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Att Ryssland försöker påverka andra länders politik är inte något nytt 
och är något som framför allt har uppmärksammats i samband med det 
amerikanska presidentvalet 2016. Men påverkansoperationer har också 

riktats mot Sverige. Medieföretaget BuzzFeed rapporterade i höstas att det var 
ryska hackare som låg bakom attacken mot en rad medier – bland andra Expres-
sen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens industri, Aftonbladet och 
Sydsvenska Dagbladet – i mars 2016. Cyberattacken var ett försök att motverka 
närmare samarbete mellan Sverige och Nato.1 Den sammanföll med debatten om 
Sveriges så kallade Värdlandsavtal med Nato, som Riksdagen sedan ratificerade 
i maj 2016.

BuzzFeeds rapportering byggde på ett tidigare hemligstämplat dokument från 
det amerikanska utrikesdepartementet, vilket är det första att direkt peka ut Ryss-
land för att ligga bakom attackerna. Det finns dock andra exempel från sociala 
medier på hur Kreml har använt sig av ”sharp power” för att motverka ett svenskt 
Nato-medlemskap. Den här briefingen kommer att beskriva två andra metoder 
som Ryssland använder – hot och manipulation – samt utvärdera effekterna. 

Skarp makt
Forskarna Christopher Walker och Jessica Ludwig myntade 2017 begreppet 
skarp makt (”sharp power”) i en rapport från National Endowment for Demo-
cracy.2 Enligt Walker och Ludwig är det inte särskilt fruktbart att diskutera 
påverkansoperationer utförda av auktoritära regimer såsom Kina och Ryssland i 
termer av mjuk makt (”soft power”) – ett begrepp som myntats av den amerikan-
ske statsvetaren Joseph Nye och som beskriver maktutövning genom attraktion 
och övertalning snarare än via militärt våld.3  

De föreslår istället att dessa operationer bör beskrivas som skarp makt. Kinas och 
Rysslands påverkansoperationer involverar inte nödvändigtvis tvång eller våld, 
utan har det gemensamt att de vanligtvis handlar om distraktion och manipula-
tion. Därav behovet av det nya begreppet.

Skarp makt beskriver aktiviteter – exempelvis manipulering, desinformation och 
hot – som används av auktoritära regimer och syftar till att köpa eller tvinga till 
sig politiskt inflytande för att påverka beslutsfattandet i andra länder. Det är av 
naturliga orsaker något som genomförs med användning av tveksamma medel 

1  Collier och Leopold, 10 augusti 2018.
2  Walker och Ludwig, december 2017.
3  Nye, Jr, 1990.
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”Kreml inser att en 
utvidgning av Nato 
innebär att ryskt 
inflytande minskar, 
och det ses således 
som ett hot.”

och metoder. Projicering av skarp makt syftar ofta till att förstärka och förvärra 
motsättningar i den stat som är utsatt för påverkansoperationen. 

Nato:s utvidgning
”Jag tycker att det är uppenbart att Nato:s expansion inte har någonting att göra 
med moderniseringen av alliansen eller om att säkerställa säkerheten i Europa. 
Tvärtom, den utgör en allvarlig provokation som minskar nivån av ömsesidigt 
förtroende. Och vi har rätten att fråga: mot vem är denna expansion avsedd?”

Allt enligt Rysslands president Vladimir Putin i sitt med tiden allt mer uppmärk-
sammade tal på säkerhetskonferensen i München 2007.4

Kreml inser att en utvidgning av Nato innebär att ryskt inflytande minskar, och 
det ses således som ett hot. Denna uppfattning har varit särskilt tydlig när Nato 
debatterats i grannländer som Ukraina och Georgien. Nato:s Bukarestdeklara-
tion från april 2008 beskrev Ukrainas och Georgiens önskan om att bli medlem-
mar som ”välkomna” och slog fast: ”We agreed today that these countries will 
become members of Nato.”5 Bara några månader senare, i augusti 2008, rullade 
ryska stridsvagnar in i Georgien. 

Sverige delar inte landgräns med Ryssland, men ändå är motståndet mot ett 
svenskt medlemskap mycket starkt. Det grundar sig framför allt på Sveriges stra-
tegiska placering som skulle ge Nato fördelar och potentiellt kunna begränsa 
Rysslands operativa förmåga i Östersjön. 

