR-kameror fästas på UAV:er.

Dina uppgifter
Du kommer få genomföra ett spännande och utmanande examens- 
arbete genom att skapa en prototyp i alla steg från litteraturstudie 
och teori till design, konstruktion och realisering av koncept.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning Teknisk 
Fysik eller Elektroteknik samt har ett intresse för fysik, optik, signal-
behandling och mätteknik. 

Hyperspektral IR-kamera för UAV
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Att kunna rikta in laserstrålar på långa avstånd har applikationer 
inom kommunikation, bländning och laservapen. För att kunna rikta 
ljus och effektivt överföra intensitet över långa avstånd måste laser-
strålarna formas adaptivt för att kompensera den optiska turbulensen 
i luften. Koherent laserkombinering är en relativt ny teknik för att 
göra detta.

Dina uppgifter
FOI har en nyutvecklad uppställning för koherent laserkombinering. 
Din uppgift blir att utvärdera tekniken för användning inom fri  
optisk kommunikation. Du får 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 som 
tycker om att jobba både praktiskt och teoretiskt. Eftersom arbetet 
innefattar även experimentstyrning ser vi gärna att du har jobbat med 
detta tidigare under din utbildning. 

Koherent laserkombinering
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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 egenska-
perna 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 studenter som är intresserade av optik, material- 
fysik och materialsyntes.

Brytare för infraröda våglängder
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exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Lasrar kan användas för 3D-avbildning under vatten. Sikten i 
naturliga vatten är i många fall dålig, vilket begränsar både räckvidd 
och upplösning. Fotonräkning är en laserradarteknik som ger hög 
känslighet och bra avståndsupplösning. FOI provar bl.a. mätsystem i 
en bassäng där det finns möjlighet att kontrollera vattnets grumlighet 
samt kontrollerat montera mätsystem och objekt.

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

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

Undervattensavbildning

 

Linköping

 

Master
 

Fysik, Elektroteknik eller 
motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

Polarimetrisk raytracing

 

Linköping

 

Master
 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se
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OMFATTNING
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Maskininlärning och AI används allt mer för att söka komplexa sam-
band i stora datamängder. Sikten, och hur den begränsas av dis och 
dimma, är ett komplext fenomen som beror på lokala förutsättningar 
och på vädret under de senaste dagarna. Samtidigt är sikten mycket 
viktig för prestanda för optiska sensorer, så en korrekt prognos ger 
stora fördelar.

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

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

Maskininlärning för siktprognos

 

Linköping

 

Master
 

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

exjobb.LS@foi.se

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

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

Din profil
Du bör ha erfarenhet av maskininlärningsmetoder och programme-
ring av dessa. Du bör också ha intresse för optisk mätteknik.

Maskininlärning för IR-bakgrund

 

Linköping

 

Master
 

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

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI har utvecklat ett system för att upptäcka och karakterisera 
radiostörning för olika frekvensområden. Systemet har testats i olika 
miljöer och har autonomt monitorerat interferensmiljön på det civila 
GPS-bandet. Systemet kan anpassas till olika frekvensområden och 
målet är nu att utveckla det till att kartlägga störningsmiljön i radio-
band där det sker radiotransmission.

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

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

AI för störningskarakterisering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

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

Dina uppgifter
Du ska utvärdera potentiella prestandavinster för lösning av  
paraboliska differentialekvationer med hjälp av tekniker för parallell-
programmering i exempelvis CUDA.
 
Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör eller motsvarande, och tycker det 
verkar spännande att lösa fysikaliska problem med hjälp av numeriska 
metoder och parallella processer.

Parallell beräkning med GPU

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik eller  
motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör eller motsvarande, och har  
intresse för exempelvis nätverksprokoll, radiokommunikation,  
programmering i C++, modellering och simulering.

SKB i taktiska nät

 

Linköping

 

Master 

 

Datateknik eller  
motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT
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LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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I moderna fordon finns många elektroniska system som skapar 
elektromagnetisk interferens och försämrar prestanda för trådlösa 
kommunikationssystem. Ett kommunikationssystems prestanda beror 
till stor del på karaktären hos bruset. Att anpassa demodulation och 
avkodning i mottagare efter brusets karaktär kan ge stora prestanda-
vinster. AI-tekniker kan ge nya möjligheter till förbättrad prestanda.

Dina uppgifter
Du ska utveckla nya metoder, baserade på AI-tekniker, för att anpassa 
demodulation och avkodning efter brusets karaktär samt analysera 
och utvärdera prestanda för de utvecklade metoderna.

