
Avsnitt av Rapporterat under 2020 
I detta dokument presenteras avsnitt av podcasten Rapporterat under 2021.  

Avsnitt 19: Mode för den som inte vill synas 

Medverkande: Hans Kariis (FOI), Linda H Karlsson (FOI), Erik Mannby (chefredaktör Plaza 

Uomo) och Madeleine Westerlund (FOI) 

I det nittonde avsnittet av FOI:s podcast pratar två forskare om kamouflage och hur nya 

material kan överlista sensorer. Forskarna Linda H Karlsson och Hans Kariis är gäster detta 

avsnitt och  berättar om distruptivt kamouflage, inspiration från bläckfiskar och den nationella 

prestigen i kamouflagemönster. I slutet av avsnittet kommenterar chefredaktören för Plaza 

Uomo, Erik Mannby, militärmode. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet 

 Bilder som näms i avsnittet  

 Optical studies of bio-inspired materials. Christina Åkerlind 

 Signaturmaterial 2017-19 - slutrapport. Linda H Karlsson, Hans Kariis, Åsa 

Andersson, Tomas Hallberg, Lars Pettersson, Anna Pohl, Steven Savage, Christina 

Åkerlind 

 On the military utility of spectral design in signature management. Kent Andersson 

 Camouflage. Tim Newark 

 Camouflage: The History of Concealment and Deception in War. Guy Hartcup 

 Plaza Uomo 

 Götrich & Co 

Avsnitt 18: FOI testar andningsskydd: ”Vi körde sms-rapportering en gång i timmen” 

Medverkande: Lillemor Örebrand, Max Bäckman och Madeleine Westerlund  

I detta avsnitt berättar FOI:s forskare om tester av andningsskydd, eller dammfiltermasker 

som de också kallas. Max och Lillemor arbetade intensivt veckorna efter påsk med att testa 

andningsskydd åt sjukvården. Under avsnittet får du veta hur stora skillnader det är mellan 

ansiktsskydd, andningsskydd och munskydd, hur ett test går till och hur FOI:s tester kunde 

stoppa lycksökare. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Avsnitt 17: Covid-19: "Varje länk i kedjan är precis lika viktig." 

Medverkande: Emelie Näslund Salomonsson, Mats Forsman och Madeleine Westerlund  

Avsnitt 17 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om testning och spridning av covid-19 

(coronavirus). FOI forskarna Emelie Näslund Salomonsson och Mats Forsman berättar om de 

tester och analyser som FOI genomfört, hur forskarna på kort tid tog fram en ny provmetod 
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och varför det gamla uttrycket ”En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk” är extra sant 

när det kommer till testning. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 Perspektiv på pandemin. Eva Mittermaier, Niklas Granholm, Ester Veibäck 

Avsnitt 16: USA-valet 2020: "De vill ha mera konkreta vinster, här och nu." 

Medverkande: Björn Ottosson, Niklas Rossbach och Madeleine Westerlund  

Avsnitt 16 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Donald Trump och presidentvalet i USA, 

sett främst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi får bland annat veta varför FOI-experterna 

inte ser valet som extra exceptionellt, varför de strömningar som finns i USA lär påverka vem 

som än blir vald och hur en Biden-vinst skulle kunna få politiker i västvärlden att längta 

tillbaka till dagarna då Trump bara skällde lite på dem. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 PEW research 

 Real clear politics  

 New York Times 

 Wall Street Journal 

 The Unwinding: An Inner History of the New America. George Packer 

 Whither transatlantic security? Values, interests and the future of US - European 

relations. Niklas Rossbach 

 Trump och amerikansk säkerhetspolitik. En analys av president Trump och hans 

utrikespolitiska tradition. Niklas Rossbach 

Avsnitt 15: Är incels farliga? 

Medverkande: Lisa Kaati, Johan Fernquist och Madeleine Westerlund 

Incelkulturen är en internetbaserad kultur där män odlar kvinnohat och hämndlystnad till följd 

av oförmåga att inleda relationer. Experterna, Johan Fernquist och Lisa Kaati som gästar 

avsnittet berättar bland annat om terrordåd utförda av incels och varför det är svårt för en 

icke-insatt person att förstå språket incelsforum. Ljudklippet från förhöret med Alek 

Minassian kommer från National post.  

