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

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

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



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

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

Vilka examensarbeten är rätt för dig?
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Örebro

Umeå

Linköping

Kista
Grindsjön

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

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

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

Vilken ort är rätt för dig?

Linköping
FOI Linköping fokuserar på sensorer och sensorsystem så 
som lasersystem, radarsystem, positioneringssystem och 
IR-sensorer samt är verksamma inom områden som t.ex. 
signalbehandling, maskininlärning, radiokommunikation, 
telekrig, radiostörning, IT-säkerhet, systemutveckling  
eller samspelet mellan människa, teknik och organisation.
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Det säkerhetspolitiska läget i Europa har 
under senaste året förändrats radikalt. För 
Sverige innebär det ökat fokus på svensk 
försvarsförmåga. För FOI medför det att 
försvarsforskningen måste utökas för att 
vi ska kunna stödja Försvarsmaktens högt 
ställda krav på utveckling och förnyelse. 

På FOI är vi idag cirka 1 000 anställda. 
För att lyckas genomföra den nödvändiga 
försvarsforskningen behöver vi växa och 

rekrytera många medarbetare de komman-
de åren. Flera av dessa kommer att vara 
yngre nyutexaminerade personer som gör 
sina första insatser på FOI som exjobbare. 

Är du en framåt och nyfiken person som 
drivs av en stark vilja av att göra nytta 
för samhället? Då är ett exjobb på FOI ett 
mycket bra första steg i karriären.

Vilket exjobb väljer du? 
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CFD av ubåtspropeller ...........................................................45
XR för luftstridssimulatorer ...................................................47
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Adaptiv datadriven modellering .......................................... 55
Cybervilseledningsspel .........................................................56
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Explosionsbelastade konstruktioner ................................ 68
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3D-modell för resultatpresentation ....................................72
Dynamisk materialmodellering ...........................................73
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Exjobb i Linköping
AI för simulering av telekrigsduell ......................................76
Spatial upplösning av väderdata ........................................77
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Modulationsigenkänning med AI ........................................93
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Hyperspektral Compressed Sensing ................................ 101
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Utvärdering av Video Synopsis ......................................... 116
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Bildförbättring passiva radarbilder ..................................122
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Rymddata och snö ................................................................ 125
Hydrofila ytor för optiska egenskaper..............................126
AI och väderdata ................................................................... 127
Plasmonresonans för lågemissiv färg ..............................129
Taktik för framtidssäkrat kamouflage ..............................130
Laserbländning av CMOS-kameror ...................................131
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Alla aktuella lediga exjobb, praktikplatser, master- och  
kandidatuppsatser på FOI hittar du via foi.se/exjobb.  
Där skickar du också in din intresseanmälan.

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

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

Exjobb, uppsats eller praktik?  
Så här söker du

foi.se/exjobb
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I samband med kärnkraftsolyckor eller kärnvapenexplosioner kan ett 
nedfall av radioaktiva ämnen orsaka höga nivåer av strålning i vår när-
miljö eller dricksvatten och livsmedel. Vid FOI utförs forskning och 
metodutveckling för radionuklidmätningar utifrån ett strålskydds-
behov. Mätningarna kan användas till riskbedömningar för dos till 
människa, men även för att verifiera t.ex. spridningsmodeller.

Dina uppgifter
Radiokemiska analysmetoder och mätstrategier på labb behöver ut- 
vecklas för olika 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
Detta examensarbete 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 forsknings-
miljö. Förutsatt att laborativ vana finns kan även fysikstudier vara en 
lämplig bakgrund.

Utveckling av radiokemiska metoder

 

Umeå

 

Master eller Kandidat 

 

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

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Anpassad analytisk turbulensmodell

 

Umeå

 

Master

 

Teknisk kemi, Kemi, Teknisk 
fysik eller  motsvarande
 
 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Ditt exjobb – dina idéer! Examensarbetet kan t.ex. vara att studera 
hur ett visst indikeringsinstrument fungerar vid specifika betingelser 
och mot specifika ämnen, ta reda på hur man effektivast avlägsnar ett 
farligt ämne från ett specifikt material eller vilket skydd som skyddar 
bäst i en given situation.

Din profil
Du är praktiskt lagd och gillar att bygga upp egna försöksuppställ-
ningar och utföra experiment. Tillsammans utformar vi ett utmanande 
och spännande exjobb utifrån din inriktning och ditt intresse. 

Ditt exjobb inom Tekniskt CBR-skydd

 

Umeå

 

Master 

 

Civilingenjör eller högskole-
ingenjör inom kemi, biologi, 
maskin, fysik eller  mot- 
svarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom Tekniskt CBR-skydd forskar vi bland annat om personligt 
skydd, såsom andningsskydd och skyddskläder. För att ett andnings-
skydd ska vara så bra som möjligt krävs det att skyddet sitter tätt mot 
ansiktet och att detta kan kvantifieras med hjälp av en testaerosol. 
Andningsskydd används både av Försvarsmakten och civilt, t.ex. av 
sjukvården under pandemin.

Dina uppgifter
Du ska utveckla ett program som hanterar mätsignaler från en flam-
fotometer för vidare bearbetning av mätdata och/eller bygga om en 
befintlig flamfotometer så att den blir mer användarvänlig.

Din profil
Du uppskattar kombinationen av praktiskt arbete och programme-
ring och bör kunna driva arbetet självständigt med stöd från hand- 
ledaren. Du har en grundläggande förståelse för problemlösning och 
att omsätta en idé till färdigt program.

Test av inläckage på andningskydd

 

Umeå

 

Master

 

Civilingenjör eller högskole- 
ingenjör inom Mekanik, 
Elektronik, Data, Fysik eller  
motsvarande 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Exponeringsmarkör för klorgas

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk kemi, Kemi eller  
motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Non-targeted screening av hotämnen

 

Umeå

 

Master eller Kandidat

 

Teknisk kemi, Kemi eller  
motsvarande 

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom CBRN-avdelningen bedrivs forskning och metodutveckling 
inom hela den analytiska kedjan, från provtagning till kvalificerad 
tolkning av analysdata. Detta innefattar t.ex. analys av kemiska 
stridsmedel i miljöprover samt utveckling av metodik för att verifiera 
exponering av kemiska stridsmedel i människa.

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

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

Syntes av isotop-inmärkt biomarkör

 

Umeå

 

Master 

 

Teknisk kemi, 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
Projektet omfattar analyser av biomarkörer för kemisk lungskada i 
odlade celler eller lungvävnad efter exponering för retande gaser samt 
utvärdering av medicinsk behandling av lungskadan. För att genom-
föra detta kommer du 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



19

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, t.ex. röntgen-
kristallografi, 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
FOI söker studenter som är intresserade av att genomföra exjobb 
på masternivå 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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Vid CBRN-avdelningen forskar vi på organismer som utgör po-
tentiella 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
Projekten omfattar komparativ genomik, sekvensanalys samt käll- 
spårning av skadliga organismer. Du kommer att arbeta med befint-
liga mjukvaror, men egna anpassningar och uppbyggnad av pipelines 
kräver att du har programmeringserarenhet.

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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Vid CBRN-avdelningen forskar vi på organismer som utgör po-
tentiella 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 skad-
liga organismer. Du kommer att 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.

Analys av skadliga organismer

 

Umeå

 

Masteruppsats 

 

Bioteknik, Molekylärbiologi 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Effekter på människa i samband med händelser som involverar joni-
serande strålning är idag relativt väl dokumenterat. Inom aktuellt om-
råde saknas dock ett användarvänligt verktyg för snabb bedömning av 
risken för strålskador vid en given dosbelastning på människa.  

Dina uppgifter
Du kommer att utveckla ett mjukvaruverktyg som utifrån en given 
stråldos och den samlade kunskap som finns tillgänglig ska beräkna 
risken för strålskador och symtom hos människa. Detta ska resultera 
i en ”stand alone” mjukvara som ska kunna användas i såväl datorer 
som mobiltelefoner.  

Din profil
Vi söker dig som har ett gediget intresse för forskning och utveckling 
och som vill vara med och utveckla en produkt som kan användas i 
praktiken av såväl civila myndigheter som Försvarsmakten. Du bör ha 
goda kunskaper inom mjukvaruutveckling. Kunskap inom strålnings-
fysik är en fördel men inget krav.  

Verktyg för bedömning av strålskada

 

Umeå

 

Master

 

Teknisk fysik eller  mot- 
svarande

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 behövs korrektioner göras för bl. a. mätgeo-
metri och hänsyn behöver tas till  osäkerheter i ingående parametrar 
(kärnfysikaliska data). 

Dina uppgifter
Du ska 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 gammaspekt-
roskopi är meriterande men inte ett krav.

Osäkerheter i korrektionsfaktorer

 

Stockholm Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Matematik, Fysik, Civil- 
ingenjör, Datorvetenskap 
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 men också kvantifiering av mängden. 
I samband med detta behövs korrektioner göras för bl. a. mätgeo-
metri, och hänsyn behöver tas till  osäkerheter i ingående parametrar 
(kärnfysikaliska data). 

Dina uppgifter
Du ska ta fram ett verktyg (och i förlängningen ett användargräns-
snitt) för att simulera gammaspektroskopiska mätningar i laborato-
riet. Målet är att kunna uppskatta korrektionsfaktorer och effektivi-
teter. Det ingår också att validera simuleringarna mot andra verktyg 
och experimentella data.

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

Virtuellt gammaspektroskopiskt lab

 

Stockholm Kista

 

Master

 

Matematik, Fysik, Civil- 
ingenjör, Datorvetenskap 
eller motsvarande

exjobb.CBRN@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Hur snabbt kan ett  
kanontorn egentligen röra sig?  

Det var ingen vanlig uppgift som  
Arvid Carlstedt fick i uppdrag att  
utföra på sitt exjobb på FOI. Men  

desto mer utvecklande.



Det var slumpen som förde Arvid Carlstedt  
till exjobbet på FOI. Han gick slutåret på civil- 
ingenjörslinjen inom maskinteknik på KTH med 
inriktning mot fordonsteknik och sökte exjobb på 
flera företag utan att få napp. En kompis till Arvid 
hade precis fått besked om att komma på intervju 
för exjobb på FOI så därför skickade Arvid in en 
ansökan – och fick svar direkt.

– Mitt uppdrag var att undersöka den elektro- 
mekaniska dynamiken hos kanontorn på stridsvag-
nar. Det är elmotorer som styr tornen, och jag tog 
fram modeller över hur de beter sig i olika scenarier 
som fordonet kan befinna sig i och hur de interage-
rar med andra system på en stridsvagn, säger Arvid.  

Arvid kom igång snabbt med jobbet och fick god 
hjälp.

– Min handledare var jättetrevlig och hjälp-
sam. Vi träffades två gånger i veckan för att prata 
igenom hur det gick och vad som skulle göras 
härnäst. 

Han fick fria händer att utföra uppdraget och 
fick använda sin kreativitet:

– Jag fick lista ut mycket själv och jag behövde 

inte följa några speciella ramar. Det var en ganska 
intensiv research till en början, men stötte jag på 
problem var det ju bara att ta upp det med handle-
daren, så löste vi det tillsammans. Jag har definitivt 
blivit en bättre ingenjör genom arbetet här, säger 
Arvid.

Sommaren 2021 var han klar och lämnade över 
slutrapporten till examinatorn på KTH som var 
nöjd, liksom FOI – där han nu har fått fast anställ-
ning och fortsatt att arbeta med fordonsdynamik. 
Men han han har också fått möjlighet att testa en 
massa andra områden, till exempel PV-robotsystem.

– Det är en trevlig arbetsmiljö med väldigt myck-
et smarta människor, där många har doktorerat. 
Här kan man verkligen utvecklas och lära sig nya 
saker. Alla är hjälpsamma och kunniga inom sina 
områden.

Och sedan finns ytterligare en viktig fördel med 
FOI.

– Det kan låta klyschigt, men vi bidrar faktiskt 
till Sveriges säkerhet. Inte bara militärt utan även 
när det gäller krigsberedskapen i stort. Det känns 
väldigt bra.

«Här kan man verkligen 
utvecklas och lära sig nya saker»

27
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Inom Förmåge- och försvarsgrensutveckling arbetar vi med utveckling 
samt taktisk och operativ värdering av de förmågor Försvarsmakten 
kommer att behöva i en nära framtid. Detta sker genom direktstöd, 
studier och analyser, där vi hjälper våra uppdragsgivare med metodisk 
och vetenskapligt förankrat beslutsstöd.

Dina uppgifter
Uppgiften anpassas efter våra aktuella behov och den sökandes  
bakgrund. Arbetsuppgifter kan vara intervjustudie inklusive metod- 
utveckling, framtagning av modell för värdering med hjälp av Excel 
& VBA eller fördjupning inom krigsvetenskap. Egna förslag är väl- 
komna.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att genomföra examensarbete, 
uppsats eller praktik inom ramen för enhetens verksamhet. Din bak-
grund kan vara samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller blivande 
civilingenjör och med ett intresse för försvars- och samhällsfrågor.

Förmågeutveckling

 

Stockholm Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Samhällsvetenskap, Natur- 
vetenskap, Civilingenjör 
eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom forskningsområdet säkerhetspolitik tar vi fram kvalificerat, 
kompetensbaserat underlag och beslutsstöd gällande internationella 
säkerhetspolitiska utvecklingar för Sverige relevanta länder, regioner 
och organisationer. Huvuduppdragsgivare är regeringskansliet (sär-
skilt försvars- och utrikesdepartementen) samt det militära hög- 
kvarteret. Vi stödjer också andra myndigheter och privata aktörer.

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

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

Praktik vid Säkerhetspolitik

 

Stockholm Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Statsvetenskap, Internatio-
nella relationer, Freds- och 
konfliktkunskap eller  
motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Försvarslogistik är komplexa logistiksystem som innehåller varor  
och tjänster som ska stötta Försvarsmaktens verksamhet. FOI bistår 
med underlag till beslutsfattare och Försvarsmakten, där vi problema-
tiserar, systematiserar och ger förslag till effektivisering av försvars- 
logistiken.

Dina uppgifter
Beroende på din bakgrund och inriktning kommer du att ingå i ett 
projekt som hanterar någon del inom Försvarslogistik. Det kan inne-
bära Teknisk Tjänst, Transport, Lagerhållning, Ledning, Sjukvård, 
eller Energihantering.