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

AI-baserad adaptiv avkodning

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT
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KONTAKT
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De senaste åren har forskare visat på möjligheten att med billig hård-
vara utföra vilseledningsattacker mot civila GNSS-mottagare. Det 
finns därmed ett behov av att öka robustheten hos GNSS-mottagare 
mot  sådana attacker. FOI bedriver forskning för att utveckla tekniker 
som ökar tillgänglighet, tillförlitlighet och noggrannhet i framtida 
militära multisensorsystem för positionering och navigering.

Dina uppgifter
Du ska vidareutveckla och utvärdera tekniker för att undertrycka 
vilseledningssignaler i en GNSS-mottagare, t.ex. genom att utbyta 
information mellan olika mottagare, utnyttja information från en 
tröghetssensor, utnyttja signaler från flera GNSS-konstellationer  
(t.ex. GPS och Galileo) och/eller flera olika frekvensband.

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

Undertryckning av GNSS-vilseledning

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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GPS används i många samhällskritiska system, både för navigering 
och tidssynkronisering. Störning av sådana system kan få allvarliga 
konsekvenser. Det finns därför ett stort behov av att kartlägga och 
hitta sådan störning. Baserat på en mjukvaruradio (t.ex. Ettus USRP) 
är det möjligt att, med kända algoritmer baserat på flerantennteknik, 
bestämma vilken riktning en störsignal kommer från.

Dina uppgifter
Du ska implementera och utvärdera algoritmer, kända från litteratu-
ren, för att med hjälp av flera antennelement lokalisera störsignaler i 
GPS-banden. I exjobbet ingår t.ex. litteraturstudie över öppet publi-
cerade tekniker, implementation av publicerade kända algoritmer i 
Ettus USRP mjukvaruradio, samt test och utvärdering av dessa.

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

Lokalisering av störning mot GPS

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING
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KONTAKT
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GPS används i många samhällskritiska system, både för navigering 
och tidssynkronisering i t.ex. elkraftanläggningar och mobiltelefoni- 
system. Störning av sådana system kan få allvarliga konsekvenser. 
Baserat på en mjukvaruradio (t.ex. Ettus USRP) är det möjligt att 
implementera kända algoritmer baserat på flerantennteknik för att 
undertrycka en störsignal.

Dina uppgifter
Du ska implementera och utvärdera algoritmer, kända från litteratu-
ren, för att undertrycka störsignaler i GPS-banden. I exjobbet ingår 
t.ex. litteraturstudie över öppet publicerade tekniker, implementation 
samt test och utvärdering av publicerade kända algoritmer i Ettus 
USRP mjukvaruradio. Målet är att få ett UAS att navigera även under 
störning.

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

Navigering under störning mot GPS

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se

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

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

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

Automatgenerering av övningsmiljöer

 

Linköping

 

Master

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

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

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

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

Forensiska egenskaper hos B-träd

 

Linköping

 

Master
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING
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KONTAKT



Tomas Busk, f.d. exjobbare och  
idag anställd på FOI i Linköping:

”Massor av  
häftiga saker  
pågår på FOI”
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Två dagar efter att Tomas avslutade sitt exjobb var han tillbaka på 
FOI som anställd.
 – Det blev en smidig övergång och många gratulerade mig till 
tjänsten. De sa att ”nu är du fast här” och det vill jag gärna vara.
Tomas läste teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet 
när han första gången hörde talas om FOI.
 – Jag tyckte det verkade vara ett väldigt häftigt ställe och hittade ett 
exjobb som matchade mina studier. För studenter som pluggar lik-
nande saker som jag är FOI ett jättebra ställe att göra sitt exjobb på.
 Att han skulle få jobba med en riktig och svår frågeställning kändes 
viktigt.  I början fick han lite hjälp på traven av sin handledare. Men 
sedan kunde han själv välja hur han skulle gå tillväga för att lösa 
uppgiften.
 – Det kändes roligt att man litade så mycket på mig att jag fick 
göra saker på mitt eget sätt. Exjobbet var precis så utmanande som jag 
hade hoppats, jag ville lära mig mer och få bra erfarenhet inom mitt 
område.