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 Hope, cope & rope. Johan Fernquist, Lisa Kaati, Björn Pelzer, Katie Asplund Cohen, 

Nazar Akrami 
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 Digitalt slagfält. Lisa Kaati, Katie Asplund Cohen, Nazar Akrami, Amendra Shrestha, 

Johan Fernquist, Björn Pelzer, Frej Welander, Tim Isbister 

 Råttkungen. Pascal Engman 

Avsnitt 14: ”Det går en säkerhetspolitisk skiljelinje inom EU” 

Medverkande: Eva Hagström Frisell, Johan Engvall och Madeleine Westerlund 

I avsnitt 14 av Rapporterat går analytiker Johan Engvall och forskningsledare Eva Hagström 

Frisell igenom den säkerhetspolitiska utveckling som skett inom EU de senaste åren. De 

kommenterar EU:s roll inom krisen i Belarus, berättar vilka länder som är drivande i att EU 

ska utveckla sina säkerhetspolitiska ambitioner och hur synen på Ryssland skiljer sig bland 

EU:s medlemsstater. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 Västlig militär förmåga. En analys av Nordeuropa 2017. Krister Pallin 

 Västlig övningsverksamhet 2014-2019. Albin Aronsson, Björn Ottosson 

 Deterrence by reinforcement - The strengths and weaknesses of NATO´s evolving 

defence strategy. Eva Hagström Frisell, Jakob Gustafsson, John Rydqvist, Robert 

Dalsjö 

 Tysk säkerhetspolitik i vänteläge. Eva Hagström Frisell 

 THE CSDP IN 2020 - The EU’s legacy and ambition in security and defence. Pedro 

Serrano, Claudia Major, Christian Mölling, Dick Zandee, Lucie Béraud-Sudreau, Ana 

E. Juncos, Gustav Lindstrom, Roderick Parkes, Jean-Pierre Maulny, Giovanni Faleg 

Avsnitt 13: Havet är djupt och högljutt 

Medverkande: Mathias Andersson och Madeleine Westerlund 

Hur påverkar undervattensbuller det marina djurlivet? I detta avsnitt berättar försteforskare 

Mathias Andersson om:  

 FOI:s unika kompetens när det gäller bullermätningar i svenska havsområden 

 Nyttan som både den civila och militära sektorn har av mätningarna 

 Vad alla båtägare kan göra för att störa marina djur så lite som möjligt 

Du får även veta varför du aldrig ska knacka på glaset i ett akvarium som det finns guldfiskar 

i. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify , Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 The blue planet (dokumentär) 

 Grottdykaren. Johanna Elomaa 

 Slutrapport Studie miljöpåverkan undervattensljud. Martin Garmelius, Andreas Nöjd, 

Mathias Andersson 
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Kortserie: Pandemiperspektiv 

Medverkande i den ordning som avsnitten släpps: Per Olsson, Ola Svenonius, Gudrun 

Persson, Oscar Almén, Björn Ottosson, Camilla Eriksson, Erika Öhlund 

Programledare: Madeleine Westerlund 

I denna kortserie om rådande Covid-19 pandemi diskuterar forskarna pandemins påverkan på 

Sverige och världen. Avsnitt kommer släppas 25/6, 26/6, 29/30 och 30/6. Den första juli 

släpps antologin Perspektiv på pandemin som är en inledande analys och diskussion om 

beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen. 

Avsnitt i poddserien Pandemiperspektiv: 

1. Pandemiperspektiv: Infekterad världsekonomi (Per Olsson) 

2. Pandemiperspektiv: Vi talar men vem lyssnar? (Ola Svenonius) 

3. Pandemiperspektiv: Stormakterna och corona (Gudrun Persson, Björn Ottosson, Oscar 

Almén) 

4. Pandemiperspektiv: Hur länge räcker maten? (Camilla Eriksson & Erika Öhlund) 

Avsnitt 12: Autonoma vapen, lag och etik 

Medverkande: Jessica Appelgren, Martin Hagström och Madeleine Westerlund 

I detta avsnitt av Rapporterat diskuteras vapen med automatisk funktionalitet i någon form 

och vilka internationella avtal som gäller för dem. Avsnittet gästas denna gång av analytikern 