Din profil
Vi söker dig som studerar till Supply chain management/Logistiker 
eller med inriktning mot något område som nämnts inom Försvars- 
logistikens domän, exempelvis Transport, Lagerhållning eller Led-
ning. Det viktiga är du har ett intresse för att undersöka det stöd som 
logistiken ger till Försvarsmakten.

Praktik inom Försvarslogistik

 

Stockholm Kista

 

Praktikplats 

 

Supply chain management, 
Logistik eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom Försvarsekonomi stödjer vi beslutsfattare genom att analysera 
trender inom internationella och svenska försvarsutgifter. Vi analy-
serar vad olika länder spenderar på försvar och vad de får ut av sina 
satsningar. Vi analyserar även det svenska försvarets tillväxt, militär 
materielförsörjning och försvarsindustrins förutsättningar.

Dina uppgifter
Du kommer att kartlägga och analysera internationella och svenska 
försvarsutgifter. Beroende på bakgrund och intresse finns det även 
möjlighet att jobba med frågor kopplade till försvarsindustri, försva-
rets tillväxt och materielförsörjning.

Din profil
Vi söker dig som studerar national-, företags- eller industriell ekono-
mi, företrädesvis på master eller kandidatnivå. Du bör också ha ett 
intresse för säkerhets- och försvarsfrågor.

Praktik vid Försvarsekonomi

 

Stockholm Kista

 

Praktikplats 

 

Nationalekonomi, Företags-
ekonomi, Industriell  
ekonomi eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Försvarslogistik är komplexa logistiksystem som innehåller varor och 
tjänster som ska stötta Försvarsmaktens verksamhet. Som exempel är 
Teknisk Tjänst en viktig del av Försvarslogistik. Inom Teknisk Tjänst 
sker både underhåll av fordon, men även teknikimplementering av 
nya teknologier. En av dessa framtida implementeringar är nya moto-
rer med nytt drivmedel.

Dina uppgifter
Du kommer att ingå i projekt som undersöker alternativa drivmedel 
och motorer för framtida logistikfordon. Fordonen kan vara både 
luftburna, markgående, eller röra sig på/under vattenytan.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Maskinteknik, Indu-
striell Design, Teknisk Design eller liknande område, och som har ett 
intresse för innovationer.

Praktik inom Teknisk Tjänst 

 

Stockholm Kista

 

Praktikplats 

 

Logistik, Civilingenjör inom 
Maskinteknik, Industriell 
Design, Teknisk Design eller 
motsvarande 

exjobb.FA@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
Arbetsuppgifterna 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

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Statsvetenskap, Samhälls-
vetenskap, Industriell  
ekonomi eller motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Uppsatsskrivare till Samhällets säkerhet

 

Stockholm Kista

 

Masteruppsats eller  
Examensarbete 

 

Samhällsvetenskap, Civil- 
ingenjör i riskhantering eller 
motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Uppsatsskrivare till Asymmetriska hot

 

Stockholm Kista

 

Master eller Kandidat 

 

Juridik, Rättsvetenskap eller 
motsvarande 

exjobb.FA@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) på FOI Kista 
bedrivs utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en storskalig 
realistisk flygsimulator där piloterna möter virtuella AI-motståndare. 
Sedan 2015 har AI baserat på förstärkningsinlärning visat sig kunna 
hitta innovativa taktiker på kända problem. Kan förstärknings- 
inlärning göra detsamma för taktiserande i flygstrid?

Dina uppgifter
Du kommer att undersöka lämpliga metoder för att med förstärk-
ningsinlärning träna upp en agent som kan utöva effektiv flygstrid i 
en simulerad miljö. Efter att ha implementerat och testat agenten kan 
den komma att prövas i dueller med stridspiloter.

Din profil
Du är blivande civilingenjör med intresse för maskininlärning. Du 
har erfarenhet av förstärkningsinlärning (reinforcement learning) och 
behärskar något maskininlärningsramverk som PyTorch eller Tensor-
Flow. Kunskap om flygdynamik är ett plus!

Kreativ AI för stridsflygtaktik

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

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

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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För övervakning av kustområden bedriver FOI forskning och utveck-
ling av undervattenssensornätverk som kan användas för att detekte-
ra, spåra och klassificera fartyg och undervattensfarkoster. Dessa har 
begränsade kommunikationsresurser. För att inte avslöja nätverkets 
existens är det önskvärt att det är tyst och använder passiv spaning 
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 
både för kommunikation och aktiv spaning, dvs. använda utsända 
kommunikationssignaler som sonarpulser. 

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

Lokalisering i undervattensnätverk

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk mate- 
matik, Elektroteknik med 
inriktning signalbehandling 
eller motsvarande 

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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För övervakning av kustområden är det viktigt att snabbt kunna  
placera ut nätverk av undervattenssensorer som kan detektera, spåra 
och klassificera farkoster. Det är viktigt att geometrin hos sensor- 
nätverket och orienteringen hos de individuella sensornoderna är 
kända. Sensornoderna driver och roterar på väg ner till botten och 
deras exakta position och orientering är därför okänd.

Dina uppgifter
Två kalibreringsmetoder med stor potential är 1) utrusta sensor- 
noderna med tröghetsnavigeringssensorer och via sensorfusion spåra 
nodernas rörelser och 2) använd godtyckliga ljud från båtar som  
passerar sensornätverket för att estimera geometrin hos noderna. Du 
ska utforska, undersöka och utveckla en eller båda dessa metoder.

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

Positionering undervattensnätverk

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk mate- 
matik, Elektroteknik med 
inriktning signalbehandling 
eller motsvarande 

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI bedriver forskning om autonoma farkostsystem i olika domäner. 
Det finns ett växande behov av kunskap om metoder för att prediktera 
och hantera fel och farliga situationer utan mänsklig inblandning. 
Det ställer höga krav på övervakning av systemets inre processer och 
modellering av felförlopp.   

Dina uppgifter
Uppgiften består av att implementera en metod för feldetektion 
för ett specifikt autonomt system. Metoden ska implementeras och 
utvärderas genom simuleringar och på ett verkligt system (UAV eller 
UGV). Målet är att presentera arbetet i en rapport och i en demon-
stration.

Din profil
Du har erfarenhet av programmering i Matlab, Python och ROS. För 
att klara av arbetet krävs samarbets- och initiativförmåga samt en god 
förståelse av matematisk modellering av dynamiska system, datadrivet 
och analytiskt.

Feldetektion för autonoma system

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Robotik, Reglerteknik,  
Systemteknik, Tillämpad 
matematik eller mot- 
svarande 

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Du ska utveckla en metod för att prediktera virvelfält från ett objekt. 
Utifrån uppmätt data skapas en källmodell, som sedan kan användas 
för att prediktera magnetfältet vid andra frekvenser och positioner. 
Arbetet kan delvis utföras i laboratorium och omfatta jämförelser mot 
FEM-simuleringar.

Din profil
Detta är ett forskningsnära exjobb som ställer höga krav på din 
drivkraft och initiativförmåga. Du har goda möjligheter att själv styra 
inriktningen på arbetet. Du studerar till civilingenjör med inriktning 
teknisk fysik eller liknande och är intresserad av modellering.

Inversmodellering av virvelfält

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk  
matematik eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Fartyg har inom skeppsbyggnad traditionellt beskrivits av tvådimen-
sionella spant. När positioner för förstyvningar läggs till i dessa ökar 
antalet punkter, vilket leder till problem vid export till FEM-program. 
Om skrovet istället beskrivs med konstruktiv rymdgeometri med rät-
block med radier och NURBS bör nya skärningspunkter kunna hittas 
utan att öka antalet punkter eller förlora information.

Dina uppgifter
Du ska undersöka tidigare, liknande, arbete samt implementera en 
första prototyp för att med konstruktiv rymdgeometri möjliggöra 
export mellan mjukvaror med så enkla geometrier som möjligt utan 
att tappa information.

Din profil
Du har erfarenhet av programmering i objektorienterade språk och 
numeriska metoder med geometrier och flyttal. Du kan t.ex. ha läst 
datavetenskap, teknisk fysisk eller matematik.

CSG för fartygsgeometrier

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datavetenskap, Teknisk 
fysik, Matematik eller mot- 
svarande 

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI:s grupp för fartygs- och ubåtsdesign arbetar med fartygskoncept 
i tidiga skeden. I dessa lägen är det bra att kunna avgöra fartygets 
sjöegenskaper och hur de inverkar på fartygets förmåga att operera i 
dåligt väder.

Dina uppgifter
Uppgiften består i att med befintlig mjukvara för linjär stripteori be-
räkna transferfunktioner och därefter operabilitet för ett örlogsfartyg. 
En stor del av arbetet blir att undersöka relevanta mått för att gå från 
beräknade rörelser till påverkan på besättningen.

Din profil
Du har läst skeppsteknik eller en annan utbildning som gjort dig 
bekant med gensvarsfunktioner och vågspektrum, och tycker om att 
programmera. 

Operabilitet för örlogsfartyg

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Skeppsteknik, Teknisk fysik, 
Oceanografi eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En snabb utveckling har skett inom automatisk text- och bildbehand-
ling och relaterade områden. Nya tekniker baserade på djupa neurala 
nätverk har flyttat gränserna för vad som går att automatisera. Inom 
försvars- och säkerhetsdomänen medför teknikutvecklingen såväl 
möjligheter som utmaningar. Analysuppgifter kan effektiviseras, men 
tekniken kan också utnyttjas t.ex. i påverkansoperationer.

Dina uppgifter
Du ska undersöka hur nya tekniker inom automatisk text- och bild-
behandling och automatisk kunskapshantering kan tillämpas inom 
försvars- och säkerhetsdomänen. I uppgiften ingår inläsning om vald 
teknik, försök med open source-programvara, anpassning av teknik 
och kod till en föreslagen tillämpning samt analys.

Din profil
Du studerar till civilingenjör inom datateknik, teknisk fysik eller 
motsvarande. Du är intresserad av maskininlärning och har erfarenhet 
av Python och djupa neurala nätverk. Tidigare arbete med text-/bild-
behandling eller kunskapsbaser/kunskapsgrafer är meriterande.

Kunskaps- och informationshantering

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Teknisk fysik 
eller motsvarande 

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Den turbulenta vak som bildas bakom en ubåt ger upphov till en  
signatur som kan upptäckas och röja ubåtens färdväg och position 
samt användas vid ubåtsjakt. Det är därför viktigt att ha god förståelse 
för och kunna prediktera vakens karakteristik. Ubåts- och propeller-
geometri samt driftläge påverkar denna karakteristik, vilket gör den 
komplicerad och kostsam att prediktera.

Dina uppgifter
Din uppgift är att med CFD simulera flödesfältet som skapas av en 
ubåtspropeller, för att studera turbulenskaraktäristiken i vaken. Du 
ska jämföra olika metoder baserade på CFD så som roterande  
propellergeometri samt lägre ordningens modeller, vilka ersätter pro-
pellern med källtermer.  Målet är att ta fram en metodik för simule-
ring av propellervak. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning ström-
ningsmekanik eller liknande, och som vill genomföra ett utmanande 
examensarbete. Examensarbetet är forskningsnära och ställer höga 
krav på din drivkraft och initiativförmåga.

CFD av ubåtspropeller

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Civilingenjör med inriktning 
mot Strömningsmekanik 
eller motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter (FLSC) i FOI Kista be-
drivs utbildning och träning av stridspiloter. FLSC är en komplex 
multiplayer flygsimulator där piloterna möter virtuella AI-motstån- 
dare 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 ska arbeta med XR-utrustning (headset) i en flygsimulator. Arbe-
tet ska undersöka möjligheter, begräsningar och nytta med tekniken 
inom ett avgränsat område, t.ex. generering av 3D-omvärld, instru-
mentering, taktil/haptisk feedback och användarupplevelse. Du får 
utveckla en demonstrator och utvärdera denna på FLSC personal.

Din profil
Sistaårsstudent med inriktning spelutveckling, interaktionsdesign, 
3D-grafik, eller farkostteknik. Du kan programmera och har erfaren- 
het av 3D-grafikutveckling. Lämplig utbildning är Datateknik,  
Medieteknik, Farkostteknik, Interaktionsdesign eller likvärdig utbild-
ning.

XR för luftstridssimulatorer

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Medieteknik, 
Farkostteknik, Interaktions-
design, Spelutveckling/ 
design eller motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI utvecklas verktyg och metoder för att analysera framtidens 
markstrid. Beräkningsmodeller används för att beräkna utfall av  
mekaniserad strid med olika förband och förmågor. Simulerings- 
verktyg används för att visualisera skeenden och förstå utfall av 
modellerna. Syftet är att stötta krigsspel, framtidsstudier och vapen-
systemvärdering.

Dina uppgifter
Din uppgift är att definiera och utveckla ny funktionalitet i en modell 
av framtida markstrid. Modellen är utvecklad i Matlab. Arbetet 
inkluderar att pröva olika sätt att modellera framtidens markstrid, 
utgående från underliggande tekniska underlag. Arbetet kommer att 
inbegripa studier av hur framtida markstrid kan och bör modelleras.

Din profil
Teknisk fysik med inriktning mot programmering, datateknik, data-
vetenskap eller liknande, med intresse för programmering och model-
lering. Intresse för krigsspel och teknikutveckling är meriterande.

Modellering av framtida markstrid

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Datavetenskap eller mot- 
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



49

Vid FOI bedrivs studier och simuleringar av markfordon för att 
värdera olika plattformar, dess konstruktion och framtida teknologier. 
Syftet med studierna är att värdera fordonskoncept i utvecklingen av 
framtida militära fordon eller UGV:er.

Dina uppgifter
Du ska ta fram en förenklad fysikalisk modell av ett stridsfordons 
eller UGV:s dynamik under gång i terräng. Arbetet kan omfatta 
fordonets interaktion med terrängen (aktiv upphängning), såväl som 
fordonets egna rörelsedynamik. Modellen ska implementeras i Matlab 
och valideras med hjälp av data från andra inmätningar. I arbetet kan 
experimentverksamhet ingå.

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

Stridsfordonsdynamik

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik, 
Maskinteknik, Fysik eller 
motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI utvecklas verktyg och metoder för att analysera framtidens 
markstrid. Beräkningsmodeller används för att beräkna utfall av  
mekaniserad strid med olika förband och förmågor. Simulerings- 
verktyg används för att visualisera skeenden och förstå utfall av 
modellerna. Syftet är att stötta krigsspel, framtidsstudier och vapen-
systemvärdering.