Sverige sträcker sig över hela den skandinaviska halvön och dominerar en stor 
del av Östersjön, vilket skulle vara av stor betydelse för Nato. Genom att använda 
svenskt territorialvatten skulle Natos trupper kunna halvera avståndet mellan 
Danmark och Estland, och också minska exponeringen för ryska missilattacker. 
Det skulle avsevärt underlätta kringgåendet av rysk Anti-Access Area Deni-
al-förmåga (A2AD) utgående från Kaliningrad.6

Ryska hot
Det finns flera exempel på typer av hot som Kreml tenderar att upprepa, när det 
i Sverige uppstår debatt om närmare samarbete med Nato. 

4  Putin, 10 february 2007.
5  Bucharest Summit Declaration,3 april 2008.
6  Chang, 2 oktober 2017.
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I juni 2015 varnade Viktor Tatarintsev, Rysslands ambassadör i Sverige, för de 
motåtgärder som Ryssland skulle vidta om Sverige gick med i Nato. I Dagens 
Nyheter förklarade han att om Sverige ansluter sig till Nato skulle Ryssland 
behöva tillgripa militära medel, och att stater som ansluter sig till Nato måste 
vara medvetna om de risker som de utsätter sig själva för.7

Det hotfulla uttalandet kom efter en kraftig ökning av svenskt stöd för medlem-
skap i Nato. Under 2012 var bara 17 procent för ett medlemskap, men 2014 hade 
andelen stigit till 31 procent – nästan var tredje tillfrågad, enligt en mätning från 
SOM-institutet.8 Hoten verkar dock inte ha haft önskad effekt, om de var tänkta 
att få svenskarna att tänka om. En ny undersökning i september 2015 visade att 
stödet för medlemskap återigen hade stigit till över 40 procent, och var högre än 
motståndet, enligt en SvD/Sifo undersökning.9 

En viktig förklaring till det ökade stödet är inte bara hoten från Kremls företrä-
dare utan också Rysslands illegala annektering av Krim och det pågående kriget 
mot Ukraina som gav upphov till oro i Sverige. Mätningarna ägde också rum i 
efterdyningarna av debatten om det så kallade ”enveckasförsvaret”, efter dåva-
rande överbefälhavare Sverker Göransons uttalande om att Sverige endast skulle 
kunna försvara sig i en vecka utan hjälp utifrån.10

I april 2016 upprepade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov dessa varningar. 
I en intervju i Dagens Nyheter sade Lavrov att om Sverige anslöt sig till Nato 
skulle Ryssland anse sig tvunget att ”vidta nödvändiga åtgärder”. Han sade också 
att även om det är ”varje lands rätt att besluta om formerna för sin säkerhet” 
måste man ju förstå att ”om militär infrastruktur närmar sig Rysslands gränser, 
då kommer vi givetvis att vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder. Inget per-
sonligt i det, det är bara ren business.”11 

I juni 2017 deklarerade president Vladimir Putin sin åsikt om ett svenskt 
Nato-medlemskap. Han gav uttryck för motståndet genom att beskriva det som 
ett hot som skulle elimineras. Han sade att ”om Sverige går med i Nato kommer 
det att påverka våra relationer på ett negativt sätt, eftersom vi kommer att se 
det som att alliansens militära infrastruktur nu närmar sig oss från Sverige. Vi 

7  Braw, 24 augusti 2015.
8  ”Svenska Trender 1986-2014”, 2015.
9  Gummesson, 13 september 2015.
10  ”ÖB: ‘Sverige kan försvara sig en vecka’”, 3 januari 2013.
11  Winiarski, 28 april 2016.
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kommer att tolka det som ett ytterligare hot mot Ryssland och vi kommer att 
tänka över hur man eliminerar detta hot.”12

I juli 2018 upprepade den ryska försvarsministern Sergej Shoigu varningarna 
om att Moskva skulle ”svara” om Sverige anslöt sig till Nato, och att en ”sådan 
expansion skulle underminera den globala säkerheten.”13 Han hävdade också att 
Nato får använda svenskt vatten och luftrum, vilket fick försvarsminister Peter 
Hultqvist att anklaga honom för att sprida falsk information.14

