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Covid-19

• År 2020 präglat av en världsomfattande pandemi 

som fortfarande pågår.

• För tidigt att dra slutsatser, men kan få 

långtgående implikationer för internationell 

säkerhet

• Globalt problem, men globala lösningar?

• Sårbarhet i globala logistikkedjor. 

Åternationalisering? 

• WHO:s roll kontroversiell, USA lämnar 

organisationen i juli 2021. 

• Ideologisk kamp om vem som hanterar pandemin 

bäst—demokratier eller totalitära stater 



Amerikanska presidentvalet

• Biden vann, men Trump har inte erkänt förlusten

• Inrikespolitiska utmaningar: 

– Pandemin

– Ekonomin

– Interna splittringar (BLM)

• Vad vill och kan Biden att kunna åstadkomma på 

det utrikespolitiska planet?



Amerikanska presidentvalet

• Kina – Biden är kritisk mot Kina och dess framväxt, men har invändningar 

mot Trumps handelskrig, lovar att samarbeta med andra länder för att 

pressa på landet.

• Ryssland –Biden har varnat att president Vladimir Putins agerande har varit 

och är ett hot mot den västerländska demokratin. Uttalat sig för en 5-årig 

förlängning av New START.

• Iran – Biden var delaktig i Obamaregeringens förhandlingar om ett kärnavtal 

som Trump lämnade. Tidigare medarbetare har uppgett att han är redo att 

diskutera avtalet på nytt om Iran förbinder sig att följa innehållet.



Amerikanska presidentvalet

• Nordkorea – Biden sägs vara öppen för fortsatta överläggningar med Pyongyang.

• Mellanöstern – ett område där Trump ritat om kartan, med flytt av amerikanska ambassaden till 

Jerusalem och bilaterala avtal mellan Israel och två gulfstater samt Sudan. Kännare framhåller 

dock att inget lett till fred i Mellanöstern ännu. Biden har lång erfarenhet av regionen. Väntas inte 

vara lika positivt inställd till Saudiarabiens Mohammed bin Salman.

• Turkiet – Biden har redan låtit förstå att han tänker hejda Turkiets expansionistiska ambitioner.

• Terrorbekämpning, cyberhot – terrorhotet består, trots framgångarna mot Islamiska staten, Biden 

har lyft fram vad han kallar ’counterterrorism plus’ med elitförband och flygräder, varnar som de 

flesta andra för faran med ökad cyberaktivitet.

• Klimatet – ett återinträde i Parisavtalet står överst på dagordningen, påtryckningar från 

vänsterfalangen i partiet om mer åtgärder för att begränsa utsläppen, men starka krafter i landet 

angelägna om att USA förblir en stor energiproducent.



Europa/EU

• Pandemin och europeisk solidaritet—Italien bad 

EU om hjälp (Kina, Ryssland). 

• Sjukvårdsutrustning under exportkontroll!

• Stängda gränser

• Långtidsbudget och räddningspaket—blockeras 

av Polen och Ungern (rättsstatsprinciper)

• Brexit—31 december deadline för avtal

• Transatlantiska länken, ’strategisk autonomi’, 

trenden mot ’decoupling’ hejdad med Biden? 



Ryssland

• En ambition att bygga upp Ryssland till en stormakt igen.

• En geopolitisk och delvis konspiratoriskt färgad syn på 

världen—gett upp hoppet om goda relationer med väst?

• Uppvisar ett agerande som helt bortser från internationell 

rätt (kränkningar av INF, Krim, Ukraina, Skripal, Navalny, 

hybridoperationer/cyber/destabilisering). 

• Återupprättandet av Rysslands stormaktsstatus den 

viktigaste uppgiften, etablera en intressesfär där man har 

priviligierade intressen i andra stater.

• Sedan 2008 har den ryska militära förmågan stärkts 

påtagligt: från att kunna hantera ett lokalt krig till att 

kunna inleda ett regionalt krig.



Mellanöstern

• Syrien—2011 inleddes ett inbördeskrig som ännu pågår. 

Fler än 384 000 människor har mist livet, varav 116 000 

civilpersoner. Utländsk intervention. Hittills har 

fredsförsöken gått om intet.

• Iran—kärnavtalet JCPOA, lagret av låganrikat uran 

• Israel/UAE/Bahrain—normalisering av relationer under 

år 2020. 



Asien

• Kina—handelskrig med 

USA, revisionistiskt med 

globala ambitioner, 

internt förtryck (uigurer), 

inskränkningar i  Hong 

Kong, ifrågasättande av 

standards och 

internationell rätt.  

• Nordkorea—

upprustningen av 

massförstörelsevapen 

har fortsatt. 



Globala trender (som fortsätter …)

• Dominerande logik efter det kalla kriget att handel och 

ökad integration leder till utveckling, ideologisk 

konvergens och fredlig samvaro. Detta 

globaliseringsparadigm har utmanats av en geopolitisk

logik med fokus på konkurrens mellan stater och politiska 

system. Det nationella intresset styr. Kontroll över råvaror, 

teknologi, och logistikflöden allt viktigare. 

• ’Kalla krigets’ logik återkommer (proxykrig Jemen)

• Den liberala världsordningen ifrågasatt (MR)

• Bristande respekt för internationell rätt och multilaterala 

lösningar. Internationella avtal sägs upp.  

• Transaktionskostnaderna ökar.  



Kärnvapnens renässans?

• Modernisering pågår av såväl 

stridsspetsar som vapenbärare hos NWS. 

Doktrinutveckling

• Frågan om ev. förlängning av New START, 

nytt avtal som inkluderar Kina?

• Förbudskonventionen träder i kraft i 

januari 2021. 

• NPT:s översynskonferens flyttad till 

sommaren 2021 (blir det något resultat?)



Den dödliga kemins återkomst?

• 2013—OPCW får fredspriset

• 98 % kvar att destruera av dek. lager 

(USA)

• Syrien, Irak

• Individer: Bulgarien 2015, Kim Jung Nam

2017, Skripal 2018, Navalny 2020.

• Erosion av tabut mot användning av 

kemiska vapen? 



Operatörsstyrda drönare/UCAV

• Får en alltmer 

framträdande roll i 

moderna konflikter

• Östra Ukraina

• Armenien/Azerbaijan

• Ny amerikansk policy 

(Direct Commercial 

Sales via State, 

lättnader för 

laserutpekare och 

slutanvändarkontroll).



Lethal Autonomous Weapon

Systems (LAWS) 
• Lång trend mot 

automation

• Krav på mänsklig 

kontroll vid insats av 

autonoma 

vapensystem? 

CCW/GGE

• Vad säger krigets lagar?

• Totalförbud?



www.ui.se        christer.ahlstrom@ui.se


