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Ett år efter invasionen – Norrbotten behöver minska ryskt inflytande och 

öka motståndskraften 
 

Ett år efter Rysslands invasion står Norrbottens Kommuner fast vid sitt stöd till Ukraina. Till 

följd bör Norrbotten agera aktivt för att utesluta ryska statens ekonomiska intressen och 

inflytande inom våra gränser. I rådande säkerhetsläge behöver länet säkerställa sin 

motståndskraft för att fortsatt kunna ge det stöd som Ukraina behöver. 
 

Totalförsvarets forskningsinstitut har kartlagt 128 ryska investeringar med företag i Sverige 

som var aktiva den 1 januari 2022. I andra granskningar förekommer makthavare tillika 

oligarker bland de som har inflytande i Sverige genom bolag. 

 

- Det är fullständigt oacceptabelt att makthavare i Putins regim verkar och profiterar 

genom bolag i Sverige. Vi har, utöver en solidarisk plikt till Ukraina, även en 

skyldighet att minimera våra egna sårbarheter och motverka ryska möjligheter till 

påtryckning. Det är genom oberoende mot Ryssland som vi kan ställa upp för Ukraina 

allra bäst, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner och 

kommunalråd Boden. 

 

Utländska investeringar kan innebära olika sorters säkerhetsrisker som spionage, störning, 

teknologiöverföring eller nekad tillgång till tjänst och vara i försök att orsaka ett land skada. 

Investeringar från andra länder är inte ett hot i sig utan beror på avsikter hos aktören i fråga. 

Utländskt ägande i samhällsviktig infrastruktur och verksamhet kan utgöra sårbarhet om det 

hamnar i fel händer.  

 

Samhällsstörningar uppstår även vid cyberangrepp på digitaliserade samhällsfunktioner och 

förra året såg Sverige en ökning av allvarliga cyberattacker. Med förebyggande åtgärder kan 

Norrbotten minska sannolikheten att ställas inför samhällsstörningar och säkerhetshot. 

 

- Norrbotten måste vara motståndskraftigt, såväl mot Ryssland som andra makter. Ett 

steg mot att trygga vår säkerhet är att stänga ute investeringar från aktörer med 

illvilliga avsikter och hindra deras möjlighet att driva ekonomiska intressen här. I 

denna fråga har Säkerhetspolisen tidigare uttryckt oro över att kinesiska investeringar 

kan innebära en säkerhetsrisk. Sedan måste vi även arbeta långsiktigt med vår 

cybersäkerhet, något som i dag är en stor orosfaktor globalt, säger Claes Nordmark. 

 
 

Kontakt: 

Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S), ordförande Norrbottens Kommuner 070-234 24 27 
 
Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.  
Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge.  
I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. 
Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen.  


