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Rapport från Washington, D.C. 

1. Mueller-utredningen 

Mueller-utredningen, som påbörjades i maj 2017, har de senaste veckorna fått ett 
uppsving och utvecklats i snabb takt. Om utredningen uppmärksammas i utländsk media 
så är det något som det pratas och skrivs om konstant i Washington, D.C.  

Utredningen leds av den särskilde åklagaren Robert Mueller och ser på rysk inblandning i 
USA:s presidentval i 2016, men även eventuella länkar eller samverkan mellan 
Trumpkampanjen och den ryska regeringen. Utredningen riktar sig mot en rad olika mål 
och den visar sig också vara större än vad många från början hade trott.  

Mueller har bred befogenhet att utreda ”varje slags länk eller samverkan mellan den ryska 
regeringen och personer som har samband med president Donald Trumps valkampanj”, 
liksom ”alla frågor som kommer upp eller kan komma upp som en direkt konsekvens av 
utredningen”. Det tillåter honom alltså att granska annan kriminalitet som han lär stöta på 
under vägens gång av utredningen.  

Efter att Nunes-memot släpptes, som många argumenterar inte säger någonting och som 
är designat att förvirra Mueller-utredningen, har frågan lyfts kring vad man känner till om 
Mueller-utredningen och var den kommer att leda. Det första vi vet är att utredningen är 
stor och mycket omfattande. Det pratas om ”Mueller probe” som en enhet, men det är 
viktigt att veta att det ingår fem, som vi vet, separata undersökningar under ”Special 
Councel’s Office”. Vissa trådar i undersökningarna kan överlappa, vissa kan vara 
självständiga och till sist kan några potentiella mål vara del av flera olika trådar.   

I nuläget finns det fem separata undersökningsvinklar: 

1. Pre-existing Business Deals and Money Laundering. Affärsrelationer och 
penningtvätt relaterat till Trumps kampanjpersonal, inklusive f.d. 
kampanjordförande Paul Manafort och f.d. kampanjstöd Rick Gates, är huvudmål 
i utredningen. Mueller-teamet tros ha samlat in över 400 000 dokument i bara 
denna del av utredningen, och det förväntas komma fram mer information.   

2. Russian Information Operations. Här lyfts det fram unika försök av olika 
enheter associerade med den ryska regeringen. En av dessa är ”information 
operations” som fokuserade på sociala medier, så som Twitter och Facebook, och 
möjligtvis i samverkan eller inblandning med Trumpkampanjens datateam. I 
vilken utsträckning dessa försök kan ha påverkat resultatet i valet fortsätter att 
vara en öppen fråga, men enligt Bloomberg är dessa sociala medier sajter högst 
relevanta hos Mueller-teamet.  

3. Active Cyber Intrusions. Det har även upptäckts cyber-intrång genomfört av 
ryska underrättelsetjänstemän på GRU och FSB mot politiska mål såsom John 
Podesta och Democratic National Committee. Den här tråden av undersökningen 
kan också innehålla inofficiella eller officiella kampanjkontakter med WikiLeaks 
och en varning om att den f.d. utrikespolitiske rådgivaren George Papadopolous 
ska ha haft förkunskap om hackningen av Demokraters mail.   

4. Russian Campaign Contacts. Många Trumpkampanjpersoner har ljugit om 
kontakter med både ryska medborgare och ryska statliga tjänstemän. 
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Papadopolous och Michael Flynn har erkänt sig skyldiga att ljuga om dessa 
kontakter till federala utredare.  

5. Obstruction of Justice. Detta handlar om frågan huruvida Donald Trump har 
begått brottet mot att hindra åklagare eller andra tjänstemän genom att pressa FBI-
direktören James Comey att förbise FBI:s utredning av Flynn och om hans 
avskedande i maj är kopplat till Comeys vägrande att stoppa utredningen. Det är 
denna tråd som, enligt offentlig rapportering, kvarstår som den enda delen av 
utredningen som sträcker sig direkt till Ovala rummet. 

Muellers team har tagit fram 100 åtal (charges) och i februari åtalades 19 personer. 
Femtioåtta av dessa åtal finns i två anklagelser mot Paul Manafort och hans partner Rick 
Gates. Innan torsdag förra veckan var summan av åtal i dessa anklagelser 17 men en 
mängd nya åtal som involverar bank och skattebedrägeri höjde summan markant. 13 av 
de åtalade personerna, vilka är ryska medborgare, ska ha rest till USA för att skaffa sig 
konton på sociala medier, öppna bankkonton med stulen identitet, köpa annonser på 
sociala medier-plattformar samt organisera och finansiera kampanj-evenemang. Inget av 
åtalen, vad vi vet, kopplar Trumps team direkt till rysk inblandning.  

