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Sammendrag
Denne rapporten beskriver alle 240 spørsmål som ble stilt i FFIs prediksjonsturnering (2017–
2020). Hensikten med turneringen var å måle individuelle variasjoner i treffsikkerheten på forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning for Norge. Formålet med rapporten er å
dokumentere hvilke spørsmål som ble stilt, hva de handlet om, spørsmålenes tidsperspektiv, og
bakgrunnsinformasjonen og svaralternativene deltagerne fikk.
Et felles kriterium for alle spørsmålene som ble stilt, var at de måtte være falsifiserbare. Det vil
si at det måtte være mulig å slå fast om hendelsen faktisk skjedde eller ikke. Dette forutsette
gjensidig utelukkende svaralternativer, tydelig definerte svarkriterier og et tidspunkt hvor spørsmålene senest ville avgjøres, hvis hendelsen det ble spurt om ennå ikke hadde skjedd. På hvert
spørsmål ble deltagerne bedt om å oppgi hvor sannsynlig (i prosent) de trodde hvert utfall var.
Det gjennomsnittlige tidsperspektivet på alle spørsmålene var 521 dager (rundt 1,5 år). De
fleste spørsmålene omhandlet krig, konflikt og militære operasjoner, Russland, Europa, USA og
økonomi. Spørsmålsutvalget reflekterer de viktigste temaene, aktørene og regionene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Omtrent en tredel av spørsmålene var binære (ja/nei), mens de
fleste hadde mer enn to svaralternativer. I snitt fikk deltagerne 3,5 svaralternativer per spørsmål.
På de 150 spørsmålene som var avgjort ved utgangen av 2020, inkluderer denne rapporten
også hva svarene ble og eventuelle begrunnelser disse ble basert på. Disse spørsmålene dannet også grunnlaget for kåringen av vinnere etter turneringens slutt.
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Summary
This report documents all of the 240 questions that were asked during FFI’s prediction tournament (2017–2020). The purpose of the tournament was to measure individual variations in forecasting ability on questions of relevance to Norwegian national security and defence policy. Participants included national security professionals, researchers, officers and interested amateurs.
The purpose of this report is to describe and analyse the types of questions posed, their topics
and time perspectives, as well as the background information and response options participants
were given. All questions were falsifiable, i.e. they had to be formulated in a way that made it
possible to determine whether the event or development participants were asked to predict, actually occurred or not. Thus, all questions had mutually exclusive response options, clearly defined criteria and a specified point in time at which the question would be resolved. Respondents were asked to provide a probabilistic estimate (in percentages) for each possible outcome.
The average time perspective of all questions was 521 days (around 1.5 year). The most common topics were armed conflicts and military operations, Russia, Europe, the US and economics. This selection reflects the most important topics to Norwegian national security and defence
planning. One third of the questions were binary (yes/no), while the rest had at least three possible outcomes. On average, the question had 3.5 response options each.
Of the 240 questions, 150 were resolved by the end of 2020. The answers to these questions
are included in this report. Remaining questions will be resolved in the years to come.
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Forord
FFIs prediksjonsturnering ble arrangert fra september 2017 til desember 2020, og gjennomført
som en del av prosjektene «Globale trender og militære operasjoner» II (2016–2019) og III
(2019–2022). Denne rapporten er en del av dokumentasjonen av datagrunnlaget som analysene av turneringen baseres på. Andre publikasjoner om turneringen inkluderer:


Beadle, Alexander W. (2018), ‘FFIs prediksjonsturnering – idé- og metodebeskrivelse’,
FFI-rapport 18/00108 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt). Denne rapporten beskriver
bakgrunnen for og den praktiske gjennomføringen av turneringen.



Beadle, Alexander W. (2021), ‘Hvordan forbedre treffsikkerheten til prediksjoner av internasjonal politikk? – en litteraturgjennomgang’, FFI-rapport 21/00735 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt). Denne rapporten beskriver den tidligere forskningen som dannet det teoretiske grunnlaget for hypotesene som ble testet i turneringen.



Beadle, Alexander W. (2021), ‘FFIs prediksjonsturnering – datagrunnlag og foreløpige
resultater’, FFI-rapport 21/00737 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt). Denne rapporten beskriver det fullstendige datagrunnlaget og de foreløpige resultatene fra turneringen, basert på de 150 av 240 spørsmålene som ble avgjort ved utgangen av 2020.