Kände sig uppskattad
Förutom kontinuerliga samråd med handledaren hade Tomas mycket 
kontakt med andra kollegor och kände sig uppskattad.
 – Många var intresserade av vad jag gjorde och det kändes att jag 
bidrog med något som FOI skulle ha nytta av. Jag var inte där för att 
snabbt lösa ett problem och sedan sticka iväg, utan det här var något 
som alla ville veta mer om.
 Idag håller han på att vidareutveckla exjobbet, men är också med i 
flera nya projekt inom radiokommunikation och radiostörning.
 – Det pågår hur många häftiga saker som helst här i huset och det 
märks tydligt att FOI jobbar för en säkrare värld och befinner sig i 
teknikens framkant.

Tomas Busks exjobb 
på FOI handlade om 
att filtrera bort luftens 
förvrängning av radio-
signaler vid signal- 
spaning mot fienden. 
Nu har han en tjänst 
på FOI och håller på 
att utveckla metoden 
ännu mer.
– Man får verkligen 
hålla på med ban- 
brytande teknik på  
FOI, säger han.

Tomas Busk, f.d. exjobbare och  
idag anställd på FOI i Linköping:

”Massor av  
häftiga saker  
pågår på FOI”
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I FOI:s kursverksamhet efterfrågas ofta demonstratorer för att  
åskådliggöra händelser och förlopp. Nya och uppdaterade  
demonstratorer behöver tas fram för de IT-forensiska kursdelarna.

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

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

Utveckling av IT-forensisk demo

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
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Att kunna avgöra tidpunkten för en händelse är A och O inom 
forensisk verksamhet, vilket gör tidsstämplingar till en mycket viktig 
pusselbit i IT-forensiska utredningar. För närvarande är det dock  
svårt att identifiera tidsstämplingsdata i fall där datamängdens struk-
tur inte är känd. Det kan t.ex. handla om trasig lagringsmedia eller 
strömmade data. Ditt uppdrag är att försöka ändra på det.

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

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

Identifieringsmetod, tidsstämpling

 

Linköping

 

Master
 

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 
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FOI genomför varje år ett antal föreläsningar och kurser där aktuella 
IT-säkerhetshot förevisas med hjälp av demonstrationer. Vi kallar 
dessa IT-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

 

Master
 

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

Dina uppgifter
Vid övningar och tester finns behov av att simulera datoranvändare 
i CRATE. Det finns idag en rudimentär lösning för att simulera 
surfande, e-post- och filhantering. Examensarbetet avser förbättra 
simulationen av användare genom hantering av fler mjukvaror, kom-
plexare användning och skapande av modeller över normala sekvenser 
med maskininlärning.

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

Simulering av datoranvändare

 

Linköping

 

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

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

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot  
data/IT eller IT-säkerhet och som vill genomföra ett utmanande  
examensarbete i en spännande miljö. Du bör vara intresserad av  
teknisk IT-säkerhet i kombination med programmering.

Säker uppstart av datorer

 

Linköping

 

Master

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

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING
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Vid FOI i Linköping utvecklas en cyberanläggning (eng. cyber range) 
som kallas CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avan-
cerad övningsmiljö där isolerade experiment och övningar genomförs 
i verklighetsliknande IT-miljöer. Syftet med CRATE är att stärka 
Sveriges cyberförsvarsförmåga, och anläggningen används bl.a. för 
forskning och cybersäkerhetsövningar.

Dina uppgifter
FOI har utvecklat verktyg för att kartlägga och utföra angreppstester 
mot maskiner i CRATE. Testerna kräver sårbara maskiner av olika 
slag. Examensarbetet syftar till att skapa en teknisk lösning för att  
automatiskt installera sårbara mjukvaror i maskiner och att utföra 
tester av relevanta angreppskoder med hjälp av FOI:s existerande 
verktyg.

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

Test av cybersäkerhetsangrepp 

 

Linköping

 

Master

 
Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

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

Dina uppgifter
Du ska utveckla ett övervakningssystem som klarar av att övervaka 
olika övnings- och forskningsmiljöer i CRATE. Cyberanläggningens  
arkitektur ställer dock avancerade krav då övervakningssystemet be-
höver fungera utan att påverka pågående övning eller forskning. 

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

Övervakningssystem, cyberanläggning

 

Linköping

 

Master

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

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

Dina uppgifter
Uppgiften går ut på att i CRATE skapa en övningsmiljö med till- 
hörande scenarier för att träna användning av verktygen i Skydds-
paket ICS/SCADA. Du ska skapa simulerade angrepp och drift-
störningar där Skyddspaket ICS/SCADA används för analys och 
åtgärdande. 