Dina uppgifter
Din uppgift är att vidareutveckla ett visualiseringsverktyg för studie 
av framtida markstrid. Visualiseringsverktyget är utvecklat i C# och 
använder ArcGIS. Arbetet inkluderar att utveckla och pröva olika sätt 
att stötta krigsspel samt att pröva funktionaliteter tillsammans med 
experter på markstrid och krigsspel. 

Din profil
Datavetenskap eller datateknik med intresse av MDI, systemveten- 
skap eller liknande. Intresse för modellering och simulering och krigs-
spel är meriterande.

Visualisering av framtida markstrid

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Datavetenskap, 
Systemvetenskap eller mot-
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Samhället blir alltmer beroende av rymdtjänster och det är därför 
viktigt att kunna bedöma hot mot dessa system, t.ex. att en satellit 
används för att kollidera med en annan satellit. Avståndet mellan 
satelliter kan dock vara ett dåligt mått på hotnivån. Istället kan ett 
energiavstånd användas, alltså den energi som krävs för att utföra 
banmanövrar för att kollidera med en annan satellit. 

Dina uppgifter
Examensarbetet avser att definiera, ta fram metoder och bygga verk-
tyg för att avgöra energiavståndet mellan två satelliter. Arbetet kom-
mer 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 
ett intresse för rymd och rymdteknik. Erfarenheter inom banmekanik, 
optimering och python-programmering ses som ett stort plus. 

Metoder för hotbedömning i rymden

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Fysik, Matematik eller mot-
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



På en kräftskiva kan det hända mycket. Under 
en sådan fest satt Diana Saleh och pratade med en 
kompis som berättade om sina goda erfarenheter 
av FOI. Efter att ha bläddrat i exjobbskatalogen 
insåg Diana Saleh hur många intressanta arbets-
uppgifter som fanns på FOI.

Bakgrunden som civilingenjör inom design och 
produktutveckling gjorde att hon sökte och fick 
ett exjobb inom interaktionsdesign., Uppgiften var 
att undersöka hur man kan styra ett obemannat 
markgående fordon.

– Det innebar allt från att identifiera använd-
ningsområden genom att följa med den faktiska 
användaren, det vill säga soldaterna, ute på fält, till 
att slutligen utveckla en prototyp för ett styrdon.

Diana beskriver exjobbsprocessen som både 
lärorik och inbjudande.

– Mina handledare på FOI var fantastiska. De 
var alltid engagerade och tillgängliga. Redan tidigt 
fick jag ett stort förtroende. Mina idéer och tankar 
om designmetoder togs glatt och entusiastiskt 
emot. Samtidigt fick jag lära mig mycket om För-
svarsmakten och försvarssektorn. 

Kollegorna är därtill både trevliga och kun-
niga, och ofta uppstår intressanta diskussioner i 
fikarummet.

– Det fina med FOI är att alla sitter på någon 
form av spetskompetens i kombination med att 
alla gärna vill dela med sig av sin kunskap. Jag 
har exempelvis lyckats få ihop deltagare till en 
workshop genom ett samtal vid kaffeautomaten. 

Idag jobbar hon som forskningsingenjör på avdel-
ningen för Ledningssystem hos FOI.

– Det är väldigt givande och kul. Jag gör allt från 
att skapa brädspel i forskningssyfte, springa runt 
med soldater ute på fältet och skriva rapporter på 
kontoret, till att representera FOI och Sverige på 
internationella konferenser. En minst sagt dyna-
misk arbetsplats. 

– Det känns viktigt att veta att jag varje dag på 
jobbet bidrar med min kunskap och min erfaren-
het för att Sverige ska ha ett säkrare försvar – idag, 
imorgon och om 20 år. Man går till jobbet varje 
dag med vetskapen om att man är en av pussel-
bitarna som bidrar till en säkrare värld. Det är en 
mäktig känsla!

«Man är en av pusselbitarna  
som bidrar till en säkrare värld»

52



När Diana Saleh 
på en fest fick höra om 

FOI gjorde hon ett djupdyk 
i exjobbskatalogen. Idag är 

hon anställd efter att  
ha skrivit sitt exjobb om 

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

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

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

Riskbedömning rymdskrotskollision

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Fysik, Matematik eller mot-
svarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Analys och simulering inom flygdynamik och aeroelasticitet kräver 
förenklade men realistiska modeller av aerodynamisk prestanda. 
Därför används datadriven modellering för att ersätta resurskrävande 
detaljerade beräkningar.

Dina uppgifter
Du ska implementera en modelleringsmetodik som baserat på 
komplexa dataunderlag ska uppnå en önskad förmåga att prediktera 
aerodynamiska prestanda för ett givet flygsystem. Modelleringen 
kommer att använda adaptiva samplingsstrategier i kombination med 
regressionsbaserade ensemblemetoder  (Random Forest).  

Din profil
Du är blivande civilingenjör eller motsvarande, med goda kunskaper 
om och intresse av statistiskinlärning och beräkningsfysik. Projektet 
kan fördelas på två studenter.

Adaptiv datadriven modellering

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Statistikinlärning, Beräk-
ningsfysik eller motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Cybervilseledningsspel utgör en form av AI-baserat beslutsstöd för 
optimal resursallokering där kortsiktigt kostsam signalering (”vilse- 
ledning”) ger utdelning i det långa loppet: spelaren vinner på att age-
ra på ett sätt som kortsiktigt resulterar i mindre utdelning, men som 
avslöjar mindre känslig information (såsom var skyddsvärda tillgångar 
är lokaliserade).

Dina uppgifter
Du ska överföra resultat från algoritmisk spelteori till praktiskt  
motiverade resursallokeringsproblem inom cybersäkerhet. Exjobbet är 
forskningsnära och handlar om att, efter en litteraturstudie, utvärdera 
och implementera en eller flera spelteoretiska algoritmer för ett lämp-
ligt val av cybervilseledning (t.ex. honungsfällor).

Din profil
Du vill göra ditt exjobb i en stimulerande miljö med fokus på intelli-
genta informationssystem.Du studerar till civilingenjör/motsvarande, 
tycker att kombinationen av algoritmisk spelteori och IT-säkerhet 
känns spännande, och är duktig på att programmera i C/C++ och/
eller Python.

Cybervilseledningsspel

 

Stockholm Kista

 

Master 

 

Datateknik, Teknisk fysik, 
Tillämpad matematik eller 
motsvarande

exjobb.FT@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Du ska utvärdera 3D-skrivning av polymera material (syftar i för- 
längningen till framtagning av laddningar för militära ändamål).  
Studien inkluderar polymera material och kompositmaterial (par-
tiklar i polymermatris). Du kommer bl.a.undersöka olika TPEer, 
karakterisera och 3D-skriva materialet.

Din profil
Du studerar med inriktning mot polymera material, polymerkemi 
eller motsvarande och har ett intresse för additiv tillverkning, mate-
rials olika egenskaper och karakterisering av materialen. Du bör ha 
körkort.

3D-skrivning av TPE

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Kemi eller motsvarande med 
inriktning mot polymera  
material eller polymerkemi

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

Dina uppgifter
Du ska utvärdera 3D-skrivning av polymera material (syftar i för- 
längningen till framtagning av laddningar för militära ändamål).  
Studien inkluderar polymera material och kompositmaterial (par- 
tiklar i polymermatris). Du ska bl.a. fotohärda polymermatriser, 
karakterisera och 3D-skriva materialet.

Din profil
Du studerar med inriktning mot polymera material, polymerkemi 
eller motsvarande och som har ett intresse för additiv tillverkning, 
materials olika egenskaper och karakterisering av materialen. Du bör 
ha körkort.

3D-skrivning UV-härdande polymerer

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Kemi eller motsvarande med 
inriktning mot polymera 
material eller polymerkemi

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Energilagring i litiumjonbatterier har ökat dramatiskt de senaste åren. 
Flera av försvarets applikationer är brandkritiska då en brand kan få 
katastrofala konsekvenser. FOI har kunskap om hur den termiska  
rusningen i litiumjonbatterier initieras och vad som händer vid 
termisk rusning.

Dina uppgifter
FOI har genomfört arbete inom området, där intressanta resultat 
framkommit och det finns flera frågeställningar att utreda. Då det rör 
sig om nya upptäckter meddelas specifik beskrivning av exjobb inte i 
öppen annons. 

Din profil
Du har kunskaper inom elektro-, termokemi, materialvetenskap,  
mekatronik eller elteknik. Vi tror att du har studerat detta inom ett 
civilingenjörsprogram eller liknande. Du ska vara tekniskt intresserad 
och ha ett driv att utveckla dig inom området. Du behöver inneha 
körkort.

Brandsäkra Li-jonbatterier?

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Kemiteknik, Elkraftteknik 
eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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En hybridraketmotor drivs med ett fastfas-bränsle och ett flytande 
oxidationsmedel. Denna motortyp har de senaste åren rönt stort 
internationellt intresse. Ett problem med hybridraketer är att det 
fasta bränslet har låg förbränningshastighet. På FOI har en ny typ 
av hybridbränsle utvecklats, vars mekaniska egenskaper dock måste 
förbättras.

Dina uppgifter
Syftet med examensarbetet är att studera metoder för att förbättra 
elasticiteten på bränslet genom att variera tillsatser och mjukgörare 
samt att 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 måste ha körkort.

Fasta bränslen till hybridraketer

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Polymerkemi, Materialteknik 
med inriktning polymera 
material eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



62

Vid framtagning av raketkrut kan materialets egenskaper förändras 
beroende på tillverkningsmetod och tillverkad mängd. En relativt ny 
teknologi, Resonance Acoustic Mixing (RAM), ska enligt tillverkaren 
vara direkt skalbar från gram- till kilogramskala. Är det verkligen så? 
Studien syftar till att jämföra material tillverkade traditionellt och 
med RAM.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera uppskalning med hjälp av RAM (syftar i förläng-
ningen till framtagning av laddningar för militära ändamål). Studien 
inkluderar polymera material och kompositmaterial (partiklar i  
polymermatris). Du ska bl.a. undersöka och jämföra tillverknings- 
metoder samt karakterisera materialet.

Din profil
Vi söker dig som studerar med inriktning mot polymera material,  
polymerkemi eller motsvarande och som har ett intresse för upp- 
skalning och effektivisering, materials olika egenskaper och karakteri-
sering av materialen. Du bör ha körkort.

Framtidens raketkrut

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Kemi eller motsvarande med 
inriktning mot polymera  
material eller polymerkemi

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Arbetsmiljövänliga isocyanter - finns de? Troligen inte, och därför vill 
vi att du ska undersöka om det finns några hälso- och miljövänliga  
alternativ. Isocyanter är viktiga komponenter vid tillverkning av raket- 
krut, då de gör material elastiska. Isocyanater är hälsoskadliga och 
måste bytas ut mot något som fungerar lika bra men som är bättre för 
hälsan. 

Dina uppgifter
Du ska undersöka vilka miljövänliga alternativ till isocyanat-baserade 
härdsystem (härdare + polymer) som finns, hur de fungerar kemiskt 
och vilka egenskaper de har. Du får genomföra litteraturstudier och 
laborativt arbete (undersöka reaktionsparametrar och vilka egenskaper 
som de polymera materialen får).

Din profil
Vi söker dig som studerar med inriktning mot kemi, polymerkemi 
eller organisk kemi, och som tycker det är intressant med laborativt 
arbete. Du bör ha körkort.

Miljövänliga isocyanater?

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Polymerkemi, Organisk kemi 
eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Plaster är generellt sett dåliga ledare, både elektriskt och termiskt. 
Genom att tillsätta rätt fyllmedel till en polymermatris kan den goda 
elektriskt isolerande förmågan behållas, samtidigt som polymer- 
systemets termiska ledningsförmåga ökas. 

Dina uppgifter
Projektet går ut på att optimera vilken typ och vilken halt av fyll- 
medel som ska tillsättas olika polymersystem för att uppnå en önskad 
värmeledningsförmåga. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot kemi, 
gärna med intresse för polymera material. Körkort är önskvärt.

Termiskt ledande plaster

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Kemi med inriktning mot 
polymera material eller  
motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Undervattensvapen verkar genom den stötvåg och den expanderande  
gasbubbla som bildas vid detonation. För verkansvärdering kan 
experiment genomföras där stötvågen från en detonation registreras. 
Att med hög noggrannhet kunna mäta stötvågen är också viktigt  för 
validering av datorsimulering av undervattensdetonationer.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera olika metoder för att generera kraftiga och repeter- 
bara stötvågor i vatten, följt av konstruktion av sådan utrustning för 
kalibrering av tryckgivare. Du får arbeta med konstruktion av en ex-
perimentell utrustning från idéstadium till färdig produkt. Vår lokala 
verkstad tillverkar utifrån ditt ritningsunderlag.

Din profil
Du är blivande maskiningenjör eller liknande och tycker att det skulle 
vara roligt att se din konstruktion bli en fysisk produkt.

Konstruktion av vattenstötapparat

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Maskiningenjör eller mot-
svarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



66



67

För att bestämma ett materials dynamiska egenskaper, som är av in-
tresse vid exempelvis en projektils penetrationsförlopp, kan Taylortest 
göras, där en cylinder av det material som ska testas skjuts mot en 
”stel vägg”. Förloppet filmas med en höghastighetskamera varefter 
cylinderns deformation kan utnyttjas för att via FEM-simuleringar 
anpassa parametrar till en vald materialmodell.

Dina uppgifter
Du ska med stöd av FOI:s forskare bygga upp en försöksuppställning 
för Taylorprov samt genomföra en experimentserie där deformations- 
förloppet filmas med en snabb kamera. Förloppet simuleras sedan 
med hjälp av ett FEM-program för att testa hur väl tillgängliga  
materialdata beskriver förloppet.

Din profil
Vi söker studenter som är intresserade av att genomföra exjobb med 
fokus på tillämpad hållfasthetslära. Vi söker i först hand dig som är 
intresserad av fysik, mekanik eller hållfasthetslära och som gillar att 
kombinera teori med praktik.