Kreml kan sålunda sägas använda hot och ”varningar” för att uttrycka motstån-
det mot ett svenskt Nato-medlemskap. Detta med förhoppning om att svenska 
politiker och allmänheten inte ska vilja gå med på grund av rädslan för ryska 
motåtgärder. Det verkar ha haft viss effekt. I debatten inför beslutet om Värd-
landsavtalet 2016 var flera argument mot avtalet baserade på just rädslan för 
Rysslands eventuella reaktioner.15 

Manipulation
En annan skarp makt-teknik handlar om manipulation, överlappande agendor 
och vad som kritiker beskriver som ”nyttiga idioter”. Det finns oroande tendenser 
i hela Europa hur sådana förbindelser används av Kreml för att manipulera och 
påverka beslutsfattande. Ett exempel är den brittiske affärsmannen Aaron Banks 
som donerade åtta miljoner pund till brexit-kampanjen Leave.EU. Han utreds 
nu av National Crime Agency på grund av sina ryska förbindelser och misstankar 
om att han ska ha mottagit pengar från Ryssland.16

Till skillnad från i flera andra europeiska stater är inget av de svenska riksdags-
partierna pro-ryska, men i vissa frågor finns sammanfallande ståndpunkter som 
riskerar att öppna upp för påverkan eller att partiföreträdare blir inflytandeagen-
ter. Till vänster gör anti-amerikanism och EU-motstånd att Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet kan ge uttryck för ett ryskt narrativ. Till höger finns i Sverigedemo-
kraterna en med Kreml gemensam klangbotten i högernationalism och mer kon-
kret i nej till EU respektive Nato. I Europaparlamentet röstar SD:s två ledamöter 
mest ryssvänligt – tillsammans med UKIP och Front National.17

12  Sharkov, 2 juni 2017.
13  ”Russia says it would respond if Sweden, Finland drawn into NATO: Ifax”, 24 
   juli 2018.
14  ”Sverige kritiserar Ryssland för falsk information”, 3 augusti 2018.
15  Se exempelvis Kragh och Åsberg, 2017.
16  Harding, 1 november 2018.
17  Sundbom, 4 november 2018.
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Det är alltså inte någon tillfällighet att Jimmie Åkesson väljer Orban framför 
Merkel, och vägrar välja mellan Macron och Putin. 

Stiftelsen Expo som bland annat undersöker rasism, högerextremism och radika-
lism, har granskat kopplingar mellan Ryssland och sverigedemokrater.18 Ledande 
företrädare för både socialdemokraterna och moderaterna har gått så långt som 
till att ha kritiserat SD för att vara Kremls proxy.19

Ett fall som har uppmärksammats är Carl Meurling, VD för Rise Capital som 
är ett ryskt företag som lyckades vinna flera upphandlingar för stora infrastruk-
turprojekt i Ryssland. Rise Capitals styrelseordförande Gerard Lopez (som har 
beskrivit Putin som en vän) donerade en summa på 400 000 euro till det kon-
servativa partiet i Storbritannien bara några månader före folkomröstningen om 
Brexit. Det har lett till att en brittisk parlamentsledamot krävt att Rise Capital 
och Lopez förbindelser till Ryssland skall granskas. 

I september 2016 rapporterades att Meurling några år tidigare hade försökt att 
driva på för en mer ryssvänlig politik. Han hade bland annat skickat ett mejl till 
SD-representanten i EU-nämnden inför en diskussion om kriget i Georgien, 
och skrivit uppmanande att ”du ska ställa den retoriska frågan varför vi ska kri-
tisera Rysslands intervention i Georgien när Sverige samtidigt är involverade i 
en militär intervention i Libyen.”20 Meurling har också erbjudit sig att donera 
pengar till Sverigedemokraterna.

Försvarsminister Peter Hultqvist fördömde starkt partiets förbindelser med 
Meurling, och sade att det skapade möjligheter för Ryssland att indirekt påverka 
politiska beslut de annars inte skulle varit medvetna om.

