NYHETSBREV JUNI 2016

NYHETSBREV JUNI 2016

NYHETSBREV JUNI 2016

Security Link vill med detta nyhetsbrev informera om aktuella satsningar under hösten och de viktigaste
nyheterna från det senaste halvåret. Ni hittar tidigare nyhetsbrev på vår hemsida .

AKTUELLT
Aktiviteterna inom Security Link fortlöper och vi kan se tillbaka på 2015 som ett produktivt år med en
sammantagen ökning av antal publikationer jämfört med tidigare år samt ett lyckat arrangemang av
workshopen TAMSEC 2015 i samband med Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan. Mer
information om TAMSEC 2015 finns att läsa i nyhetsflödet längre ned. I den utvärdering som utförts av de
strategiska forskningsområdena föll Security Link väl ut och rekommenderades få fortsatt finansiering på
samma nivå. I samband med forskningspropositionen i höst förväntas slutgiltigt besked då regeringen ska
meddela hur de strategiska forskningsområdena ska löpa framöver.
Security Link finns nu också på twitter! Följ oss för de senaste nyheterna inom forskningsområdet
säkerhet och krisberedskap.
Forskarskolan Forum Securitatis har en intressant höst att se fram emot. Den inleds i september med ett
studiebesök på den nya ledningscentralen hos Räddningstjänsten Storgöteborg samt C2 center på
Länsstyrelsen Västra Götaland. I oktober startar en kurs om IT- och cybersäkerhet där kursledarna
kommer från FOIs forskningsavdelning för IT-säkerhet. Kursen består av en introduktionsdel och en
avancerad del och avslutas med en workshop med presentationer av studenternas projektarbete. I
november kommer årets workshop ”Command and Control for social security” gå av stapeln. Målgruppen
är forskarskolans doktorander samt forskare inom samhällssäkerhet. För att engagera och aktivera
doktoranderna kommer de ges möjlighet att presentera sin forskning i relation till MSB:s
framtidsscenarier för samhällssäkerhet samt till MSB:s modell om gemensamma grunder för samverkan
och ledning vid samhällsstörningar.
Vi återkommer med mer information och inbjudan till höstens workshop och passar nu på att önska en
skön sommar!

Följ oss på twitter: @Security_Link

Läs mer på vår hemsida
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URVAL AV NYHETER:
Forum-Securitatis doktorand blirgästforskare vid UC Berkeley.

Stockholm 2016. Han gav en presentation om
Ngulia-projektet för 1500 åhörare. Läs mer här.

Forum Securitatis doktoranden Tove Frykmer,
Lunds universitet, kommer under oktober 2016
till mars 2017 vara gästforskare vid Center for
Catastrophic Risk Management på UC Berkeley.
(http://ccrm.berkeley.edu/). Hennes forskning
handlar om hur grupper av människor eller
organisationer löser problem i krissituationer. I
Sverige arbetar hon i ett projekt som kallas
"Adaptive command & control and collaboration
within the Swedish crisis management ",

FOI forskare kommenterar Sveriges

tillsammans med FOI och FHS. Forum Securitatis

cyberkommando.

stödjer vistelsen med mobilitetsstöd.

FOI forskare intervjuades i Sveriges Television
om Sveriges nya offensiva cyberkommando.
Mer info och länk till SVT inslag.

Forskargrupp från Security Link ingår i EUprojekt om prevention av självmordsbombare.
En forskargrupp från Security Link ingår
projektet SUBCOP-Suicide Bomber
Counteraction and Prevention, som är ett EUprojekt med 11 samarbetspartners, koordinerat
av svenska FOI. SUBCOP har sitt ursprung i
attentaten mot Londons tunnelbanesystem där
flera sprängladdningar detonerade. I slutet av
maj i år samlades ett 70-tal EU-politiker och
representanter från polismyndigheter och
säkerhetsföretag för att ta del av resultaten från

Security Link-samarbete genererade
frekvent nedladdad artikel.
Tidskriftsartikeln ‘Features for micro-Doppler
based activity classification’ var en av de 20
mest nedladdade bland alla IET:s
tidskriftsartiklar i januari 2016. Artikeln är ett
resultat av ett samarbete mellan Security Link
projektet DASA och FOCUS projektet muDAC.
Läs mer här.

SUBCOP vid Katastrofmedicinskt centrum i
Linköping. Läs mer här.

De analyserar texter på webben för att
identifiera drogförsäljning på internet.

Inbjuden talare till IEEE International
Conference on Robotics and Automation.
Security Links föreståndare Fredrik Gustafsson
var inbjuden talare till IEEE International
Conference on Robotics and Automation,

Genom att söka igenom och analysera stora
mängder data kan ny forskning stödja
brottsbekämpande myndigheter, till exempel
med att hitta kriminella som säljer droger på
internet. FOI forskaren, Lisa Kaati, som
tillsammans med sina kollegor deltagit i flera
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Security Link-projekt, använder så kallad

presenterade sitt arbete. På programmet fanns

stylometrisk analys för att analysera texter på

även en paneldebatt om

webben. Mer info och länk till artikel i DN.

innovationsupphandling där deltagare från
Upphandlingsmyndigheten, Swedish Association
of Civil Security,

Kan Sverige försvaras-mot vad?
Johan Bergenäs, Security Links politiske
rådgivare och biträdande chef för Managing
Across Boundaries Initiativet på Stimson Center
är tillsammans med Mats
Ögren Wanger redaktör
för en antologi om svensk
säkerhetspolitik.
Boken ”Kan Sverige
försvaras – mot vad?”
samlar några av Sveriges
viktigaste röster inom
försvar och säkerhet för att diskutera svenska
intressen i världen – både för staten och
näringslivet. Läs mer här.

TAMSEC 2015
24-25 november 2015 arrangerade Security Link
TAMSEC 2015 i samband med Mötesplats
Samhällsäkerhet på Kistamässan. Årets
workshop inleddes med att 10 forskningsinitiativ
inom säkerhetsområdet i Sverige och Norge

Lindholmen Security
Arena samt
Kustbevakningen
delade sina tankar
och erfarenheter.
Utöver detta
arrangerades en postersession och Security Link
tillsammans med projektet Smarta Savanner och
CARER fanns även representerade i en välbesökt
monter. För mer info läs här.