Ballistisk hållfasthetsprövning

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Farkostteknik, 
Maskinteknik med fokus på 
hållfasthetslära eller mot- 
svarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Det är viktigt att kunna analysera skydd och verkan av bärande kon-
struktionselement p.g.a. närliggande detonationer av konventionella 
vapen, improviserade laddningar eller explosioner p.g.a. olyckor. Ett 
viktigt verktyg är möjligheten att kunna genomföra detaljerade finita 
elementanalyser som beaktar belastningen och strukturens respons för 
bedömning av dess bärförmåga. 

Dina uppgifter
Du kommer med stöd av FOI:s personal att utveckla numeriska  
beräkningsmodeller i LS-DYNA och/eller IMPETUS i syfte att  
kalibrera modellerna mot tidigare genomförda experiment på vägg- 
element av armerad betong. Du ska även genomföra parameterstudier 
för att studera inverkan av olika materialmodeller och modellerings-
aspekter.  

Din profil
Du vill utföra ett exjobb inriktat på stukturdynamik och tillämpad 
hållfasthetslära inriktat mot armerade betongkonstruktioner. Du bör 
vara intresserad av konstruktionsteknik, numeriska analyser, finita 
elementmetoden samt mätdatautvärdering.

Explosionsbelastade konstruktioner

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Farkostteknik, Teknisk fysik, 
Maskinteknik, Material-
design , Väg och vatten, 
Samhällsbyggnad eller 
motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På Grindsjön bedrivs forskning om hur snabba projektiler penetrerar 
olika målkonstruktioner. Ett viktigt forskningsverktyg är FOI:s 
tvåstegs-lättgaskanon, där en krutdriven kolv komprimerar en lätt gas 
som accelererar en projektil till höga hastigheter. FOI uppgraderar nu 
experimentanläggningen för att kunna nå projektilhastigheter över  
5 km/s.

Dina uppgifter
För att bättre förstå kanonens funktion behöver tidpunkten då kolven 
börjar röra sig respektive när ett membran öppnas och släpper fram 
gasen bestämmas experimentellt. Arbetet innefattar instrumentering 
samt praktisk mätning i samband med skjutförsök. Mätresultaten ska 
också jämföras med data från simuleringar med ett innerballistiskt 
program. 

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av att genomföra ett examensarbete 
med fokus på tillämpad mekanik och experimentella metoder. Du 
bör vara intresserad av fysik, mekanik och hållfasthetslära och gilla att 
jobba praktiskt.

Lättgaskanonskjutningar i 5 km/s

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Maskinteknik, Teknisk fysik, 
Farkostteknik med fokus på 
mekanik och hållfasthetslära 
eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

Din profil
Du studerar till analytisk kemist, civilingenjör med inriktning kemi-
teknik, filosofie kandidat/magister eller master i kemi. Arbetet passar 
dig som är intresserad av metodutveckling. 

Analysmetoder för explosivämnen 

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Analytisk kemi, Kemiteknik, 
Forensik eller motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Relativistiska magnetronen är en källa som genererar pulsad mikro- 
vågsstrålning med hög uteffekt. Mikrovågorna genereras genom att 
accelerera elektroner i en koaxiell kavitet. Pulsen varar ca 100 ns och 
har toppeffekter kring 1 GW. Strålningen har potential att störa eller 
slå ut elektroniska system på avstånd, vilket gör magnetronen lämplig 
för HPM-tillämpningar (High Power Microwaves).

Dina uppgifter
Du ska utveckla modeller av den relativistiska magnetronen i program 
baserade på Particle-In-Cell eller finita elementmetoden. Målet är att 
optimera magnetronens prestanda genom att modifiera dess struktur.  
Egenskaper man vill förbättra är t.ex. verkningsgrad, toppeffekt, puls- 
längd, kontroll av frekvens/bandbredd samt antenngain.

Din profil
Du vill arbeta med mikrovågsteknik, modellering och HPM. Kurser 
inom elektromagnetism är ett krav. Det är en fördel om du har läst 
kurser inom mikrovågsteknik, antennteori, analytisk mekanik och 
beräkningsteknik samt har erfarenhet av beräkningsprogram (t.ex. 
COMSOL).

Utveckling av mikrovågskälla för HPM

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Teknisk matematik eller 
motsvarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid värdering av verkan och sårbarhet hos fysiska mål är det viktigt 
att kunna presentera resultat på ett tydligt och pedagogiskt sätt, t.ex. 
genom att tillhandahålla en 3D-modell av målet där den intressanta 
informationen ligger överlagrad på målet. Geometrier med tillhörande 
resultat kan hämtas ur befintliga beräkningsverktyg.

Dina uppgifter
Du ska skapa ett verktyg som kan hämta ut ett urval av geometrierna 
med tillhörande data och exportera dem till ett format som kan visas 
och manipuleras i ett presentationsprogram. Det exporterade inne-
hållet måste kunna manipuleras med pan-zoom-tilt, och det ska vara 
möjligt att aktivera och deaktivera valda datamängder.

Din profil
Vi söker dig som läst Teknisk fysik med inriktning mot programme- 
ring, datateknik, datavetenskap eller liknande, med intresse för pro-
grammering och visualisering.

3D-modell för resultatpresentation

 

Stockholm Grindsjön

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Datavetenskap eller mot- 
svarande

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid höga belastningshastigheter av ett material förändras material- 
egenskaperna. Genom att tillverka små provkroppar och utsätta 
dessa för olika belastning och belastningshastigheter kan materialet 
karakteriseras. Karakteriseringen sammanfattas i en materialmodell.  
Modellen utgör en viktig komponent i dynamiska simuleringar där 
snabba till mycket snabba förlopp är aktuella.

Dina uppgifter
Du ska genomföra dynamiska materialprov och ta fram parametrar 
till  materialmodellen. Relevanta mätningar analyseras och utvärde-
ras. Provresultaten överförs till en numerisk modell och simuleringar 
används för att bekräfta parametrarna. Eventuellt undersöks olika 
materialmodeller för lämplighet vid specifika tillämpningar.

Din profil
Vi söker dig som studerar teknisk fysik eller annan civilingenjörs-
utbildning med inriktning material, hållfasthet, maskinteknik eller 
strukturanalys. Arbetet passar en person som är intresserad av prov-
ning, mätning, analys och finita element-simulering.

Dynamisk materialmodellering 

 

Stockholm Grindsjön

 

Master eller Kandidat 

 

Teknisk fysik, Numerisk  
simulering, Material-/Maskin- 
teknik, Fordonsteknik,  
Strukturanalys, Hållfasthets-
lära

exjobb.VSS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



74

Nora Molander 
hade haft ögonen på FOI 

ett par år innan hon sökte 
exjobbet i Umeå. Nu har 

hon utvecklat nya metoder 
för att upptäcka kemiska 

stridsmedel.



«Det är högt i tak här  
och en öppen atmosfär»

75

Nora Molander har alltid valt brett för att kunna 
ha många dörrar öppna. På gymnasiet gick hon 
naturvetenskaplig linje, följt av teknisk fysik på 
Chalmers med inriktning mot materialfysik. Så 
när det var dags för exjobb föll det sig naturligt att 
söka till FOI.

– Jag var på en föreläsning som FOI höll för ett 
par år sedan och har sedan dess varit sugen på att 
jobba här. Det finns så många olika områden som 
man kan välja mellan, säger Nora Molander.

Därför har Nora haft bra koll på de olika exjobb 
som funnits på FOI. Och i höstas hittade hon ett 
exjobb som passade perfekt, på FOI:s avdelning 
för CBRN-skydd i Umeå där man bland annat 
forskar kring strålning och farliga kemikalier. 

Nora kom in i ett projekt där uppgiften var att 
detektera kemiska stridsmedel. 

– Det handlar om att utveckla metoder för att 
hitta låga halter av till exempel nervgifter i ett 
tidigt skede. Jag har stått i labben en stor del av 
tiden och läst av spektrum och analyserat data. Det 
har varit väldigt utvecklande.

En stor fördel med jobbet har varit att hon fått 

ta ett stort eget ansvar för en uppgift under en 
längre tid.

– Det har gjort att jag blivit mycket bättre på att 
planera mitt jobb. Samtidigt är det högt i tak här 
och en öppen atmosfär. Man kan alltid fråga när 
man behöver hjälp. Handledningen har fungerat 
väldigt bra.

FOI:s vision är att bidra till en säkrare värld och 
för Nora är det någonting som hon har reflekterat 
över en hel del.

– Jag hoppas att den här mätmetoden kan bidra 
till en säkrare värld, den har potential. Den kan ju 
användas i alla sammanhang, inte bara i väpnade 
konflikter, säger Nora.

Nu är slutrapporten inlämnad och Nora vill 
gärna fortsätta med sitt arbete på FOI, och det ser 
lovande ut:

– Det lutar åt att jag kommer kunna fortsätta 
och det känns väldigt kul. Det roliga med FOI är 
att det är en sån bredd  bland forskarna – och det 
är lätt att prata med folk och lära sig nya saker, 
säger hon. 
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På FOI används mängdsimuleringar för att göra värderingar av åtgär-
der i en telekrigsduell. Kombinationen av åtgärder och yttre faktorer 
gör att mängden erforderliga simuleringar snabbt växer till en mängd 
som inte går att utföra på begränsad tid. Ett förslag är därför att med 
hjälp av maskininlärning syntetisera underliggande simulerings- 
modeller.

Dina uppgifter
Du ska utreda och ta fram en metod för hur en syntetisering av 
nämnda simuleringsmodell bör göras, vilka begränsningar som påförs 
och hur det påverkar värdering av resultatet. 

Din profil
Du har i din utbildning kommit i kontakt med och använt metoder 
för att värdera och ta fram algoritmer för maskininlärning. Kunskap 
och användande av olika sökmetoder för utformning av neuralt nät-
verk, t.ex DENSE. Du är självgående och kan ta egna initiativ för att 
utforska olika lösningar. 

AI för simulering av telekrigsduell

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Teknisk mate-
matik eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vädret påverkar prestandan på IR- och radarsensorer genom att ut-
strålad energi bryts bort eller dämpas. Med högupplöst väderdata eller 
prognoser går det att uppskatta prestandan hos sensorerna, till priset 
av att beräkningskomplexiteten ökar. Det kan vara svårt att erhålla 
högupplöst väderdata över stora områden. Detta leder till en trade-off 
mellan hur snabbt beräkningar går och hur noggranna de är. 

Dina uppgifter
Du ska ta fram mjukvara som utvärderar vilken spatial upplösning 
på väderdata som är tillräcklig för olika tillämpningar inom radio-, 
radar- och IR-området. Detta görs genom att använda befintliga våg-
utbredningsmodeller och jämföra resultat vid olika spatial upplösning 
jämte varandra.

Din profil
Du är intresserad av att simulera fysikaliska processer och vill veta 
mer om radio, radar och IR.

Spatial upplösning av väderdata

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Teknisk matematik, Medie-
teknik eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI används bl.a. interaktiva 3D-miljöer för att simulera, visua-
lisera och analysera telekrigsdueller, något som t.ex. kan vara duellen 
mellan ett flygplan och en värmesökande (IR-målsökande) robot. 
Syftet är att undersöka hur olika tekniker fungerar och hur vi skyddar 
våra plattformar på bästa sätt.

Dina uppgifter
Du ska studera hur metoder för visuell rendering som typiskt används 
i datorspel kan användas och integreras i vår simulatormiljö, framför- 
allt med fokus på s.k. Physically based rendering (PBR). I uppgiften 
ingår att hitta en fungerande renderingsmetod som förutom visuellt 
även fungerar för andra våglängdsband, framförallt IR.

Din profil
Du har under din utbildning använt interaktiva 3D-miljöer och du 
är intresserad av hur fysikaliska fenomen kan modelleras och visuali-
seras. Kunskaper i C/C++ är ett krav. Det är bra om du har provat på 
användning av PBR, men det är inte ett krav så länge du är intresse-
rad av att lära dig hur det fungerar.

Fysikalisk texturering för IR-området

 

Linköping

 

Master 

 

Medieteknik, Datateknik, IT 
med intresse för 3D-visuali-
sering eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

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

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

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

Osäkerheter i telekrigsduell

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik och elektronik,  
Elektronikdesign, Teknisk 
matematik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI används simuleringar för att studera telekrigsdueller. Olika 
typer av verktyg används för att simulera, visualisera och analysera 
sådan duell, t.ex. mellan en robot och ett flygplan med system för 
egenskydd. Syftet är att undersöka hur olika tekniker fungerar och 
hur plattformar skyddas på bästa sätt. Ibland undersöks nya idéer för 
både målsökare och motmedel.

Dina uppgifter
Du ska ta fram mjukvara som kan hantera signalkällor, t.ex. radio- 
och radarsystem eller radarekon, så att en beskrivning av signalmiljön 
vid valfri position kan fås. Mjukvaran ska fungera med våra simule-
ringsverktyg och göra det möjligt att explorativt undersöka påverkan 
på olika system med begränsad datatillgång för andra simulerade 
objekt.

Din profil
Du har använt interaktiv simulering och är intresserad av hur fysika-
liska fenomen kan modelleras. Kunskaper i C/C++ är ett krav. Det 
är bra om du kan lite om radio eller radar, men det är inte ett krav så 
länge du är intresserad av att lära dig hur det fungerar.

Ramverk för explorativ modellering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Medieteknik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI används mängdsimuleringar för att göra värderingar av 
olika telekrigsinsatser. När och hur en sådan telekrigsinsats exekveras 
eller används har signifikant effekt på hur bra insatsen verkar. För att 
undersöka effekten av en insats krävs därför ett stort antal simulering-
ar av nämnda scenario. Detta får till följd att nämnd värdering kan 
kosta en del tid.

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

Din profil
Du har i din utbildning kommit i kontakt med och använt metoder 
som t.ex. MCMC, för att skatta en sannolikhetsfördelning av en 
målfunktion. Du är mycket självgående och kan ta egna initiativ för 
att utforska olika lösningar. 

Statistisk optimering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik (matematik, 
statistik), Elektronikdesign 
(matematik, statistik) eller 
motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Vid FOI genomförs simuleringar av sensorers räckvidder. Då krävs 
bl.a. att terrängdata finns tillgänglig i form av markens höjd över  
havet, terrängbeklädningens höjd (t.ex. skog) och i vissa fall elektro-
magnetiska konstanter. Beräkningstiden är ofta direkt propertionell 
mot vilken upplösning terrängdatan har och bör därför väljas med 
omsorg och i relation till andra parametrar.