Ett annat omdiskuterat fall är Alexander Fridback, som började arbeta på SD:s 
riksdagskansli 2016. Senare samma år blev det känt att han under pseudony-
men Egor Putilov och andra namn hade spridit desinformation i svenska medier. 
Putilov är av ryskt ursprung. Efter att ha gjort en fastighetsaffär med en infly-
telserik rysk affärsman (tillika dömd brottsling) gick Putilov med flera miljoner 
i vinst. Den tvivelaktiga affären gjorde att han av Riksdagsförvaltningen för-
klarades vara en ”säkerhetsrisk.” Hultqvist satte press på Jimmie Åkesson och 

18  Vergara, 12 juni 2015.
19  Hökmark, 16 januari 2017; ”SD har tydliga kopplingar till Ryssland”,  
  2 november 2017. 
20  Röstlund, 29 September 2016.
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några dagar senare tvingades Putilov avgå.21 Putilov fortsatte dock att skriva för 
Avpixlat (numera Samhällsnytt).22 

Putilov hade rekryterats till partikansliet av Kent Ekeroth. Ekeroth anställde även 
en öppet Putinvänlig politisk sakkunnig. Också denne tvingades avgå.23 Ekeroth, 
som kom in i Riksdagen 2010, har varit partiets mest Rysslandsprofilerade leda-
mot och upprepade gånger uppträtt i ryska media. Inför valet 2018 fick han dock 
inte plats på riksdagslistan. Det kan sägas vara i linje med den hållning som 
partiledningen intagit till mer radikala krafter och som resulterade i en brytning 
med det egna ungdomsförbundet. Det ledde i sin tur till bildandet av Alternativ 
för Sverige till vilket bland den försvarspolitiske talespersonen Mikael Jansson 
hoppade av till i juni 2018. Kanske han inte skulle platsa på riksdagslistan?

I en artikel i tidskriften Foreign Policy beskriver Alina Polyakova, Research 
Fellow vid Brookings Institute, hur Kreml stöder högerpartier i Europa för att 
undergräva västerländska värderingar och att ”Moskva använder sitt band av 
´nyttiga idioter´ för att gynna sina utrikespolitiska intressen.”24 Ryssland miss-
tänks för att bland annat ha finansierat partier och använda dess företrädare för 
att påverka den politiska agendan till sin fördel. Mest uppmärksammat är presi-
dentvalet i USA 2016 och presidentvalet i Frankrike 2017. Ryssland ska också ha 
finansierat Front National. Marine Le Pens högerextrema parti stödde Rysslands 
annektering av Krim i mars 2014 och fick ett lån på 9,4 miljoner pund från en 
rysk bank nio månader senare. 

Både Säpo och MSB har rapporterat att ryska försök att påverka det svenska 
samhället har ökat. 25

Påverkan på Sverige
Trots Moskvas påverkansoperationer verkar stödet för närmare samarbete med 
Nato öka i Sverige. Forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska 
institutet i Helsingfors menar att de sista fem åren har trenden varit en klart 
uppåtgående.26 En mätning från Aftonbladet/Inizio i januari 2018 visade att fler 

21  ”SD-tjänstemannen gjorde miljonvinst med rysk affärsman – ‘potentiell  
  säkerhetsrisk’, enligt experter”, 23 september 2016.
22  Kragh och Åsberg, 2017, s. 805.
23  ”Nationalists suspend aide after Russia propaganda claim”, 
  28 september 2016.
24  Polyakova, 23 februari 2016.
25  ”Säpo: Ryssland bedriver psykologiskt krig mot Sverige”, 17 mars 2016; 
  ”MSB: Ryssland försöker splittra Sverige”,, 7 mars 2018.
26  Forss, 14 januari 2018.
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svenskar vill gå med i Nato än stanna utanför. Sedan några är också alla de fyra 
borgerliga partier för ett Nato-medlemskap.27

Även andelen väljare som sympatiserar med de politiska partierna som starkast 
motsätter sig ett medlemskap, det vill säga de rödgröna, är alltmer för ett med-
lemskap. En opinionsundersökning gjord på uppdrag från Frivärld visar att 2014 
var 20 procent av de rödgrönas sympatisörer för en svenska anslutning till Nato. 
2017 hade den andelen ökat till 27 procent.28 Om rödgröna väljare i allt högre 
grad vill att Sverige går med i Nato är det inte omöjligt att föreställa sig att par-
tierna kan komma att ompröva sin inställning i framtiden. Socialdemokraterna 
har förstås en nyckelroll.