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

Övningsmiljö, Skyddspaket ICS/SCADA

 

Linköping

 

Master eller Kandidat

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se
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Vid FOI i Linköping utvecklas en cyberanläggning (eng. cyber range) 
som kallas CRATE. En cyberanläggning kan beskrivas som en avan-
cerad övningsmiljö där isolerade experiment och övningar genomförs 
i verklighetsliknande IT-miljöer. Syftet med CRATE är att stärka 
Sveriges cyberförsvarsförmåga, och anläggningen används bland annat 
för forskning och cybersäkerhetsövningar. 

Dina uppgifter
Du ska utveckla så kallade övningsmoduler i CRATE, som kan an-
vändas för övning och träning. Du ska i samråd med din handledare 
identifiera vilka IT-säkerhetsmoment som behöver läras ut, definiera 
hur detta sker på lämpligt sätt samt utveckla scenarier och övnings-
miljöer.
 
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.  
Examensarbetet är lämpligt för en till två personer.

Övningsmoduler i cyberanläggning

 

Linköping

 

Master eller Kandidat

Datateknik, Informations- 
teknologi, Mjukvaruteknik 
eller motsvarande 

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

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

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

Bayesianskt beslutstöd

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
 

exjobb.LS@foi.se
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Den svenska poliskåren utmärks av att den endast använder handeld-
vapen i extrema situationer. Poliser i Sverige beskrivs ofta som lugna, 
metodiska och med förmåga att deskalera en situation snabbt. Ett allt 
tuffare svenskt klimat riskerar att ställa högre krav på tyngre beväp-
ning av polisstyrkorna. Frågan är dock hur detta påverkar organisatio-
nen.

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

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

Beteendeförändring av beväpning

 

Linköping

 

Master eller Kandidat 

 

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

Dina uppgifter
Du ska studera dagens krigsspel och vilka effekter de har. Vilka vari-
abler i krigsspelen fungerar och vilka fungerar inte? Hur mäter vi om 
krigsspelen som finns idag faktiskt ger en positiv effekt?

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

Effekter av krigsspel

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
 

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

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

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

Ledning vid multi-domänoperationer

 

Linköping

 

Master

Statsvetenskap, System- 
vetenskap eller liknande

exjobb.LS@foi.se
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En viktig del av Sveriges försvar är försvaret mot cyberangrepp. Vi 
arbetar idag bl.a. med brandväggar, antivirusprogram och air gaps. 
Problemet med dessa tekniker är att samtliga fallerar när en människa 
gör ett misstag. Det kan röra sig om att öppna ett mejl, ladda ner en 
bild eller använda ett USB-minne som varit utan uppsikt. Hur går vi 
tillväga för att skydda oss mot detta?

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

Din profil
Alla med intresse för den mänskliga sidan av cybersäkerhet är 
välkomna att söka.

Mänskligt cyberförsvar

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
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Vid FOI i Linköping finns det flera olika laboratorier för utveckling 
av framtidens ledningssystem. Dessa är isolerade och varje laboratori-
um fungerar som en egen entitet. Det har framkommit ett behov av 
att skapa en koppling mellan laboratorierna för att lyfta resultatet till 
en högre abstraktionsnivå, där all data kan sättas ihop i ett gemen-
samt ledningssystem. 

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

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

Sammansatta laboratorier

 

Linköping

 

Master eller Kandidat

Datateknik, System- 
vetenskap eller  
motsvarande
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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 kan det vara bra att kunna spela upp 
valda videokällor samtidigt samt justera synkronisering av dessa auto-
matiskt eller manuellt. FOI har ett omfattande datapresentations- 
verktyg som skulle behövas i en light-version.

Dina uppgifter
Du ska 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 
tidslinjal. Du ska även hantera olika videoformat och styrning av ljud 
och bildvisningslägen.

Din profil
Lämplig utbildning inom mjukvaruutveckling och videobehandling 
samt gränssnittsdesign.

Synkronisering av datakällor

 

Linköping

 

Master
 

Mjukvaruutveckling på 
ingenjörsnivå, t.ex. System-
vetenskap, Mediateknik, 
Innovativ programmering, 
Datateknik eller motsvarande
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Som rapporterats i nyheterna under de senaste åren har ett flertal fall 
av misstänkt spionage mot svenska skyddsobjekt utförts. Vid FOI 
arbetar vi nu med framtidens intelligenta bevakningslabb som syftar 
till att utveckla och testa smarta bevakningscentraler. 