Dina uppgifter
Din uppgift blir att ta fram en metod som avväger prestanda mot 
vilken noggrannhet som uppnås vid ett eller flera våglängdsområden. 
Metoden ska ta hänsyn till sensorernas egna upplösningsförmåga och 
hur den underliggande modellen kommer använda datan.

Din profil
Vi söker dig som gillar stora datamängder, prestanda och fysiken 
bakom.

Terrängupplösning för TK-simulering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Fysik, Data- 
teknik eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING
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KONTAKT
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Vädret påverkar hur en IR-sensor uppfattar plattformar, dels genom 
att det påverkar atmosfärens transmission som minskar uppfattade 
kontraster, dels genom att det direkt påverkar plattformens signatur, 
exempelvis genom att soluppvärmning eller nerkylning kan uppstå.

Dina uppgifter
Du ska studera hur data från spektrala transmissions- och signatur-
beräkningar kan extraheras och användas för att beräkna upptäckts-
avstånd. Du ska även studera hur signatursatta 3D-modeller kan 
förändras dynamiskt för att hantera olika höjd, temperatur, motor- 
pådrag, m.m. under en simulering av ett scenario.

Din profil
Du är intresserad av hur system kan modelleras utifrån fysikaliska 
fenomen. Ett plus är om du också är intresserad av 3D-modellering. 

Väderberoende IR-signaturer

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk  
matematik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På FOI i Linköping genomförs simuleringar för att värdera olika tele- 
krigsåtgärder i en telekrigsduell. En telekrigsåtgärd kan vara att fälla 
IR-motmedel i form av facklor. En fackla är en brinnande kropp som 
strålar i de olika IR-våglängdsbanden. För att motverka vissa typer av 
målsökare behövs en fackla med stor utbredning, s.k. Special Material 
Decoy.

Dina uppgifter
Din uppgift blir att analysera mätdata och ta fram en metod för att 
modellera en utbredd facklas brinnförlopp avseende både signatur- 
och spatialvariation. Metoden behöver vara framtagen så att den 
modellerade facklan inte påverkar nuvarande exekveringstid. Arbetet 
utförs i Matlab/Simulink.

Din profil
Du har i din utbildning erhållit en god grund i fysik, inklusive  
elektromagnetism.  

Modellering av utbredda IR-motmedel

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk  
matematik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På FOI i Linköping genomförs simuleringar för att värdera olika stör- 
åtgärder i en telekrigsduell. En sådan störåtgärd kan vara att man stör 
en motståndares förmåga att följa egen plattform. Vidare går åtgärden 
på många sätt att modifiera, men den får olika effekt i olika scenarion.

Dina uppgifter
Din uppgift i exjobbet blir att utreda och ta fram metoder för olika 
typer av störåtgärder som ska användas samt värdera dem i utfallet av 
en telekrigsduell.

Din profil
Du har i din utbildning kommit i kontakt med RF och har en god 
grund i fysik samt elektromagnetism. Arbetet kommer i huvudsak 
att utföras med hjälp av MATLAB & Simulink samt C/C++. Du är 
noggrann, självgående och kan ta egna initiativ för att utforska olika 
lösningar.

Telekrigsåtgärder i RF-scenario

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk  
matematik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Ett distribuerat mottagarsystem med uppgift att positionera radio- 
sändare är beroende av att de ingående mottagarna är tidssynkronise- 
rade. För att kunna verka oberoende av fungerande GPS är det av- 
görande att kunna använda andra källor för synkronisering, en egen 
signal eller någon extern signal, t.ex. från en basstation i ett mobil- 
telefonnät.

Dina uppgifter
Du ska utveckla metoder för att utföra tidssynkronisering mellan 
mottagarna samt hitta lämpliga referenssändare. Synkroniserings- 
egenskaper i dessa sändare jämförs mot en egenutvecklad signal. För-
mågan att över tid hålla mottagarna synkroniserade ska demonstreras 
praktiskt, t.ex. på två mjukvaruradio av typ USRP.

Din profil
Lämplig studieinriktning: Signalbehandling, sensorfusion, radio- 
kommunikation. Du bör ha intresse av mjukvaruutveckling. 

GPS-oberoende tidssynkronisering

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Teknisk matematik eller 
motsvarande

exjobb.LS@foi.se
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I ett modernt telekrigsystem är hårdvaran generell och funktionalite-
ten mjukvarubaserad. Egen kommunikation sker typiskt med externa 
radiosystem, vilket sannolikt kan rationaliseras bort genom att im- 
plementera även mjukvarubaserad kommunikation i systemet. För att 
matcha kraven på beräkningshastighet är det önskvärt att den egna 
kommunikationen helt eller delvis kan implementeras i FPGA.

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

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

FPGA-accelererad radio

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande 

exjobb.LS@foi.se
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2020 lanserades en funktion i iOS 14 för att slumpgenerera MAC- 
adresser i Wi-Fi. Detta är en vedertagen metod för att uppnå använ-
daranonymitet i civila kommunikationssystem; inom mobiltelefoni 
används temporära istället för fasta identiteter för anonymitet. Går 
det i praktiken att uppnå fullständig anonymitet eller skapar egen- 
skaper i identitetshanteringen sårbarheter?

Dina uppgifter
Du ska utveckla en metod för att analysera anonymitetsaspekter i 
temporära identiteter. Här ingår att utveckla statistiska modeller samt 
att pröva dessa mot verkliga data som samlas in med mjukvaruradio 
av typen USRP för relevanta kommunikationsprotokoll. Arbetet 
innebär programmering i C++, Python och/eller MATLAB. 

Din profil
Lämplig studieinriktning: Radiokommunikation med intresse för 
mjukvaruutveckling och statistik. Beroende på din profil kan exjobbet 
fördjupas inom mjukvara, radiokommunikation eller statistik.

Identitetsskydd i trådlösa system

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Teknisk matematik eller 
motsvarande

exjobb.LS@foi.se
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FOI har utvecklat en jaktdrönare som upptäcker och söker upp en in-
kräktande drönare baserat på dess radiosignaler. Vi vill nu utöka detta 
arbete med att lägga till ytterligare en sökardrönare som samarbetar 
med den första för att kunna erhålla bättre följning och positionering. 
Två samtidiga samverkande sökardrönare ställer stora krav på intern 
kommunikation för utbyte av måldata och egen position.

Dina uppgifter
Du ska vidareutveckla systemet så att det kan ta hand om två sökar- 
enheter. Detta gäller simulering, dataöverföring, kommunikation 
mellan enheter och kontrollenhet, navigering, bäringsberäkning och 
positionering för måldrönare och måldatapresentation.

Din profil
Du studerar till civilingenjör inom Datateknik, Elektroteknik eller 
Teknisk fysik. Du har goda kunskaper inom signalbehandling och 
radiokommunikation, behärskar C++ och är intresserad av drönare.

Samverkande signalsökande drönare

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Teknisk mate-
matik eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



«Man känner sig väldigt snabbt 
som en del av laget»
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Alexis Delorme är utbildad civilingenjör i tek-
nisk kemi med en master inom kemiteknik från 
KTH. Nu är han i stort sett klar med sitt exjobb 
på FOI och har även erbjudits jobb. 

Att det blev FOI berodde på två saker: han hade 
sett exjobbskatalogen liggandes på ett bord på 
KTH, och har dessutom två kompisar från kemi-
sektionen som redan jobbar här.

– Projektverksamheten lockade, särskilt de 
påtagliga, verklighetsorienterade och spännande 
projekt som FOI erbjuder, säger Alexis Delorme.

Tiden på FOI beskriver han som utmanande, 
lärorik, motiverande och kul – mycket tack vare 
hjälpsamma handledare och kollegor som gav ett 
fint välkomnande. 

– Man känner sig väldigt snabbt som en del 
av laget och behöver knappt anstränga sig för att 
känna sig inkluderad. Man får mycket utrymme 
att på egen hand problemlösa och testa sina teorier. 

Jag hade nästan daglig kontakt med handledaren 
som alltid var tillgänglig för frågor.

Exjobbet har gått ut på att undersöka möjlighe-
ten att kunna skriva ut krut i en 3D-skrivare, vilket 
sedan kan användas i raketmotorer för militärt 
bruk. Det innebär syntes, analys och 3D-skrivning 
av polymerer. Polymerer är enkelt förklarat en 
form av plast, ett bindemedel som man tillför olika 
tillsatser för att ge materialet önskade egenskaper.  
I Alexis fall var det krut.

– Det är alltså plast som man binder samman 
med en oxidator och metallbränsle, och då blir det 
raketbränsle till raketmotorer. I färdig form ser det 
ut som cementblock, fast mjukare. Men tekno-
login för att 3D-skriva sådana raketbränslen är 
fortfarande i startgroparna, det är inte helt utstakat 
vilka ändamål man kan använda det till.

Under arbetet fick han därför utveckla sin pro-
blemlösningsförmåga. Exjobbet var relativt öppet 
och många saker var upp till honom att definiera, 
till exempel begränsningar i materialet eller vilka 
polymerer man skulle testa.

Han tycker att forskningen har bidragit till ett 
större miljötänkande, men även gett ett större 
perspektiv på Sveriges förmåga att försvara sig.

– Att Sverige har en stark och god förmåga att 
kunna försvara och säkerställa vår demokrati är en 
fundamental hållbarhetsprincip som ofta tas för 
givet. Jag tycker att arbetet som görs på FOI bidrar 
direkt till en säkrare värld.
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Att blanda krut i  
plastmassa som sedan blir 

raketbränsle och som dessutom 
går att skriva ut på en 3D-skrivare. 

Det låter som science fiction,  
men det är precis vad Alexis  
Delorme har undersökt i sitt 

exjobb på FOI.



92

Inom området skydd mot radioutlöst IED studeras metoden Stimu-
lated Unintentional Emission för detektion av en radiomottagare som 
väntar på en signal. Detektionsutrustningen sänder en känd signal 
som tas emot av radiomottagaren. I mottagarens blandare uppstår en 
ny signal med högre frekvens, vilken sedan kan detekteras.

Dina uppgifter
Testa och analysera sätt för att lokalisera radiomottagaren. Är av-
ståndsmätning möjlig genom mätning av fördröjning mellan utsänd 
och mottagen signal (som i radar) eller är riktningsmätning med  
arrayantenn att föredra? Vidare borde signalstyrkeförändringen hos 
den mottagna signalen då detektionsutrustningen flyttas kunna 
användas.

Din profil
Du bör vara intresserad av signalbehandling, programmering och 
radioteknik.

Lokalisera radio som inte sänder

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik 
eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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På FOI bedrivs forskning om taktiska störsystem och signalspanings-
system. För båda dessa tillämpningar är det av intresse att utifrån en 
mottagen okänd radiosignal automatiskt analysera signalen för att 
avgöra vem som sänt den. Modulationsform och modulationspara-
metrar är bl.a. egenskaper hos signalen som kan vara utpekande för 
vilket radiosystem som använts.

Dina uppgifter
Undersök hur AI-metoder kan användas för automatisk modulations- 
igenkänning av okända radiosignaler. Hur bör ett system för modu-
lationsanalys med hjälp av AI implementeras och hur bör ett sådant 
tränas? Du ska undersöka representationsinlärning som ett sätt att 
klassificera signaler som är sällsynta eller inte förekommer i tränings-
data.

Din profil
Du bör vara intresserad av signalbehandling, programmering och 
radioteknik.

Modulationsigenkänning med AI

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Datateknik, 
Teknisk matematik eller 
motsvarande

exjobb.LS@foi.se
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OMFATTNING
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Drönare, eller UAV:s, används inom ett flertal områden. De posi-
tioneras normalt med hjälp av GPS, men i många fall fungerar inte 
GPS:n, exempelvis när den är skymd i ett rum. För att komma runt 
detta behövs metoder för att positionera en UAV utan tillgänglig 
GPS. 

Dina uppgifter
Exjobbet går ut på att analysera metoder för att positionera en UAV 
utan tillgänglig GPS, till exempel med radar, laser eller stereokamera. 
Det råder relativ frihet över vilken metod du vill använda. Arbetet 
innefattar experimentella försök med minst en vald metod. 

Din profil
Du har gärna läst Teknisk fysik, Datateknik, Elektroteknik, Fysik 
eller liknande och har ett intresse för signalbehandling, mätteknik, 
programmering och elektronik.

Positionering av UAV utan GPS

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Elektronikdesign, Data- 
teknik eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Radar används inom allt fler områden, inte minst vanliga personbilar. 
Det är därför av intresse att undersöka hur känslig en bilradar är för 
störningar och hur den beter sig under störning. 

Dina uppgifter
Exjobbet går ut på att studera en enklare bilradar för att analysera 
störkänslighet och möjlighet att påverka sensorn externt.

Din profil
Du kommer gärna från en bakgrund med viss hårdvarukunskap, 
gärna från Teknisk fysik, Datateknik eller någon utbildning inom 
elektroteknik. Kunskap inom mikrovågsteknik, signalbehandling och 
ett intresse för elektronik är meriterande.

Utvärdering av bilradar

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Elektronikdesign, Data- 
teknik eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING
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Vid hyperspektral avbildning (HSI) samlas spektral information in 
över ett stort antal smala och tätt liggande våglängder. Spektral in- 
formation kan användas för att upptäcka pixelmål baserat på färg- 
information (eller materialtyp, beroende på vilket våglängdsområde 
som används) om man känner till målets spektrum. Metoder som 
inte kräver ett känt spektrum är exempelvis anomali- och föränd-
ringsdetektion. 

Dina uppgifter
Identifiera samt analysera och värdera metoder för förändringsdetek-
tion mellan olika tidpunkter i hyperspektrala data. En viktig del av 
arbetet är förbehandling av data samt att identifiera hur resultatet på-
verkas av dess variationer. I uppgiften kan det också ingå att jämföra 
ansatser som baseras på djupinlärning med andra metoder.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot dator-
seende/bildanalys eller maskininlärning, och som är intresserad av att 
arbeta med hyperspektrala data.