Rysslands projicering av skarp makt syftar till att avskräcka Sverige från med-
lemskap i Nato, men verkar snarare bidra till att öka försvarsintegrationen.  Sve-
rige är en av alliansens mest aktiva partners, bidrar mer än en del medlemmar och 
står både värd för och deltar i Nato-ledda övningar. Försvarsmakten är i hög grad 
redan interoperabel med Nato. 

I september 2017 genomfördes den största svenska militära övning på två decen-
nier. Aurora 17 inkluderade över 19 000 svenska trupper och runt 2 000 soldater 
från Nato-länder som USA, Frankrike, Danmark och Litauen. I november i år 
deltog Sverige med närmare 2 000 man i Nato:s Trident Juncture-övning. Det 
var Nato:s största övning på flera årtionden med över 50 000 deltagare från 31 
länder och simulerade ett åberopande av artikel fem. Den ägde delvis rum på 
svenskt territorium. 

Inte minst är det viktigt för opinionsbildningen att socialdemokrater också 
numera talar väl om Nato. Försvarsminister Hultqvists inställning till Nato var av 
stor vikt inför beslutet om Värdlandsavtalet. Och i samband med att han besökte 
Nato-övningen i Norge talade han åter väl om samarbetet: 

”Ett svenskt deltagande i övningen sänder den signalen att vi är beredda att till-
sammans med andra försvara vår suveränitet, vår integritet och de principer som 
gäller enligt FN-stadgan. Vi förbättrar vår egen militära förmåga samtidigt som 
vi bygger säkerhet tillsammans med andra.”29 

27  Karlsson, 14 januari 2018.
28  Briefing: Inställningen till Nato, 2017.
29  ”Peter Hultqvist besöker övningen Trident Juncture i Norge”, 
  27 oktober 2018.
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”Det finns inga 
tecken som tyder 
på att Moskva 
skulle komma att 
överge försöken 
att utöva infly-
tande på Sveri-
ges Nato debatt 
– och  metoderna 
lär bli alltmer 
sofistikerade.”

Slutsats
Sveriges geopolitiska betydelse gör att Natofrågan är central för Ryssland. Trots 
att Sverige inte delar landgräns med Ryssland är man i Kreml stark motståndare 
till ett svenskt Nato-medlemskap. Det skulle ge Nato fördelar och samtidigt 
begränsa Rysslands operativa förmåga i Östersjöområdet.

Allteftersom stödet för ett svenskt medlemskap ökar både bland allmänheten 
och i de politiska partierna är en framtida riksdagsomröstning om Nato-med-
lemskap inte helt otänkbar, vilket gör det av största vikt att Rysslands projicering 
av skarp makt kartläggs och bekämpas. FOI och Försvarshögskolan kan bidra till 
att öka förståelsen och kartlägga Rysslands försök samt föreslå instrument och 
metoder för att motverka dem.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har också en viktig roll när det 
gäller att förebygga och minimera effekterna. MSB:s resurser kan hjälpa till att 
underlätta kommunikation och samverkan mellan olika verksamheter samt till-
sammans med FOI och Försvarshögskolan bedriva forskning och identifiera och 
beakta de hot, risker och utmaningar som skarp makt utgör.

Ett nära samarbete med andra utsatta länder som till exempel Finland och de 
baltiska staterna, är också viktigt för att kunna lära av varandras erfarenheter och 
bättre uppfatta skiftningar i taktik och metod. Sverige bör fortsätta stödja och 
vara en partner till Nato:s strategiska kommunikationscenter i Riga och se till att 
Rysslands agerande mot Sverige studeras av experter på ämnet. Detsamma gäller 
för Nato:s cybercenter i Helsingfors, som bidrar med forskning och resurser när 
i fråga om hybridkrigföring, såväl som hybrida hot och risker.

Det är också viktigt att svenska medier blir bättre rustade mot informationspå-
verkansförsök och har kunskap om hur de ska hantera och bemöta dem. Ett kurs-
moment som syftar till att öka medvetenheten skulle till exempel kunna införas 
på journalistutbildningen. Av samma skäl bör läroplanen för gymnasiet inkludera 
källkritik och låta eleverna studera exempel på desinformation, twitter, bots och 
propaganda för att öka förståelsen för vad som pågår och därmed minska dess 
negativa effekter. 

