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Lars Nicander, chef för Centrum för 
asymmetriska hot- och terrorism- 
studier vid Försvarshögskolan i Stock-
holm, som nyligen la fram avhand-
lingen ”New threats – old routines: 
Bureaucratic adaptability in security 
policy enviroment”:

Du har kommit fram till att Sverige  
reagerar långsammare på säkerhets-
hot än många andra länder. Vad  
beror det på?

– Vi är på nationell nivå ofta tidiga med 
att analysera, upptäcka hot, diskutera pro-
blem och fatta politiska beslut om åtgärder. 
Men våra myndigheter tar lång tid på sig att 
genomföra besluten.

Analys av data blir allt viktigare för att 
upptäcka terrorhot. Hur ser du på det?

– All säkerhetsanalys handlar om analys 
av kommunikation. Men det är en avväg-
ning mellan effektivitet och integritet. 
Och man får inte glömma att ju mindre 
organiserat ett dåd är, desto svårare är det 
att upptäcka. En ensam person som Breivik, 
som inte kommunicerar med någon, går 
inte att skydda sig mot. Han var dessutom 
kunnig och kunde mörka de ingångar till 
nätet han använde. Generellt har terroris-
terna blivit svårare att upptäcka efter att 
Edward Snowden avslöjade vilken kapacitet 
säkerhetstjänsterna hade att avlyssna dem. 

Hallå  
där ...

”De företag som  
kommer att lyckas är  

de som behandlar sina  
anställda som kunder,  

och sina kunder som  
anställda.”

Joe Mechlinski, vd, Entrequest.

SÅ FÖRBÄTTRAR DU MINNET

  PayPal  
■ Betaltjänsten Paypal grundades 1998 av 
Musk, och försäljningen av aktierna i detta 
företag lade den ekonomiska grunden till 
hans andra företag. Paypal är i dag en av 
världens ledande globala betalningstjäns-
ter och finns på 2 023 olika marknader.

  SpaceX  
■ Det här är det första privata företaget 
som lyckats placera en farkost i omlopps-
bana kring jorden. De har lyckats flyga 
långt ut i rymden, leverera förnödenheter 
till en rymdstation och sedan återvända till 
jorden. Företaget grundades 2002 med det 
långsiktiga målet att tillverka rymdraketer 
som är återanvändbara, och att möjliggöra 
en kolonisering av planeten Mars. 

  Tesla  
■ Tesla grundades 2003 och 2008 lansera-
des Roadstern, världens första elsportbil. I 
dag erbjuder Tesla två modeller, Tesla S som 
går från 0 till 100 km i timmen på mindre än 
3 sekunder, och Tesla X som i princip är lika 
snabb men är en sjusitsmodell. Förutom att 
Tesla Roadster inte släpper ut några avgaser 
så kan den i autopilotläge byta fil, öppna 
garagedörren och parkera sig själv.

  Solar City  
■ Musk är teknisk chef på sina kusiners 
företag som är USA:s största tillverkare av 
solceller. Företaget håller nu på att ut- 
veckla ett batteri som ska laddas med sol-
energi och kunna fungera såväl för att driva 
en Tesla till att ge energi åt ett hushåll.

Företag som Elon Musk  
ligger bakom:

HJÄRNKOLL

■ Vill du bli bättre på att 
komma ihåg saker? Då kan 
du använda den så kallade 
loci-metoden som baseras 
på faktumet att vi har lätt-
are att komma ihåg saker 
om vi visualiserar dem. 

Mer specifikt går 
metoden ut på att man 
visualiserar ett rum som 
man känner till väldigt väl, 
till exempel sitt hem, och 
sedan utnyttjar bilden av 

platsen för att komma ihåg 
saker. 

Säg att du ska memo-
rera en shoppinglista till 
exempel. Börja med att vi-
sualisera din lägenhet och 
placera ut varorna i den. 
Kanske ser du hur brödet 
står uppskivat på köksbor-
det eller hur servetterna 
ligger bredvid diskstället. 
För att spetsa till minnet 
ytterligare är det dock det 

bra att visualisera produk-
terna i mer ovanliga sam-
manhang – brödet hänger i 
stället och dinglar uppe på 
taklampan och servetterna 
håller på att börja brinna 
eftersom någon har lämnat 
dem på spisplattan. 

Gå igenom lägenheten 
ett par gånger i ditt huvud 
och titta på produkterna, 
så kan du skippa shop-
pinglistan sedan.