Dina uppgifter
Du ska studera vilka nutida och framtida kognitiva krav som  
operatörer av bevakningscentraler har och kommer att ha, vilka  
teknologier som efterfrågas eller vilka tekniker (t.ex. avvikelse- 
detektion) som är lämpliga att använda. 

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

Utveckling av framtidens bevakning

 

Linköping

 

Master eller Kandidat

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

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

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

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

Visualisering av 3D-kartor i VR

 

Linköping

 

Master
 

Datateknik, Innovativ  
programmering, Media- 
teknik, Systemvetenskap 
eller motsvarande
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På FOI hanteras ofta komplexa datamängder. Det kan röra sig om 
komplicerade inbördes samband eller data med många olika till- 
hörande attribut. Skulle en visualisering i VR-miljö (HTC-Vive) 
kunna öka möjligheten att tolka multi-dimensionell data? Går det att 
skapa en design som gör det möjligt att flytta runt dataobjekten?

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

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

Visualisering av data i VR-miljö

 

Linköping

 

Master

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

exjobb.LS@foi.se
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Vid FOI i Linköping existerar idag ett Virual Reality-labb för bland 
annat studier rörande simulering, visualisering och nyttjande av 
VR-tekniker.

Dina uppgifter
Exempel innehåll/inriktning: 
1) Effekt av distansträning, 2) Undersökning av vilka typer av 
simuleringar som är lämpliga att genomföra och vilka krav som ställs 
på realism, 3) Tillverkning av ny hårdvara (t.ex. bygga in sensorer i 
vapenattrapper och/eller skyddsvästar), och 4) Utveckling av mjuk- 
vara och visualiseringar.

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

VR för simulering och visualisering

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
 

Kognitionsvetenskap,  
Psykologi, Lärarutbildning, 
Design- och produkt- 
utveckling eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se

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

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

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

Adaptiva gränssnitt

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
 

exjobb.LS@foi.se
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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 det att veta hur terrängen kommer 
att påverka uppgifter, och vilka möjligheter och svårigheter som egna 
förband kan möta. 

Dina uppgifter
Du ska 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 terrängtyper, 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 är intresserade av GIS, experimentdesign och 
mätningar i fält. I exjobbet ingår såväl programmering som experi-
mentell validering av resultat och 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-
skap eller  motsvarande

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

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

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

AR för räddningsledning

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
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I militära sammanhang är det viktigt att undgå upptäckt och snabbt 
förflytta sig till en säker plats. Med högupplösta 3D-kartor kan man 
räkna ut risken att upptäckas från olika vinklar. Denna information 
måste förmedlas på ett lättfattligt och snabbt sätt till dem som  
behöver den. Augmented Reality är en nyckelteknik som nu är  
mogen för försök i utomhusmiljöer.

Dina uppgifter
Du ska ta fram ett AR-baserat experimentsystem för försök i utom-
husmiljöer, designa gränssnitt för visualisering av säkra respektive 
riskabla områden, koppla information från befintliga system och 
visualisera i den framtagna AR-lösningen, genomföra försök och 
värdera resultaten. 

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

AR-teknik för utomhusmiljö

 

Linköping

 

Master
 

Kognitionsvetenskap, 
Datateknik, Ergonomi och 
MTO, Mediateknik, Grafisk 
design och kommunikation, 
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Simons exjobb gick ut på att utveckla en prototyp till ett instru-
ment som ska kunna användas för säkerhetspolitiska bedömningar.  
Prototypen var den första i sitt slag på FOI och ska hjälpa analytiker 
att uppskatta sannolikheten för att en konflikthändelse kommer att 
inträffa i ett land, inom ett visst tidsspann. 
 – Vi låg verkligen i startgroparna med det här projektet och det var 
över min förväntan att jag skulle få vara så delaktig i arbetet.
 Komplexiteten i projektet innebar mycket klurande över modeller 
och data. Han hade också en plan att följa med olika deadlines som 
det gällde att hålla. 
 – Om datan inte var presenterad som jag ville så fick jag försöka 
lösa det. Sedan fick jag bygga modellen och fundera ut vad som  
kunde passa i den och hur man kunde undersöka hur bra den var.  
I princip var det problemlösning hela tiden.