Rysslands användning av skarp makt när det gäller Sverige kan sägas vara ett 
relativt nytt fenomen. Det finns inga tecken som tyder på att Moskva skulle 
komma att överge försöken att utöva inflytande på Sveriges Natodebatt – och 
metoderna lär bli alltmer sofistikerade. 



Svensson: Skarp makt - Ryssland, Sverige och Nato        10
Copyright Frivärld/SFN 2018

Referenser
Braw, Elisabeth, ”Sweden and Finland’s awkward NATO tango”, Politico, 24 
augusti 2015, https://www.politico.eu/article/sweden-finland-nato-russia-de-
fense-nordic-military/ (senast hämtad 6 november 2018).

Briefing: Inställningen till Nato, Frivärld, 27 november 2017, https://frivarld.se/
rapporter/briefing-installningen-till-nato/ (senast hämtad 6 november 2018).

Bucharest Summit Declaration, Nato, 3 april 2008, https://www.nato.int/cps/
en/natohq/official_texts_8443.html (senast hämtad 11 november 2018).

Chang, Felix K., ”Sweden’s Importance To NATO’s Defense Of The Bal-
tics – Analysis”, Eurasia Review, 2 oktober 2017, http://www.eurasiareview.
com/02102017-swedens-importance-to-natos-defense-of-the-baltics-analysis/ 
(senast hämtad 27 november 2018). 

Collier, Kevin och Leopold, Jason, ”Russian Hackers Targeted Swedish News 
Sites In 2016, State Department Cable Says”, Buzzfeed, 10 augusti 2018, 
https://www.buzzfeednews.com/article/kevincollier/2016-sweden-ddos-expres-
sen-hack-russia-cables (senast hämtad 11 november 2018).

Forss, Henri, ”Stödet för Nato ökar i Sverige – forskare ser två huvudsakliga 
skäl”, HBL, 14 januari 2018, https://www.hbl.fi/artikel/natoforesprakar-
na-gick-forbi-motstandarna-i-sverige/ (senast hämtad 28 november 2018).

Gummesson, Johan, ”Stärkt opinion för Natomedlemskap”, Svenska Dagbladet, 
13 september 2015, https://www.svd.se/starkt-opinion-for-natomedlemsskap 
(senast hämtad 27 november 2018).

Harding, Luke, ”Investigators bound to scrutinise Arron Banks’s Russian links”, 
The Guardian, 1 november 2018, https://www.theguardian.com/uk-news/2018/
nov/01/investigators-will-scrutinise-arron-banks-russian-links (senast hämtad 
30 november 2018).

Hökmark, Gunnar, ”SD stöder Kremls agenda”, Dagens Industri, 16 januari 
2017, https://www.di.se/opinion/gunnar-hokmark-sd-stoder-kremls-agenda/ 
(senast hämtad 28 oktober 2018).

Karlsson, Pär, ”Stödet för svenskt medlemskap i Nato ökar”, Aftonbladet, 14 
januari 2018, https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k7jml/stodet-
for-svenskt-medlemskap-i-nato-okar (senast hämtad 28 november 2018).

Kragh, Martin och Åsberg, Sebastian, ”Russia’s Strategy for Influence through 
Public Diplomacy and Active Measures: The Swedish Case”, Journal of Strategic 
Studies, Vol. 40, No. 6, 2017.