Hyperspektral förändringsdetektion

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Informations-
teknologi, Medieteknik eller 
motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Spektral information kan användas för att upptäcka pixelmål baserat 
på färginformation eller materialtyp, beroende på vilket våglängds-
område som används samt att målets spektrum är känt. Vid hyper-
spektral avbildning (HSI) samlas spektral information in över ett stort 
antal smala och tätt liggande våglängder. Utveckling av måldetektion 
med maskininlärning kräver stora mängder träningsdata. 

Dina uppgifter
Tillgången på annoterad HSI träningsdata är ytterst begränsad, vilket 
försvårar utvecklingen av maskininlärningsbaserade detektorer. Inom 
exjobbet vill vi studera hur träning med oannoterad data – self-super-
vised learning – kan användas för att utveckla nya detektorer.    

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör med inriktning mot dator-
seende/bildanalys eller maskininlärning, och som är intresserad av att 
arbeta med hyperspektrala data.

HSI – Self-supervised learning 

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Informations-
teknologi, Medieteknik eller 
motsvarande
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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

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Teknisk mate-
matik eller motsvarande
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För tillämpningar som t.ex. självkörande fordon är noggrann positio-
nering nödvändig. Det finns situationer när GPS inte är tillgänglig. 
Samtidigt finns noggranna kartor med detaljerad geometri från Lant-
mäteriet som bör kunna matchas mot information i kamerabilder, 
speciellt med hjälp av moderna deep learning-metoder.

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

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

Lokalisering med karta och kamera

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Teknisk mate-
matik eller motsvarande
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Förmågan att undvika kollisioner är viktig för autonoma farkoster. 
På en UAV, eller drönare, finns ofta viktbegränsningar som medför 
att relativt enkla sensorer måste användas för att detektera hinder. 
Kameror är därför vanliga sensorer på dessa plattformar.

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

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

Kollisionsundvikande för UAV

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik, Teknisk mate-
matik eller motsvarande
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Hyperspektrala sensorer (HSI) samlar in spektral information över 
ett stort antal smala och tätt liggande våglängder. Insamlingen av 
hyberspektral information är komplicerad och ofta mycket tids- och 
beräkningskrävande. Compressed Sensing (CS) är en teknik, där man 
blandar spektral och spatial information, som kan användas för att 
snabbt samla in hyperspektral information för vidare processering.   

Dina uppgifter
Rekonstruktion av HS-kub från uppsättningar av CS-mätningar är 
ett svårt optimeringsproblem med stor minnes- och beräknings- 
komplexitet. Effektiva matematiska optimeringsmetoder för rekon-
struktion är en möjlig exjobbsinriktning. En annan inriktning är 
rekonstruktion med nya maskininlärningsansatser. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande, och 
som har läst flera relevanta kurser inom optimering, matristeori, 
signalbehandling, maskininlärning och bildanalys.

Hyperspektral Compressed Sensing

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Teknisk  
matematik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande
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Eventkameror är asynkrona sensorer där pixlarna oberoende av 
varandra genererar ett event vid en intensitetsförändring. Varje event 
beskrivs av en tidpunkt, en position och en polaritet (ökning/minsk-
ning) av intensiteten. Utsignalen från en pixel i en eventkamera ut-
görs av signalspikar där varje spik representerar en intensitetsändring 
och samplingstakten bestäms av dynamiken i scenen.    

Dina uppgifter
Signalbehandling av asynkrona impulslika signaler från en event- 
kamera kräver utveckling av nya algoritmer. Spikande Neurala Nät-
verk (SNN) är en typ av neurologiskt inspirerade nätverk utvecklade 
för effektiv processering av impulslika signaler. Inom exjobbet ska 
du studera hur SSN kan användas för effektiv analys av data från en 
eventkamera.

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

Eventkamera – Spikande Nätverk
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Detektion och följning av projektiler är svårt då de är små och has-
tigheten hög. Projektiler ger upphov till tryckvåg vid avfyrning, längs 
projektilens bana och vid nerslagsplatsen. Eventkameror är asynkrona 
sensorer, där pixlarna oberoende av varandra genererar ett event vid 
en intensitetsförändring. Varje event beskriver en tidpunkt, position 
och polaritet (ökning/minskning) av intensiteten.

Dina uppgifter
I exjobbet ska du studera hur eventkameror kan användas för  
projektilmodellering. Utsignalen från en pixel i en eventkamera ut- 
görs av signalspikar med hög samplingstakt vid hög dynamik i 
scenen. Exjobbets fokus ligger på utveckling av signalbehandling för 
modellering av projektiler och tryckvågor.

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

Projektilmodellering med eventkamera
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Uppbyggnad av en karta och att bestämma sensorns position i kartan 
(SLAM) är centralt i många tillämpningar, t.ex. självkörande fordon. 
Eventkameror är asynkrona sensorer där varje pixel oberoende av 
varandra upptäcker intensitetsförändringar – event – och rapporterar 
dessa förändringar när de inträffar. 

Dina uppgifter
Inom exjobbet ska du undersöka hur en eventkamera kan användas 
för att förbättra SLAM-prestanda i utmanande situationer – vid 
snabba rörelser och på platser med stort dynamiskt omfång. Fokus 
ligger på vidareutveckling av signalbehandling för att hantera dessa 
situationer.

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

SLAM i utmanande situationer
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3D-scanning kan avslöja detaljer som är svåra att urskilja i foton. 
Eventkameror och strukturerat ljus har tidigare använts för att skapa 
3D-avbildningar av objekt nära kameran. Eventkameror är asynkro-
na sensorer, där pixlarna oberoende av varandra genererar ett event 
vid en intensitetsförändring. Varje event beskrivs av en tidpunkt, en 
pixelposition och en polaritet (+/-) av intensiteten. 

Dina uppgifter
I det här exjobbet ska du undersöka om eventkamerors höga känslig-
het kan nyttjas för 3D-avbildning på större avstånd, utan att effekten 
på det kända strukturerade ljuset behöver vara för hög.

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

Eventkamera för stereovision – 3D
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Gait-analysis, eller gångstilsanalys, är ett intressant verktyg för att 
t.ex. återigenkänna samma person mellan olika videor. Till skillnad 
från andra metoder som baserar sig på textuella särdrag som kläder, 
ansikte etc. kan gångstilsigenkänning vara användbart om personen 
t.ex. byter kläder, då rörelsemönstret på många sätt är mer konstant.

Dina uppgifter
Idag används oftast medelvärdesbilder av silhuetter för gångstils- 
analys. Utöver det finns det robusta metoder för att extrahera en 
persons momentana pose. Tillsammans med medelvärdesbildning 
blir det en intressant ansats, speciellt i mer komplexa miljöer. Din 
uppgift blir att hjälpa oss undersöka hur sådana metoder kan nyttjas 
för återigenkänning.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av och har läst maskininlärnings-, 
bild- och signalbehandlingskurser. Du har erfarenhet av maskin- 
inlärningsbibliotek i Python och tycker att det låter intressant med 
problem som inte alltid har ett jättestort ground-truth dataset.

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

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

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

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

Dina uppgifter
Du ska tillämpa MPC-tekniker i en simulerad miljö och/eller på ett 
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 studerar 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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För tillämpningar som t.ex. självkörande fordon är noggrann positio-
nering nödvändig. Det finns situationer när GPS inte är tillgänglig 
och fordonet måste förlita sig på sina egna sensorer. Att planera hur 
fordonet ska röra sig och hur dess sensorer ska riktas ger stora möjlig-
heter att förbättra fordonets positionsskattning. 

Dina uppgifter
I examensarbetet ingår att utnyttja planeringsalgoritmer, t.ex. MPC, 
för att bestämma en trajektoria för att optimera informationen som 
erhålls från landmärken samt utvärdera hur bra lösning det ger i en 
befintlig SLAM-algoritmlösning.

Din profil
Arbetet passar en student från Teknisk fysik och elektroteknik eller 
Datateknik-programmen, gärna med inriktning mot signal- och bild-
behandling eller reglerteknik. Erfarenhet av ROS kan vara en fördel. 
God kunskap av programmering i antingen C++, Python eller Matlab 
är nödvändig. 

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

Dina uppgifter
Du ska utveckla och utvärdera metoder för att med hjälp av polari- 
metrisk information härleda geometriska former i bilder. Du ska ut-
värdera nyttan av polarimetriska bilder kontra konventionell avbild-
ning 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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För att snabbt kunna ta informerade beslut krävs effektiva algoritmer 
för dataanalys. På FOI pågår forskning om avbildande lasersystem för 
långa avstånd, och vi söker dig som vill arbeta med djupinlärnings-
metoder (eng. deep learning) för tredimensionella data. Djupinlär-
ning kan användas för t. ex. punktmolnsregistrering, detektion och 
semantisk segmentering (punktvis klassificering).

Dina uppgifter
Din uppgift är att identifiera samt analysera och värdera metoder för 
punktmolnsregistrering eller detektion av objekt i 3D-data. En viktig 
del av ditt arbete är förbehandling av data samt att identifiera hur  
resultatet påverkas av variationer i data. I uppgiften kan det också 
ingå att jämföra ansatser som baseras på djupinlärning med andra 
ansatser.

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

Metoder för djupinlärning i 3D
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Under sitt exjobb på 
FOI utvecklade Charles  

Perring ett brädspel utformat 
för att skapa diskussioner om 

aktuella frågor, till exempel 
om informationskrig. Han fick 

stor frihet att skapa spelet 
efter eget huvud.
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Charles Perring genomförde sitt masterprogram 
”Utveckling av system för försvar och säkerhet” på 
Försvarshögskolan (FHS).I samarbete med FOI 
innebar hans exjobb att utveckla ett slags brädspel, 
som ska kunna användas i utbildningssyfte.

– Spel är egentligen ett annat begrepp för en 
strukturerad och scenariobaserad diskussion, ut- 
formad för att stödja beslutsfattare, säger Charles.

– Jag fokuserade uppsatsen inom området på- 
verkansoperationer och informationskrig. Syftet 
där är att sprida kunskaper kring hur en fiende kan 
försöka påverka ens förmåga att ta vettiga beslut – 
till exempel när det gäller val eller informationskri-
get i Ukraina. Det är sådant som svenska myndig-
heter måste tänka på och bemöta, säger Charles. 

Han, som har 15 års erfarenhet inom IT och 
krishantering, tycker att FOI erbjuder en spännan-
de och fri arbetsmiljö.

– Jag fick ett uppdrag som jag kunde utforma 
enligt mina personliga intressen och min kom-
petens. FOI gav mig stor frihet att använda alla 
kunskaper jag hade fått genom masterprogrammet.

Han hade två handledare, en på FOI och en på 

FHS, med var sitt ansvarsområde: Spelutveckling-
en och akademisk forskning. På detta sätt kom-
pletterade handledarna varandra på ett bra sätt, 
menar Charles.

– En stor fördel är också att man arbetar tvär- 
vetenskapligt och att FOI:s medarbetare har 
djupa kunskaper på många olika forskningsområ-
den. Uttrycket “svaret är bara tre dörrar bort” är 
verkligen sant. Det finns alltid någon i närheten 
som kan hjälpa och bidra med sina kunskaper eller 
kontakter. 

Detta erbjuder enligt Charles en atmosfär där 
alla samverkar och bidrar till att forskningen blir 
allt mer intressant och relevant. Vilket är extra 
viktigt i dessa oroliga tider, där desinformation och 
ryktesspridning har blivit effektiva vapen.

Det här är något som är under snabb utveckling 
i vårt samhälle. Man sitter i informationsbubblor 
utan att veta hur informationen har hamnat i där 
eller hur man tar sig ur bubblan för att få annan in-
formation. Så FOI:s forskning är av största vikt för 
en säkrare värld – och jag har känslan av att mitt 
exjobb bidrog till forskningen inom området.

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

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

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

Information ur satellitbilder
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Automatisk anomalidetektion i bevakningstillämpningar har många 
intressanta utmaningar, t.ex. hur gör man en stabil metod med få 
falsklarm i en föränderlig miljö? En annan utmaning är mängden 
träningsdata. I bevakningstillämpningar är den ofta för liten för avan-
cerade maskininlärningsmetoder. Hur skapar man en tillräckligt stor 
träningsdatamängd om man i grunden har uppmätta data?

Dina uppgifter
Du ska undersöka en maskininlärningsmetod för klassificering av 
anomalier i en bevakningstillämpning. Metoden kan exempelvis 
baseras på djupinlärning. Tränings- och valideringsdata finns dels 
om uppmätta data, dels kan ytterligare data genereras i en befintlig 
simuleringsmodell.

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

Anomalidetektion med maskininlärning
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Videomaterial hanteras allt oftare vid t.ex. utredning, spaning och
bevakning; det behövs automatiserat stöd för att filtrera de stora bild-
flöden som genereras. Begreppet Video Synopsis beskriver metoder 
för att identifiera väsentliga händelser i en längre videosekvens, oftast 
med målsättning att generera en kort bildsekvens som fångar allt 
väsentligt innehåll i den ursprungliga sekvensen.

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

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

Utvärdering av Video Synopsis
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Genom att kombinera flera våglängdsband med lämpliga val av 
algoritmer för fusion och signalbehandling går det att skapa en bättre 
situationsuppfattning samt öka förmågan att upptäcka och identifiera 
potentiella hot i mörker. FOI har utvecklat ett bildfusionssystem där 
två kameror med överlappande synfält och gemensam optisk axel kan 
fusionera informationen på pixelnivå utan parallax-relaterade fel. 

Dina uppgifter
Inom examensarbetet vill vi vidareutveckla och utvärdera vårt bild-
fusionssystem med flera möjliga inriktningar som kan anpassas efter 
den sökandes bakgrund och intressen. En möjlig inriktning är vidare-
utveckling av nya bildfusionsalgoritmer eller metrik för bedömning, 
med fokus på maskinlärningsbaserade ansatser.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör och har läst flera relevan-
ta kurser inom signalbehandling, maskininlärning, bildanalys eller 
liknande. Du har god programmeringsvana och erfarenheter inom 
maskininlärning, bildanalys, Python (gärna OpenCV, TensorFlow 
och Keras), Matlab, C++, C# eller C. 

Mörkerseende med bildfusion
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De idag vanligaste metoderna för objektdetektion är baserade på 
faltningsnät. Nyligen har dock en ny typ av arkitektur, DETR, 
baserad på Transformers föreslagits. DETR har en enklare struktur 
och eliminerar flera problemspecifika designval som starkt påverkar 
detektionsprestanda för tidigare metoder.    