Massor med möjligheter
I början av sin utbildning var Simon inställd på att bli teoretisk fysi-
ker. Men ju mer han lärde sig om maskininlärning desto mer förstod 
han att kunskapen kan förenas med något konkret ute i samhället. På 
FOI blev det ännu tydligare.
 – Jag insåg att det finns massor med möjligheter för mig att appli-
cera min kunskap på olika problem som jag inte visste existerade. Så 
jag skulle definitivt kunna tänka mig att jobba på FOI i framtiden.
 Som många andra studenter kunde han inte så mycket om FOI 
innan han kom dit.
 – Men jag hade hört att man forskar mycket inom maskininlärning 
och artificiell intelligens. Nu vet jag också att det finns otroligt myck-
et annan kunskap samlat på FOI, verksamheten är så himla bred med 
olika typer av uppgifter som verkar spännande.

Simon Hellman, som 
läste teknisk fysik vid 
Uppsala universitet, 
fick använda maskin- 
inlärning i ett helt nytt 
projekt om att förutspå 
konflikthändelser  
i världen.
– Det var superroligt 
att få vara med från 
början, säger han.



Simon Hellman, f.d. exjobbare och idag anställd på FOI:

”Jag fick vara mer  
delaktig än förväntat”
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Vi söker en student som under VT2021 vill genomföra sitt exjobb 
inom ramarna för användargränssnitt för kontroll av obemannade 
och autonoma system. Exjobbet syftar till att bemöta utmaningar så-
som generalisering av gränssnitt, informationspresentation och fysisk 
utformning.

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

Din profil
Vi söker dig som under VT2021 genomför ditt exjobb. Du ska 
tidigare ha genomfört din utbildning med goda resultat och inneha 
kunskaper inom  områden som exempelvis human factors, proto- 
typande, interaktionsdesign, autonoma farkoster.

Gränssnitt för autonoma farkoster

 

Linköping

 

Master eller Kandidat
 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Bioinformatisk analys av organismer

 

Umeå

 

Master 

 

Bioteknik, Molekylärbiologi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI utvecklar expertis i frågor som rör nedrustning och ickespridning 
av massförstörelsevapen. Centralt i arbetet mot biologiska vapen är att 
öka medvetenhet inom utbildning, forskning och industri om B- 
vapenkonventionen och om de utmaningar som utgörs av kunskaper 
med dubbla användningsområden, dvs. som är tänkta att användas 
för att göra gott men som skulle kunna missbrukas för att göra skada.

Dina uppgifter
Du ska kartlägga och analysera några länders nationella och inter- 
nationella insatser för att öka medvetenhet om B-vapenkonventionen 
och om dubbla användningsområden.

Din profil
Du är naturvetare med ett brinnande intresse för samhällsfrågor, eller 
samhällsvetare eller jurist med ett genuint intresse för biologi. Du bör 
vara intresserad av vad det är som driver samhällsfrågor.

Kunskap om B-vapenkonventionen

 

Umeå

 

Master eller Kandidat 

 
Statskunskap, Samhälls- 
vetenskap, Juridik, Medicin, 
Veterinärmedicin, Molekylär-
biologi, Teknisk biologi, eller 
motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

Laborativ analys av skadliga organismer

 

Umeå

 

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 män- 
niska, 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

 

Civilingenjör kemiteknik, 
Filosofiekandidat, magister 
eller master i kemi 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/ 
biofysik 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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Vi på FOI och CBRN-avdelningen i Umeå bedriver forskning 
angående farliga ämnen och hur de sprids i luft, mark och vatten. 
En grundläggande del av detta består av att hantera väderdata på ett 
korrekt sätt. Detta arbete syftar till att förbättra kopplingen mellan 
uppmätt vinddata och våra spridningsmodeller.

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

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

Anpassad analytisk turbulensmodell

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk fysik, Meteorologi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Materialanalys med hjälp av vindtunnel

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Känslig detektion av farliga substanser

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

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

Koncentrationsfält med KDE

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk fysik eller mot- 
svarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Hyper- och multispektral avbildning

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk kemi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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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 möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både  
totalförsvaret och samhället i stort. Tillsammans med andra får du  
möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor. 
Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis  
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. 

Har du den kompetens vi behöver?
På FOI:s webbplats hittar du både aktuella exjobb och tillsvidare- 
tjänster. Där kan du läsa mer om vilka kvalifikationer som krävs, hur  
du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vem du kan ställa  
dina eventuella frågor till.
 Vi går igenom alla intresseanmälningar och gör ett första urval  
utifrån erfarenhet, utbildning och andra formella krav. Är du en av  
dem som bäst uppfyller kraven kontaktar vi dig för en intervju.  
Ibland använder vi oss av tester och arbetsprover i urvalsförfarandet. 
 Var med och sök svaren för en säkrare värld!

Vad händer efter exjobbet?
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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