https://www.politico.eu/article/sweden-finland-nato-russia-defense-nordic-military/
https://www.politico.eu/article/sweden-finland-nato-russia-defense-nordic-military/
https://frivarld.se/rapporter/briefing-installningen-till-nato/
https://frivarld.se/rapporter/briefing-installningen-till-nato/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.html
http://www.eurasiareview.com/02102017-swedens-importance-to-natos-defense-of-the-baltics-analysis/
http://www.eurasiareview.com/02102017-swedens-importance-to-natos-defense-of-the-baltics-analysis/
https://www.buzzfeednews.com/article/kevincollier/2016-sweden-ddos-expressen-hack-russia-cables
https://www.buzzfeednews.com/article/kevincollier/2016-sweden-ddos-expressen-hack-russia-cables
https://www.hbl.fi/artikel/natoforesprakarna-gick-forbi-motstandarna-i-sverige/
https://www.hbl.fi/artikel/natoforesprakarna-gick-forbi-motstandarna-i-sverige/
https://www.svd.se/starkt-opinion-for-natomedlemsskap
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/01/investigators-will-scrutinise-arron-banks-russian-links
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/01/investigators-will-scrutinise-arron-banks-russian-links
https://www.di.se/opinion/gunnar-hokmark-sd-stoder-kremls-agenda/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k7jml/stodet-for-svenskt-medlemskap-i-nato-okar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k7jml/stodet-for-svenskt-medlemskap-i-nato-okar


Svensson: Skarp makt - Ryssland, Sverige och Nato        11
Copyright Frivärld/SFN 2018

”MSB: Ryssland försöker splittra Sverige”, SVT, 7 mars 2018, https://www.
svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige (senast hämtad 6 
november 2018).

”Nationalists suspend aide after Russia propaganda claim”, The Local, 28 sep-
tember 2016, 
https://www.thelocal.se/20160928/swedish-nationalists-suspend-aide-af-
ter-russian-propaganda-claim (senast hämtad 20 oktober 2018).

Nye, Jr., Joseph S., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New 
York: Basic Books, 1990.

”Peter Hultqvist besöker övningen Trident Juncture i Norge”, Regeringskans-
liet, 27 oktober 2018, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/10/
peter-hultqvist-besoker-ovningen-trident-juncture-i-norge/ (senast hämtad 28 
november 2018).

Polyakova, Alina, ”Why Europe Is Right to Fear Putin’s Useful Idiots”, Foreign 
Policy, 23 februari 2016, https://foreignpolicy.com/2016/02/23/why-europe-is-
right-to-fear-putins-useful-idiots/ (senast hämtad 20 oktober 2018).

Putin, Vladimir, ”Speech and the Following Discussion at the Munich Con-
ference on Security Policy”, Kreml, 10 february 2007, http://en.kremlin.ru/
events/president/transcripts/24034 (senast hämtad 11 november 2018).

”Russia says it would respond if Sweden, Finland drawn into NATO: Ifax”, 
Reuters, 24 juli 2018, https://www.reuters.com/article/us-russia-nato/russia-
says-it-would-respond-if-sweden-finland-drawn-into-nato-ifax-idUSKBN-
1KE1TQ (senast hämtad 6 november 2018).

Röstlund, Lisa, ”Svensk affärsman med SD-kopplingar fick miljardkontrakt 
i Ryssland”, Aftonbladet, 29 September 2016, https://www.aftonbladet.se/
nyheter/a/A2X1Jn/svensk-affarsman-med-sd-kopplingar-fick-miljardkon-
trakt-i-ryssland( senast hämtad 28 oktober 2018).

”SD har tydliga kopplingar till Ryssland”, Dagens Nyheter, 2 november 2017, 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sd-har-tydliga-kopplingar-till-ryssland/ 
(senast hämtad 28 oktober 2018). 

”SD-tjänstemannen gjorde miljonvinst med rysk affärsman – ‘potentiell säker-
hetsrisk’, enligt experter”, Sveriges Radio, 23 september 2016, https://sveriges-
radio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6522899 (senast hämtad 28 
oktober 2018).

Sharkov, Damien, ”Putin vows military response to ‘eliminate NATO threat’ if 
Sweden joins US-led alliance”, Newsweek, 2 juni 2017, http://www.newsweek.
com/vladimir-putin-vows-eliminate-nato-threat-sweden-Joins-619486 (senast 
hämtad 6 november 2018).