Jessica Appelgren och forskningsledaren Martin Hagström. De berättar bland annat om vilka 

stater som vill förbjuda autonoma vapen, om folkrätten och riskerna med regleringar som är 

väldigt tekniska. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify, Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 iPraw (International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons) 

Avsnitt 11: EU blickar mot Afrika 

Medverkande: Karolina Gasinska, Carina Gunnarson och Madeleine Westerlund 

I det elfte avsnittet av Rapporterat går två av FOI:s experter igenom fyra stora EU-länders 

agerande i Afrika och vad det kan betyda för svensk Afrikapolitik. Gäster i avsnittet är 

Karolina Gasinska, försteanalytiker, och Carina Gunnarsson, försteforskare. De berättar om 

hur Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ökar sin närvaro i Afrika, både militärt och 

genom mjuka maktresurser. Detta påverkar Sverige, något som experterna också går igenom. 

Vid ett par tillfällen nämns Sahel, det är en gränszon mot södra Sahara som sträcker sig från 

Senegal i väst till Sudan i öst. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify, Soundcloud, Castbox 
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Lästips från avsnittet 

 EU:s stormakter i Afrika - Frankrike, Tyskland, Spanien och Italiens Afrikapolitik 

under förändring. Karolina Gasinska, Carina Gunnarson 

 Foreign military bases and installations in Africa. Karolina Gasinska, Eva Hagström 

Frisell, Jakob Hedenskog, Jerker Hellström, Emma Sjökvist, Madelene Lindström, 

Anna Sundberg, Samuel Bergenwall, Carina Gunnarson 

 New Scramble for Africa. Carmody P Draig Carmody 

 Le Monde (dagstidning) 

Avsnitt 10: I skuggan av pandemin: cyberattackerna ökar 

Medverkande: David Lindahl, Birgitta Liljedahl och Madeleine Westerlund 

I detta avsnitt får vi lyssna till en föreläsning om cybersäkerheten under pandemins första 

månader. Föreläsningen genomförs av David Lindahl, forskningsingenjör och Birgitta 

Liljedahl, förste forskare. IT-brottsligheten har inte gått i karantän under 

coronaviruspandemin. FOI-studien Cyberattacks in the healthcare sector during the first three 

months of the Covid 19 pandemic visar på motsatsen – att krisen skapat nya sårbarheter som 

utnyttjas av såväl kriminella som stater, enligt memot som bygger på öppna källor.  

Lyssna här: Podbean, iTunes, Acast, Spotify, Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 

 Cyberattacks in the healthcare sector during the first three months of the Covid-19 

pandemic. Annica Waleij, Birgitta Liljedahl, David Lindahl 

 Webbsändningen: I skuggan av pandemin: cyberattackerna ökar 

Avsnitt 9: Giftigt och strålande, hur farligt kan det bli? 

Kemiska, biologiska och radiologiska vapen (CBR) är temat på det nionde avsnittet av FOI:s 

podcast Rapporterat. Två experter går igenom hur Sverige ska skydda sig mot antagonistiska 

angrepp där CBR-ämnen används. Gäster i avsnittet är Susanne Börjegren, forskare, och 

Magnus Normark, försteanalytiker. 

Experterna refererar till flera historiska händelser och här finns en lista över dessa: 

 Salisbury – Det engelska samhälle där den tidigare dubbelagenten Sergej Skripal och 

hans dotter Julia blev förgiftade den 4 mars 2018. 

 Kuala Lumpur – Den 13 februari 2017 blev Kim Jong-nam, halvbror till Nordkoreas 

högste ledare Kim Jong-un, giftmördad på flygplatsen i Kuala Lumpur. 

 Saringasattacken i Tokyos tunnelbana - Terroristattack utförd den 20 mars 1995 av 

medlemmar av sekten Aum Shinrikyo. 

 Kriget i Syrien – Startade under mars 2011 och pågår än. 

Lyssna här: Podbean, iTunes, Spotify, Acast, Soundcloud, Castbox 

Lästips från avsnittet 
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 Totalförsvarsplanering med fokus på CBRN - Framtida antagonistiska CBRN-hot. 

Susanne Börjegren, Stina Holmgren Rondahl, Anders Larsson, Birgitta Liljedahl, 

Magnus Normark, Anna Karin Tunemalm, Björn Sandström, Annica Waleij, Per 

Wikström 

 CBRN Threats and Incidents Involving Non-State Actors - 2018 Annual Report. 