Källa: The New York Times 

Alla fem som hittills har erkänt sig skyldiga har gått med på en deal. Det senaste 
offentliggörandet är att Gates har gått med på att samarbeta i utbyte mot att få ett lägre 
straff, vilket tyder på att det finns något signifikant som kan föra utredningen vidare. I 
nuläget står han inför sex års fängelse. Hur straffen till slut kommer att se ut beror dock 
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på resultaten i utredningen. Antalet åtal mot Manafort verkar föreslå att Mueller vill att 
Manafort också, som Gates, samarbetar. Det lyfter även frågan om mot vilka personer 
Muellers misstankar riktas.  

President Trump har twittrat om utredningen och bland annat kallat det ”häxjakt” samt 
pekat ut vissa personer. Det råder alltså inget tvivel om att Trump ogillar Mueller och 
utredningens utveckling. Han har hittills inte nämnt Muellers namn och det framkommer 
att hans rådgivare och juridiska team har rekommenderat honom att inte nämna Mueller, 
eftersom att de förhandlar om kommande potentiella intervju. Det kommer troligtvis att 
göra Trump liten nytta att ge sig på Mueller. Trump har kontrollerat sitt impulsiva 
twittrande när det kommer till mannen med kanske mer makt över hans eget öde än 
någon annan. Det är fortfarande oklart om, när och hur Trump kommer att intervjuas av 
Mueller.  

Det är inte officiellt, men det går att se en strategi om att utreda individerna längre ned i 
kedjan och sedan röra sig uppåt. Man kan tänka sig att Mueller-teamet vill komma åt 
toppen genom att använda de som nu är åtalade om bevis leder dit. Det är inte bekräftat 
ännu om man går så långt upp som till presidenten. Däremot har utredningen redan 
involverat ”Obstruction of Justice”, som handlar om brottet att hindra åklagare eller andra 
tjänstemän.  

Vad händer härnäst?  

Resultatet är att utredningen visar sig vara mycket omfattande och att man inte vet vad 
det kommer att leda till. Det är värt att märka att Mueller har ett generellt högt förtroende 
och intrycket är att han är smart och vet vad han håller på med. Är det Jared Kushner och 
Donald Trump Jr. som står på tur? Vi vet inte vilka Mueller kommer att fokusera på 
framöver, men det går att se trådar eller mönster som kommer att förtydligas de 
kommande veckorna.  

2. Rysslands inblandning i andra val 
Mueller-utredningen lyfter frågan om Rysslands inblandning i andra länders val, och 
därför är det relevant att se på denna utredning och använda den som ett exempel för att 
detta inte ska upprepas. Vissa länder har redan börjat arbeta för att motverka utländsk 
iblandning i val, och det kan USA i sin tur lära sig av. Det är alltså tydligt att detta är ett 
problem som vi alla delar och det blir påtagligt eftersom tidningarna och tankesmedjorna 
skriver om ”Russian meddling” varje dag.  

Fokus läggs på framtida inblandning och hur väst ska förbereda sig nu när det har 
uppmärksammats. När sanningen börjar komma fram om inblandningen i USA:s 
presidentval är det viktigt att rikta in sig på åtgärder inför framtiden. Mellanårsvalet 
börjar närma sig och med facit i hand borde myndigheter och Administrationen agera för 
att undgå att det upprepas. The Washington Post har lyft fram Sverige som ett exempel 
med tanke på arbetet att kunna motstå utländsk inblandning inför kommande val, och att 
Vita Huset bör lära sig från Sverige. Än så länge råder det tvivel om Vita Huset kommer 
att agera. Det finns inget bevis på att FBI ska ha fått ”White House orders” att säkra 
mellanårsvalet i 2018 mot rysk inblandning.  
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En ny opinionsundersökning visar att amerikaner litar mer på Mueller-utredningen än vad 
de gör på Trumps förnekande av samverkan, och med breda marginaler tror amerikaner 
att Ryssland var inblandad i presidentvalet i 2016 och att de kommer att göra det igen.  

När det kommer till cybersäkerhet finns det potential för vidare samarbete, där Sverige 
och USA skulle dra nytta av att dela med sig av kunskap och metoder. Det finns ett 
brådskande behov av samarbete mellan stater för att hindra hot såsom cyberbrott, 
cyberattacker av viktig infrastruktur, elektroniskt spionage och offensiva intrång. 
Framväxande cyberhot kan leda till både signifikanta ekonomsiska och samhälleliga 
konsekvenser, och det är en verklighet som kräver internationella insatser.  

Det finns några viktiga frågor som bör ställas i samband med rysk iblandning i bland 
annat val. Vad vet vi om Rysslands olika typer av inblandning? Vilken eller vilka av 
operationerna är farligast? Hur bygger vi upp motståndskraft? En annan viktig punkt som 
får mindre utrymme är orsaken till Rysslands inblandning. Det krävs både nationellt och 
internationellt arbete för att arbeta med dessa utmaningar.  

	