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-ryssland-forsoker-splittra-sverige
https://www.thelocal.se/20160928/swedish-nationalists-suspend-aide-after-russian-propaganda-claim
https://www.thelocal.se/20160928/swedish-nationalists-suspend-aide-after-russian-propaganda-claim
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/10/peter-hultqvist-besoker-ovningen-trident-juncture-i-norge/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/10/peter-hultqvist-besoker-ovningen-trident-juncture-i-norge/
https://foreignpolicy.com/2016/02/23/why-europe-is-right-to-fear-putins-useful-idiots/
https://foreignpolicy.com/2016/02/23/why-europe-is-right-to-fear-putins-useful-idiots/
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
https://www.reuters.com/article/us-russia-nato/russia-says-it-would-respond-if-sweden-finland-drawn-into-nato-ifax-idUSKBN1KE1TQ
https://www.reuters.com/article/us-russia-nato/russia-says-it-would-respond-if-sweden-finland-drawn-into-nato-ifax-idUSKBN1KE1TQ
https://www.reuters.com/article/us-russia-nato/russia-says-it-would-respond-if-sweden-finland-drawn-into-nato-ifax-idUSKBN1KE1TQ
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2X1Jn/svensk-affarsman-med-sd-kopplingar-fick-miljardkontrakt-i-ryssland
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2X1Jn/svensk-affarsman-med-sd-kopplingar-fick-miljardkontrakt-i-ryssland
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2X1Jn/svensk-affarsman-med-sd-kopplingar-fick-miljardkontrakt-i-ryssland
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sd-har-tydliga-kopplingar-till-ryssland/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6522899
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6522899
http://www.newsweek.com/vladimir-putin-vows-eliminate-nato-threat-sweden-Joins-619486
http://www.newsweek.com/vladimir-putin-vows-eliminate-nato-threat-sweden-Joins-619486


Svensson: Skarp makt - Ryssland, Sverige och Nato        12
Copyright Frivärld/SFN 2018

Sundbom, Henrik, ”Sweden: Fertile Soil for Influence OPS?”, The Kremlin’s 
Trojan Horses 3.0, Atlantic Council, 4 november 2018.

”Svenska Trender 1986-2014”, SOM-institutet, 2015, https://som.gu.se/digi-
talAssets/1534/1534693_svenska-trender-1986-2014.pdf (senast hämtad 27 
november 2018).

”Sverige kritiserar Ryssland för falsk information”, Expressen, 3 augusti 2018, 
https://www.expressen.se/nyheter/sverige-kritiserar-ryssland-for-att-spri-
da-falsk-information-/ (senast hämtad 6 november 2018).

”Säpo: Ryssland bedriver psykologiskt krig mot Sverige”, SVT, 17 mars 
2016, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-ryssland-bedriver-psykolo-
giskt-krig-mot-sverige (senast hämtad 6 november 2018).

Vergara, Daniel, ”Så stöder SD Putin”, Expo, 12 juni 2015, https://expo.
se/2015/06/s%C3%A5-st%C3%B6der-sd-putin (senast hämtad 28 oktober 
2018).

Walker, Christopher och Ludwig, Jessica, Sharp Power: Rising Authoritarian 
Influence, National Endowment for Democracy, december 2017, https://www.
ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-In-
fluence-Full-Report.pdf (senast hämtad 11 november 2018).

Winiarski, Michael, ”Om Sverige går med i Nato kommer vi att vidta nödvän-
diga åtgärder”, Dagens Nyheter, 28 april 2016, https://fokus.dn.se/lavrov/ (senast 
hämtad 6 november 2018).

”ÖB: ‘Sverige kan försvara sig en vecka’”, Aftonbladet, 3 januari 2013, https://
www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1w5lq/ob-sverige-kan-forsvara-sig-en-vecka 
(senast hämtad 27 november 2018).

https://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534693_svenska-trender-1986-2014.pdf
https://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534693_svenska-trender-1986-2014.pdf
https://www.expressen.se/nyheter/sverige-kritiserar-ryssland-for-att-sprida-falsk-information-/
https://www.expressen.se/nyheter/sverige-kritiserar-ryssland-for-att-sprida-falsk-information-/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-ryssland-bedriver-psykologiskt-krig-mot-sverige
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-ryssland-bedriver-psykologiskt-krig-mot-sverige
https://expo.se/2015/06/s%C3%A5-st%C3%B6der-sd-putin
https://expo.se/2015/06/s%C3%A5-st%C3%B6der-sd-putin
https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf
https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf
https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf
https://fokus.dn.se/lavrov/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1w5lq/ob-sverige-kan-forsvara-sig-en-vecka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1w5lq/ob-sverige-kan-forsvara-sig-en-vecka