Kjeller, 13. april 2021
Alexander W. Beadle
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Innledning

Denne rapporten dokumenterer alle spørsmålene som ble stilt i forbindelse med FFIs prediksjonsturnering (2017–2020). Hensikten med denne turneringen var å måle individuelle variasjoner i treffsikkerheten på spørsmål om hendelser og utviklinger av betydning for norsk forsvarsog sikkerhetspolitikk. Totalt ble det stilt 240 spørsmål, der deltagerne ble bedt om å oppgi hvor
sannsynlig (i prosent) de trodde ulike utfall var. Tidsperspektivet på spørsmålene varierte fra et
par måneder til flere år, med et gjennomsnitt på 1,5 år. I løpet av turneringens fire år ble det
samlet inn 465 673 prediksjoner fra 1375 deltagere, hvorav halvparten hadde bakgrunn fra forsvarssektoren. En tredel har hatt forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeid som en del av jobben sin.
Kapittel 2 gir en deskriptiv analyse av alle spørsmålene som ble stilt. Her beskrives det hvilke
kriterier som lå til grunn for genereringen av spørsmål, hvilke temaer det ble spurt om, hva slags
typer spørsmål det var, og fordelingen av spørsmålene på ulike tidsperspektiver.
Kapittel 3 dokumenterer alle 240 spørsmål som ble stilt gjennom turneringen. Disse er fordelt
på de 40 månedlige spørsmålsrundene som alle deltagerne fikk tilsendt fra september 2017 til
desember 2020. Her inkluderes bakgrunnsinformasjonen og svaralternativene som deltagerne
fikk på hvert spørsmål. På de 150 spørsmålene som var avgjort ved utgangen av 2020, inkluderes også svarene med tilhørende begrunnelser. Disse spørsmålene dannet også grunnlaget for
kåringen av vinnere etter turneringens slutt. Svar på resterende spørsmål vil publiseres senere.
En oversikt over alle spørsmål med informasjon om type, tema og tidsperspektiv finnes i vedlegg A. Analyser av resultatene fra hvert enkelt spørsmål er publisert på turneringens nettside.1
Selve datasettet med spørsmålene er tilgjengelig for deling på forespørsel.
Bakgrunnen for, og opplegget til, turneringen er beskrevet i en egen FFI-rapport.2 Det samme er
den tidligere forskningen som dannet det teoretiske grunnlaget for hypotesene som ble testet.3
En analyse av de foreløpige resultatene fra turneringen vil publiseres våren 2021.4

1

https://prediksjonsturnering.ffi.no
Beadle, Alexander W. (2018), ‘FFIs prediksjonsturnering – idé- og metodebeskrivelse’, FFI-rapport 18/00108
(Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).
3 Beadle, Alexander W. (2021), ‘Hvordan forbedre treffsikkerheten til prediksjoner av internasjonal politikk? – en
litteraturgjennomgang’, FFI-rapport 21/00735 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).
4 Beadle, Alexander W. (2021), ‘FFIs prediksjonsturnering – datagrunnlag og foreløpige resultater’, FFI-rapport
21/00737 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).
2
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2