Magnus Normark, Anders Lindblad, Anna Karin Tunemalm, Daniel Wiktelius, Per 

Wikström, Stina Holmgren Rondahl 

Avsnitt 8: Den stora oredan i Mellanöstern 

Medverkande: Bitte Hammargren, Erika Holmquist och Madeleine Westerlund 

I detta avsnitt av rapporterat går FOI:s forskare igenom vad som händer i Iran, Irak, 

Saudiarabien, Turkiet och Syrien. Vi får även veta hur relationen mellan dessa länder och 

Ryssland samt USA ser ut. 

Apropå att Mellanöstern alltid är aktuellt. Bara ett par timmar efter att avsnittet var inspelat 

ägde en dödlig raketattack rum mot en militärbas i Irak. En brittisk och en amerikansk soldat 

dödades. Bitte Hammargren vill därför, utöver det hon säger om Irak i podden, lägga till 

följande: 

- Utländsk militär i koalitionen mot IS är där på militärbasen på inbjudan av Iraks regering. 

Men deras närvaro är ifrågasatt av stora Iranvänliga partigrupper och deras miliser. Några av 

dem kräver uttryckligen hämnd efter den dödliga attacken mot Soleimani och Muhandis. I 

vintras röstade Iraks parlament för att de utländska trupperna måste lämna landet - i en icke 

bindande resolution. Att den inte blev lag beror på att Iraks leds av en övergångsregering. 

Men det kan inte uteslutas att det blir så när Irak får en ny regering (maktkamper och 

kohandel pågår). 

Lyssna här: Spotify, iTunes, Acast, Podbean, Castbox, Soundcloud 

Lästips från avsnittet 

 Eskalering kring Persiska viken - orsaker och konsekvenser. Samuel Bergenwall, 

Erika Holmquist 

 Iraq moving closer into Iran's orbit. Bitte Hammargren 

Avsnitt 7: Försörjningsförmåga i gråzon 

Medverkande: Camilla Eriksson, Jenny Ingemarsdotter och Madeleine Westerlund 

Gäster i avsnittet är Camilla Eriksson och Jenny Ingemarsdotter som är försteforskare på FOI. 

De går bland annat igenom varför näringslivets medverkande är helt avgörande för god 

försörjningsförmåga. Under avsnittet får vi även veta hur god den kommunala och statliga 

beredskapen är för att hantera människors behov av mat och värme under en längre kris. 

Lyssna här: iTunes, Spotify, Acast, Podbean, Castbox, Soundcloud 

Lästips från avsnittet 
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 Civilt försvar i Gråzon. Daniel Jonsson, Jenny Ingmarsdotter, Bengt Johansson, Niklas 

Rossbach, Christoffer Wedebrand, Camilla Eriksson 

 Näringslivets roll i totalförsvaret - centrala frågor och vägar framåt. Jenny 

Ingemarsdotter,Anna Sparf, Linda K Karlsson, Jenny Lundén 

 Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv. Camilla Eriksson 

 Bergkunskap i totalförsvarets tjänst. Camilla Eriksson & Jenny Ingemarsdotter 

Avsnitt 6: Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis 

Medverkande: Björn Lyrvall (UD), Niklas Granholm (FOI) och Madeleine Westerlund (FOI) 

Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, och Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för 

Arktiska frågor 2017-2019, går igenom klimatförändringarna, säkerhetspolitiken, 

handelsvägarna och naturtillgångarna i regionen. De ger svar på frågor som: Vad menas med 

uttrycket ”Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis”? Hur stora skillnader mellan Obama- 

och Trump-administrationens agerande i regionen är det egentligen? Hur påverkar den 

militära utvecklingen på Nordkalotten och Kolahalvön Arktis? 

Lyssna här: iTunes, Spotify, Acast, Podbean, Castbox, Soundcloud 

Lästips från avsnittet 

 Utvecklingen i Arktis - påverkan på och implikationer för Sverige. Niklas Granholm 

 Cold rush: the astonishing true story of the new quest for the polat north. Martin 

Breum 

 Arctic dreams. Barry Lopez 

 Samtliga Arktisrapporter från FOI 
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