Dina uppgifter
Du ska implementera en eller flera versioner av DETR och jämföra 
prestanda med FOI:s befintliga faltningsbaserade algoritmer. Viktiga 
aspekter är exekveringstid och minnesbehov vid träning och inferens 
samt prestanda för små objekt.

Din profil
Relevant kompetens inkluderar maskininlärning, bild- och signal- 
behandling, datorseende och programmering. Erfarenhet av PyTorch 
och/eller TensorFlow är meriterande. 

Transformer-baserad objektdetektion
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MIMO-radar är ett aktuellt forskningsämne där en hög anpassnings- 
förmåga kan åstadkommas. På FOI studeras detta bl.a. med ett 
försökssystem. Systemet samlar in en dataström från ett antal samtida 
kanaler för vilka datatakten är mycket hög, vilket utgör en utmaning 
för realtidsprocessning.

Dina uppgifter
Arbetet består i att implementera signaldetektering och ta fram 
avstånd-dopplerdiagram från data i ett försökssystem.  Dataströmmen 
sparas på disk varefter det tappas av och processas, antingen på CPU, 
GPU eller FPGA-kort i datalogerenheten. 

Din profil
Du bör ha en profil mot signalbehandling samt mycket goda kun- 
skaper i programmering i C++, gärna även CUDA eller FPGA- 
programmering.

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

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

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

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

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

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

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

Dina uppgifter
Du ska vidareutveckla och karaktärisera ett mätsystem för passiv 
radar bestående av enkel SDR-hårdvara, antenner och en plattform 
för analys av insamlade data. Beroende på intresse kan tyngdpunkten 
ligga på hårdvara eller programvara (öppen källkod i C/C++/Python/
matlab).

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

Projekt inom passiv radar
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För att skydda allmänheten mot terrordåd är det av intresse att blända 
kameran på en drönare med laser. Lasereffekten som träffar kameran 
måste vara hög nog att blända ut kamerabilden, men samtidigt måste 
den totala lasereffekten vara 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
Examensarbetet går ut på att vidareutveckla ett prototypsystem för 
den slutliga invisningen och fokuseringen av en laserstråle mot en 
kamera, där reflexen från kameran används som feedback. Målet är 
att modulera strålens riktning med hjälp av ett Risleyprisma för att 
få mer information om målets position, och utnyttja detta för bättre 
målföljning.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör och 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, i t.ex. LabView eller Python.

Bländning av drönare med laser
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Varje snöflinga är unik och snö får olika egenskaper beroende på 
rådande väder, som är viktigt för t.ex. prediktion av laviner och för 
att anpassa kamouflagefärg. 2019 placerades den italienska satelliten 
PRISMA i omloppsbana, som ska samla in hyperspektral data visuellt 
och infrarött för att övervaka klimatförändringar. Data finns nu till-
gängligt för analys för annars otillgängliga platser i arktiska miljöer.

Dina uppgifter
Du ska inhämta relevant data från PRISMA och analysera, förfina 
och beräkna vilka osäkerheter/avvikelser det finns i datat utifrån de 
väderkorrigeringsmodeller som används. Du ska ta fram resultat och 
slutsatser på vilka material på jorden som går att identifiera. Är det 
möjligt att karaktärisera snö med hjälp av hyperspektral data från 
rymden?

Din profil
Du studerar på masternivå, kan avända MATLAB, är envis och  
nyfiken. Du har intresse för rymdteknik, jordobservation, signal- 
behandling, snö och arktiskt klimat. 

Rymddata och snö
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Master 

 

Fysik, Teknisk fysik, Data- 
teknik eller motsvarande
 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



126

Hydrofila/hydrofoba ytor skulle kunna användas för att styra hur 
mycket vatten som absorberas i ett material. Mikrostruktur och olika 
kemiska ämnen kan användas för att uppnå önskade optiska egen- 
skaper till följd av vattenabsorption i materialet.

Dina uppgifter
Arbetet går ut på att styra ett materials vätning genom att variera 
mikrostruktur, alternativt behandla med kemiska tillsatser. De optiska 
egenskaperna, bl.a. spridning och reflektion, karaktäriseras med olika 
mätmetoder och kameratyper samt optisk mikroskopi, goniometer 
och strukturanalys.

Din profil
Vi söker en innovativ person med intresse för optiska material- 
egenskaper och kemi/fysik.

Hydrofila ytor för optiska egenskaper

 

Linköping

 

Master 

 

Materialvetenskap, Kemi, 
Fysik eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



127

Maskininlärning och AI används allt mer för att söka komplexa 
samband i stora datamängder. Visuell sikt är ett komplext fenomen 
som begränsas av dis och dimma som beror på lokala geografiska 
förutsättningar och vädret under de senaste dagarna. Sikten är mycket 
viktig för prestanda för optiska sensorer, där det ger stora fördelar ifall 
förkomst av dis och dimma kan förutspås korrekt. 

Dina uppgifter
Du ska undersöka lämpliga maskininlärningsmetoder som kan an-
vändas för att prediktera visuell sikt samt bestämma metod och träna 
den med historiska data från väderstationer. Metoden ska sedan testas 
och jämföras med väderprognos och verkligt siktutfall. Metodens 
potential och begränsningar avseende prestanda och  applicerbarhet 
ska beskrivas.   

Din profil
Vi söker dig som är analytisk och noggrann med viss erfarenhet av 
maskininlärningsmetoder och programmering av dessa. Du ska ha 
intresse för meterologi, atmosfärsfysik och optisk mätteknik.  

AI och väderdata
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Lågemissiva färger målas på ytor för att ge en låg termisk utstrålning, 
för att undgå upptäckt av värmesökande infraröda (IR) sensorer. 
Färgen består vanligtvis av IR-reflekterande pigment, bindemedel, 
matterings- och tilläggsmedel. Vi vill undersöka möjligheten att  
nyttja plasmonresonans hos metalliska nano-/mikropartiklar för att ge 
en våglängdsberoende reflektans istället för IR-reflekterande pigment. 

Dina uppgifter
Du ska tillverka lågemissiv färg genom att variera dess sammansätt-
ning, mäta hur de spektrala reflektansegenskaperna påverkas och 
analysera resultaten. Du får arbeta i FOI:s kemilabb och göra spektrala 
reflektansmätningar samt mäta färgen med spektroskopi, optisk 
mikroskopi och SEM.   

Din profil
Vi söker dig med engagemang och intresse för optiska material- 
egenskaper, färgtillverkning och praktiskt arbete i labb med avancerad 
optisk mätutrustning.

Plasmonresonans för lågemissiv färg
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Master 
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Hur hållbara är framtidens kamouflagemateriel? Vilka material är 
relevanta att använda och hur bedöms deras miljö- och klimat- 
påverkan? Aspekter gällande bl.a. framställning av såväl material som 
materiel samt användning bör vägas in tidigt i utvecklingsfasen för att 
framtidssäkra dem. Vad görs idag och hur använder vi dem i morgon?    

Dina uppgifter
Arbetet inleds med en litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i  
relation till generell militär materiel och om kamouflagemateriel för 
att sedan fördjupas i en specifik frågeställning. Den specifika frågan 
kan gälla livscykelanalys med fokus på tillverkning och transport, eller 
på användningsfasen och taktiska aspekter vid användning.

Din profil
Vi söker en person med intresse för material, miljö och hållbarhets- 
frågor, samt taktiska och strategiska frågeställningar.

Taktik för framtidssäkrat kamouflage
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Det är viktigt att förhindra fientlig spaning mot egna grupperings-
platser, något som inte minst belysts av hur UAV:er har lett in 
artilleribeskjutning i Ukraina. Ett sätt att hindra spaning är att blända 
spaningskameror med laser. Hur mycket lasereffekt som krävs för 
utbländning beror på en rad olika faktorer, men är viktigt att veta för 
att dimensionera ett bländsystem. 

Dina uppgifter
Du ska undersöka hur olika egenskaper och inställningar för kamera 
och laser påverkar vilken lasereffekt som krävs för att blända kameran 
så att bildinformationen försvinner. Lasern fokuseras till en punkt på 
kamerasensorn, men optisk spridning i kameralinsen och elektrisk 
spridning i sensorn vidgar det bländade området.

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör eller motsvarande och 
tycker om att jobba praktiskt och teoretiskt. Om du gillar kombina-
tionen av teori och praktik inom optikområdet är det ett plus.

Laserbländning av CMOS-kameror
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Mikael Lyth är utbildad till civilingenjör i 
teknisk fysik på KTH i Stockholm, med masterin-
riktning flyg- och rymdteknik. Men för sitt exjobb 
tittade han närmare på mer markbunden problem-
lösning.

– Under exjobbet jobbade jag med en strids-
vagnsmodell, med syftet att utvärdera olika typer 
av styrmetoder för tornet. Jag experimenterade och 
byggde upp tre olika styrsystem för att stabilisera 
kanontornet och jämförde för- och nackdelar.

Att det blev just FOI berodde på att de syntes 
mycket och gjorde bra reklam för verksamheten. 
Både genom att visa upp sig på arbetsmarknads- 
dagar på KTH och via sin välgjorda och informa- 
tiva exjobbskatalog.

– Men även att FOI:s forskning har en väldig 
bredd, vilket jag insåg ännu mer när jag börjat här. 
Det forskas på allt från fordonsmekanik till kemi 
och juridik.

Han trivdes omgående på FOI, dels för att det 
var roligt att göra exjobb utanför KTH, dels också 
för att arbetsmiljön var väldigt bra.

– Det var kul att få arbeta med ett problem som 
var relevant för FOI och inte bara ett ”påhittat” 

problem för exjobb. Jag hade en nära kontakt med 
handledare och överlag kändes det som att man 
som exjobbare var en del av FOI, även fast man 
inte var anställd. Man får också snabbt ett stort 
kontaktnät.

Nu är Mikael Lyth anställd på FOI, och har 
fortsatt inom samma typ av område som i exjob-
bet.

– Grunduppgiften är att bygga beräknings- 
modeller eller system för att utvärdera prestanda. 
Det gäller oavsett vilket fordon man har – strids-
vagn, bil eller flygplan – hur högt, långt eller 
snabbt de kan köra i olika scenarion. Det är kul att 
jobba med så intressanta och varierade saker. Man 
får jobba med saker där man ofta lär sig någon-
ting och med det man faktiskt har pluggat, säger 
Mikael. 

Det mesta Mikael Lyth gör på FOI handlar om 
att lösa problem, vilket gör att han måste vara 
kreativ i hur han försöker lösa dem.

– En utmaning är att det alltid finns fler frågor 
att undersöka eller fler delar av ett system att 
modellera och simulera. När ska man nöja sig och 
säga att modellen är tillräckligt bra?

«Man får snabbt  
ett stort kontaktnät»
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En konkret problem- 
lösning var den största  

anledningen för Mikael Lyth  
att göra exjobbet hos FOI. Det  

var kul att få vara med i ett projekt 
som FOI jobbade med aktivt  

och ville ha svar på,  
säger Mikael.
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Det tillgängliga frekvensutrymmet för radiokommunikation är be-
gränsat och måste användas effektivt genom t.ex. geografisk åter- 
användning av frekvensband. Sådan återanvändning i mobila radio-
nät skapar risk för interferens mellan system. Risken för interferens 
och försämringen av kommunikationsprestanda kan minskas genom 
adaptiv reglering av sändareffekt.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera adaptiv effektreglering i mobila radionät med be-
gränsat frekvensutrymme, avseende t.ex. systemdatatakt och störtålig-
het. Arbetet omfattar litteraturstudie, implementation av effekt- 
regleringsalgoritmer, samt utvärdering och analys av resultat.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av trådlös kommunikation och 
signalbehandling samt har ett intresse för tillämpad forskning och 
utveckling.

Adaptiv effekt i mobila radionät

 

Linköping

 

Master 

 

Teknisk fysik, Elektroteknik, 
Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT



135

AI-teknik har börjat introduceras i vissa delar av trådlösa kommuni-
kationssystem och förväntas öka i framtiden. Några tillämpningar är 
t.ex. adaptiv länkadaption, resurshantering och kanalestimering. AI 
ger nya möjligheter men också sårbarheter mot attacker anpassade till 
sådana tekniker (eng. adversarial machine learning, AML).

Dina uppgifter
Du ska utveckla algoritmer som ger ökad tålighet mot AML riktade 
mot AI-teknik i kommunikationssystem. Arbetet omfattar litteratur-
studie, implementation av AML-attacker samt utveckling, implemen-
tation och utvärdering av försvarsalgoritmer för någon kommunika-
tionstillämpning.

Din profil
Vi söker dig som är intresserad av signalbehandling, trådlös kommu-
nikation, AI och maskininlärning samt har ett intresse för tillämpad 
forskning och utveckling.

Robust AI i trådlös kommunikation
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Prestandatester av GPS-mottagare genomförs idag med en stor,  
avancerad och dyr simulator. Simulatorn genererar olika scenarier för 
att utvärdera hur mottagare hanterar dessa situationer. Vi vill med 
detta arbete implementera en egen mindre, portabel och billigare 
GPS-simulator baserat på en mjukvaruradio (SDR).

Dina uppgifter
Du kommer att få god förståelse för hur satelliterna genererar 
radiosignalerna som GPS-mottagaren använder för att ta fram en 
positionslösning. Du kommer att skapa satellitsignaler enligt standar-
den som en GPS-mottagare kan detektera och följa för att beräkna 
position. Arbetet innebär implementation i både FPGA och mjukvara 
samt utvärdering av simulatorn.

Din profil
Vi söker dig som har intresse för signalbehandling, inbyggda system, 
navigering, positionering eller radiokommunikation. Examensarbetet 
är lämpligt för en till två personer.

Utveckling av GPS-simulator
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För att möjliggöra utvärdering av radionät med fokus på routing 
inom och mellan nät används nätsimuleringar. Denna typ av simule-
ringar blir ofta tungberäknad för stora och föränderliga nät. Genom 
att optimera de routing-beräkningar, oftast baserade på kortaste- 
vägen-algoritmer, som avgör hur trafiken i nätet ska routas, kan  
denna typ av nätsimuleringar troligen effektiviseras.

Dina uppgifter
Du ska analysera potentiella prestandavinster genom att utvärdera 
olika algoritmer för beräkning av routingtabeller i stora radionät med 
hög mobilitet. Utvärderingen kan inkludera både val av algoritm, sätt 
att implementera olika kända algoritmer eller varianter av dessa samt 
val av datastrukturer i simuleringsramverket.

Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör inom Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller motsvarande, är intresserad av trådlösa kommu-
nikationsnät och tycker det verkar spännande att lösa problem med 
hjälp av programmering och simulering.

Effektivare routing-algoritmer
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FOI bedriver forskning för tillförlitlig radiokommunikation i kritiska 
tillämpningar. Det är i forskningen viktigt att kunna beräkna hur 
radiovågors utbredning påverkas av omgivningen. Paraboliska  
differentialekvationer är en metod som kan hantera komplexa utbred-
ningsmiljöer men är relativt beräkningstung. Möjligheten att använda 
hårdvara som stödjer kraftig parallellisering är därför intressant.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera vilka prestandavinster som kan erhållas vid lösning 
av partiella differentialekvationer med hjälp av parallellprogramme-
ring i t.ex. CUDA. Arbetet innebär att parallellisera befintliga våg- 
utbredningsmodeller med hjälp av GPU-programmering och ut- 
värdera resultaten med avseende på noggrannhet och beräkningstid.

Din profil
Vi söker dig som studerat fysik, specifikt elektromagnetism, och läser 
till civilingenjör inom Teknisk fysik, Datateknik, Elektroteknik eller 
motsvarande och tycker det verkar spännande att formulera och lösa 
fysikaliska problem med hjälp av numeriska beräkningsmetoder och 
parallella processer.

Vågutbredningsberäkningar med GPU
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Digital positionsförmedling inom militära förband är viktigt för 
effektiv ledningsförmåga. Dagens system har ofta begränsningar i hur 
ofta uppdaterade positioner kan förmedlas. Dessa beror främst på de 
militära kommunikationssystemens låga kapacitet samt begränsad 
effektivitet i applikationerna som hanterar positionsförmedlingen, 
särskilt om flera radionät sammankopplas.

Dina uppgifter
Du ska utvärdera metoder för positionsförmedling mellan olika  
radionät avseende fördröjning, trafiklast och positionsfel. Utvärde-
ringen innefattar val av lämpliga algoritmer för positionsförmedling 
inom och mellan nät, implementation av dessa samt simulering och 
analys av prestanda i ett militärt taktiskt scenario.

Din profil
Vi tror att du läser till civilingenjör inom Datateknik, Teknisk fysik, 
Elektroteknik eller motsvarande, är intresserad av trådlösa kommu-
nikationsnät och tycker det verkar spännande att lösa problem med 
hjälp av programmering och simulering.

Positionsförmedling inom radionät
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FOI bedriver forskning för tillförlitlig radiokommunikation i kritiska 
tillämpningar. För radionätsimuleringar behövs en modell av radio- 
länken som har låg beräkningskomplexitet men som fångar upp 
radiokanalen och radiosystemets viktigaste egenskaper. 

Dina uppgifter
Du ska utveckla en ny modell för blockfelshalten hos frekvens- 
hoppande radiosystem med olika modulationsordningar, kodtakter 
och blocklängder för olika kanaltyper samt olika interferenssitua-
tioner. För beräkningar används t.ex. Matlab med Communication 
Toolbox. Resultaten används sedan som underlag för att bestämma 
modellen för radiolänken. 

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

Radiolänkmodell för nätsimuleringar

 

Linköping

 

Master 

 

Elektroteknik, Teknisk fysik, 
Datateknik, Teknisk mate-
matik eller motsvarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Datastölder är ett allvarligt hot mot organisationer, då de ger upphov 
till rättsliga, finansiella och samhälleliga oönskade effekter. Skydd mot 
datastölder kräver noga undersökning av omfattande datavolymer.  
I detta arbete är målet att undersöka huruvida maskininlärnings- 
metoder automatiskt och effektivt kan detektera datastölder i realtid. 

Dina uppgifter
Mejlkommunikation är en kanal för dataexfiltrering (eller data- 
utsmuggling). Det finns dock utmaningar med att tillämpa automa-
tisk detektering av datastölder i mejlsystem. Du ska identifiera, imple-
mentera och undersöka maskininlärningsmetoder för att prediktera 
och detektera dataexfiltrering i mejlkommunikation.

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

Automatisk detektion av datastöld

 

Linköping

 

Master 

 

Datateknik, IT eller mot- 
svarande

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI arbetar med att utveckla ett automatiskt cyberförsvarsystem. 
Systemet ska kunna försvara datornätverk mot hotscenarion som 
cybersäkerhetsexperter utsätts för i nationella cybersäkerhetsövningar 
och förväntas upptäcka och hantera hot snabbt och precist. Som en 
del av arbetet skapas modeller och signaturer för att känna igen och 
klassificera cyberangrepp.

Dina uppgifter
Att träffsäkert särskilja angrepp från vanlig datoraktivitet är svårt då 
angrepp ibland liknar det systemanvändare och systemadministratörer 
gör. I detta exjobb görs försök att aktivera detektionssystemet genom 
exempelvis de kommandosekvenser en systemadministratör ibland 
gör. 

Din profil
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom Datateknik eller 
motsvarande. Din inriktning får gärna vara mot området IT-säkerhet 
eller datornätverk.

Framkallande av falsklarm

 

Linköping

 

Master eller Kandidat 

 

Datateknik eller mot- 
svarande

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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FOI genomför varje år ett antal föreläsningar och kurser där aktuella
IT-säkerhetshot förevisas med hjälp av demonstrationer. Vi kallar
dessa IT-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 

 

Systemvetenskap, Data- 
teknik eller motsvarande

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Inom ramen för forskning på obemannade enheter undersöks vilken 
nytta små UGV:er och fyrbenta robotar ger vid urbana operationer. 
Dessa obemannade enheter tros kunna ge nya möjligheter för spaning 
och underrättelseinhämtning. Roboten kan framföras på varierande 
terräng och styras med ett handhållet styrdon alternativt geststyrning. 

Dina uppgifter
Du ska undersöka två frågeställningar:
1) För vilka uppgifter är vald UGV användbar för en avsutten grupp  
i urbana miljöer, vilka behov kan den fylla och hur ska den utföra 
sina uppgifter, samt
2) hur autonom måste UGV:n vara för att tillföra något utan att bli 
en belastning, dvs. hur smart måste den vara?

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

Användning av obemannade farkoster

 

Linköping

 

Master 

 

Design och produktutveck-
ling, Datateknik, Medie- 
teknik eller motsvarande 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Det finns ibland behov av att mäta en persons kompetensnivå inom 
cybersäkerhet. Det kan t.ex. vara aktuellt vid anställning av personal,  
när personal fått en utbildning eller ska ges nya befattningar. För 
många arbetsroller inom totalförsvaret krävs praktisk färdighet i  
metoder eller verktyg för cybersäkerhet.

Dina uppgifter
Du ska identifiera färdigheter inom cybersäkerhet som behövs inom
totalförsvaret, skapa ett praktiskt test som mäter om en person har 
dessa färdigheter och påvisa att ditt praktiska test kan identifiera 
kompetenta personer (t.ex. genom att testa på olika grupper).

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

Mätning av cybersäkerhetskompetens

 

Linköping

 

Master 

 

Systemvetenskap, Data- 
teknik eller motsvarande 

 

exjobb.LS@foi.se

ORT

OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING

KONTAKT
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Teknologisk utveckling och digitalisering förändrar ständigt förut- 
sättningarna för totalförsvaret gällande vilka hot som behöver mötas 
samt hur försvarsverksamhet behöver ledas. För att tillgodose framtida 
ledningsbehov finns behov av att kunna utvärdera vilken ny teknik 
som behöver tillföras, hur den ska fungera samt hur den ska integre-
ras i organisationen. 

Dina uppgifter
Du ska testa och utvärdera metoder för att forska på framtidsscenarion 
med hjälp av spel. Spel ska kunna användas på table-top-nivå som 
underlag för workshops eller utvärderingar av koncept och metoder. 
Metodiken ska utvärderas avseende vilka frågeställningar som kan 
undersökas samt nyttan av spel som diskussionsstöd.

Din profil
Vi söker dig som studerar kognitionsvetenskap, design och produkt- 
utveckling eller motsvarande. Du bör ha kunskaper i design- och/eller 
kvalitativ forskningsmetodik samt vetenskapsteori. Vi ser gärna att du 
är intresserad av organisationsteori och lärande. 

Spelmetoder för framtidsscenarion

 

Linköping

 

Master 

 

Kognitionsvetenskap,  
Design och produktutveck-
ling eller motsvarande  

exjobb.LS@foi.se
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OMFATTNING

LÄMPLIG UTBILDNING
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FOI i Linköping har idag ett eXtended Reality-labb för studier 
rörande simulering, visualisering och nyttjande av VR och AR 
(Augmented Reality)-tekniker inom totalförsvaret. VR och AR kan 
användas för att planera och visualisera uppdrag där olika objekt och 
typ av information överlagras på en karta. Avsikten med exjobbet är 
att undersöka och utvärdera interaktion med 2D- och 3D-objekt i 
AR- och VR-miljö. 

Dina uppgifter
Du ska ta fram ett koncept för interaktion och utvärdera vilken typ 
av interaktion som är lämplig att använda för att interagera med  
symbolik (både 2D och 3D) som presenteras i virtuella 3D-miljöer.

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som har ett intresse för
AR/VR-utveckling, experimentdesign och visualiseringsteknik.  
I exjobbet ingår såväl utveckling som utvärdering av system. Tidigare 
arbete i Unity eller Unreal Engine är en förutsättning för genom- 
förandet.

Interaktion i XR

 

Linköping

 

Master 

 

Medieteknik, Datateknik, 
Innovativ programmering, 
Systemvetenskap eller  
motsvarande  
 

exjobb.LS@foi.se
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FOI i Linköping har idag ett eXtended Reality-labb för studier  
rörande simulering, visualisering och nyttjande av VR och AR 
(Augmented Reality)-tekniker inom totalförsvaret. Avsikten är att 
undersöka hur VR och AR kan användas för att planera och visualise-
ra uppdrag där olika enheter och typ av information överlagras på en 
karta.

Dina uppgifter
Du ska ta fram och utvärdera en applikation som fungerar både för 
AR- och VR-miljö. Applikationen förväntas delvis baseras på befint-
liga komponenter. Du ska också ta fram ett scenario och genomföra 
försök där de båda miljöerna jämförs med varandra. 

Din profil
Arbetet är lämpligt för en till två personer som har ett intresse för
AR/VR-utveckling, experimentdesign och visualiseringsteknik. I 
exjobbet ingår såväl utveckling som utvärdering av koncept/applika-
tion. Tidigare arbete i Unity eller Unreal Engine är en förutsättning 
för genomförande.

XR för ledning

 

Linköping

 

Master 

 

Medieteknik, Datateknik, 
Innovativ programmering, 
Systemvetenskap eller mot-
svarande   

exjobb.LS@foi.se
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OMFATTNING
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För den som vill stå 
mitt i händelsernas centrum är  

Försvarsanalys på FOI en utmärkt 
startpunkt. Här undersöker man 

länders säkerhetspolitik och dess 
betydelse för Sverige, berättar  

Eva Hagström Frisell,  
forskningsledare på FOI.



I mitten av 1990-talet skrev Eva Hagström Frisell 
sin magisteruppsats inom freds- och konfliktforsk-
ning på dåvarande FOA. Ämnet rörde Rysslands 
utrikespolitik gentemot stater med ryska minorite- 
ter. Efter ett antal år av andra anställningar och 
praktik på EU-kommissionen fick Eva anställning 
på FOI 2005, som analytiker med fokus på euro- 
peisk säkerhetspolitik. I detta område befinner 
hon sig fortfarande – nu som forskningsledare på 
enheten Säkerhetspolitik.

Ett glödhett ämne minst sagt där det finns gott 
om analytiska arbetsuppgifter för både praktikan-
ter och exjobbare.

– Det här är ett växande område där vi behöver 
anställa fler personer på sikt. Vi tar främst in prak-
tikanter, men även exjobbare, ett par varje termin, 
säger Eva.

Som exjobbare får man skriva en egen uppsats 
medan praktikanter deltar mer konkret i olika 
projekt, till exempel genom att skriva analyser.

– Praktikanternas analyser kan till exempel 
handla om olika länders säkerhets- och försvars- 
politik eller militära samarbeten. Exjobbarens upp-
sats utformas så att den passar både institutionens 
krav och FOI:s behov.

Alla som kommer till FOI får en grundläggande 
introduktion och en handledare, som i regel har 
uppföljande möten varje vecka.

– Vi ser gärna att de som söker hit har en 
samhällsvetenskaplig utbildning och goda språk-
kunskaper. Men det viktigaste är nog att de är 
intresserade av ämnesområdet och av analys och 
forskning, säger Eva Hagström Frisell.

Som praktikant och exjobbare är det bra om 
man vågar vara öppen och skapa kontakter och 
bygga nätverk, menar Eva. 

– Det är en varmt välkomnande miljö här på 
FOI, där alla är öppna för att dela med sig av sin 
kunskap.

Under de senaste månaderna, sedan Ukraina-
kriget startade, har medierna i allt högre grad hört 
av sig till FOI för att få förklaringar till vad som 
händer. Samtidigt vill uppdragsgivarna ha fort- 
löpande analyser av skeendet, till exempel om 
Natos utveckling.

Vi har fått ställa om och göra snabbare analyser 
utifrån det som händer här och nu. Det finns 
mycket att fördjupa sig i här för den som är in- 
tresserad – och det är ett väldigt varierande jobb, 
konstaterar Eva.

«Det här är ett växande område»
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Examensarbeten, uppsatsskrivande eller praktikplatser är 
viktiga sätt för FOI att rekrytera framtida medarbetare och 
hitta våra blivande experter. Kanske är du en av dem?

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

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

Vad händer efter exjobbet?
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Lediga jobb
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Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är en myndighet under Försvars- 
departementet. FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknik- 
utveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret i Sverige.  Detta innebär  
att FOI, som expertmyndighet, stöttar till exempel  Regeringskansliet (RK),  
Försvarsmakten (FM), Försvarets materielverk (FMV), Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polismyndigheten.

Efterfrågan på vår forskning och expertis är stor och därför kommer FOI  
att öka rekryteringstakten under många år framöver. 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