Deskriptiv analyse

2.1

Kriterier

Treffsikkerheten i FFIs prediksjonsturnering ble målt ved hjelp av Brier-score.5 Dette er et av de
vanligste systemene for å måle probabilistiske prediksjoner, altså sannsynlighetsvurderinger
som oppgis i antall prosent i motsetning til kvalitative vurderinger som «mulig» og «trolig».
Brier-score måler evnen til å oppgi høye sannsynligheter til hendelser som faktisk skjer, og lave
sannsynligheter til de som ikke gjør det, uavhengig av hvor ofte de skjer statistisk sett. Denne
måten å måle treffsikkerhet på er spesielt relevant i forsvars- og sikkerhetspolitisk sammenheng,
der hendelser er relativt unike og de mest nyttige prediksjonene er dem som kan si at «dette vil
skje» og «dette vil ikke skje».
Alle spørsmålene i FFIs turnering måtte derfor være falsifiserbare. Det vil si at det måtte være
mulig å slå fast om hendelsen faktisk skjedde eller ikke. Dette forutsatte gjensidig utelukkende
svaralternativer, definerte svarkriterier og et tidspunkt hvor spørsmålene senest ville avgjøres.
Ta for eksempel spørsmålet: «Vil Putin stille som kandidat i Russlands presidentvalg i 2018?».
For at svaret skulle bli «ja», kunne svarkriteriene være at Putin måtte formelt registreres som
presidentkandidat innen fristen, mens annonseringer om at han plana å stille ikke var nok.
Spørsmålet ville senest avgjøres etter at det russiske presidentvalget hadde blitt avholdt i 2018.
Disse kriteriene gjør samtidig at de store spørsmålene, som hvilken utenrikspolitisk linje Russland vil føre fremover, ikke er mulig å stille i slike prediksjonsturneringer. Det er imidlertid
mulig å lage klynger av falsifiserbare spørsmål, som til sammen kan være indikatorer på den
generelle utviklingen. Eksempler på dette kan være antall russiske krenkelser av norsk luftrom,
om Russland vil intervenere militært andre steder i verden og hvorvidt det blir en fredsavtale
med Ukraina de neste årene. For å sikre mest mulig relevante prediksjoner, er det derfor viktig
at disse små spørsmålene dekker forskjellige aspekter av informasjon av betydning for de store.
2.2

Temaer

Spørsmålene i FFIs turnering var derfor basert på trender, aktører og regioner som tidligere
fremtidsstudier har identifisert som relevante for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.6
Tabell 2.1 viser hvordan spørsmålene i FFIs turnering fordelte seg på 18 tematiske kategorier.
Hvert spørsmål kan registreres innenfor flere kategorier: Et spørsmål om oljeprisen vil bare
havne i kategorien «økonomi», mens et spørsmål om NATO vil intervenere militært i Syria vil
For en detaljert gjennomgang av hvordan treffsikkerheten ble beregnet, se delkapittel 4.3 i Beadle (2018), ‘FFIs prediksjonsturnering – idé- og metodebeskrivelse’.
6 Beadle, Alexander W. og Diesen, Sverre (2015), ‘Globale trender mot 2040 – implikasjoner for Forsvarets rolle og
relevans’, FFI-rapport 15/01452 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt), og Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre;
Nyhamar, Tore og Bostad, Eline (2019), ‘Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde’, FFI-rapport
19/00045 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).
5
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registreres innenfor «krig, konflikt og militære operasjoner», «NATO» og «Midtøsten og NordAfrika». Ved å registrere spørsmålene på denne måten reduseres betydningen av subjektive vurderinger av hvilken kategori som passer «best». I stedet viser analysen hvilke kategorier som
var vanligst.
Temaer

Antall (andel)

Internasjonal politikk generelt

19 (7,9 %)

Krig, konflikt og militære operasjoner

83 (34,6 %)

Teknologi

29 (12,1 %)

Økonomi

41 (17,1 %)

Terrorisme

15 (6,2 %)

Norsk innenrikspolitikk

38 (15,8 %)

Norsk utenrikspolitikk

26 (10,8 %)

Russland

54 (22,5 %)

Norden

9 (3,8 %)

Europa

49 (20,4 %)

NATO

16 (6,7 %)

USA/Nord-Amerika

45 (18,8 %)

Mellom- og Sør-Amerika

2 (0,8 %)

Midtøsten og Nord-Afrika

31 (12,9 %)

Afrika sør for Sahara

1 (0,4 %)

Øst-Asia

19 (7,9 %)

Sentral-Asia

0 (0 %)

Sør- og Sørøst-Asia

4 (1,7 %)

Tabell 2.1

Kategorisering av spørsmålene i FFIs turnering, basert på tema.

I FFIs turnering var krig, konflikt og militære operasjoner (35 %) det vanligste temaet, etterfulgt
av Russland, Europa, USA/Nord-Amerika og økonomi (mellom 17 % og 23 %). Dette utvalget
reflekterer de viktigste aktørene og områdene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, spesielt i
turneringsperioden fra 2017 til 2020. Kategoriene med færrest spørsmål var Sentral-Asia, Afrika
sør for Sahara, Mellom og Sør-Amerika (alle under 1 %).
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2.3

Typer

I FFIs turnering kunne deltagerne få tre typer spørsmål, der treffsikkerheten ble beregnet ulikt:


Binære spørsmål. Her er det bare ett riktig og ett galt svar, som «ja» og «nei». Eksempel: «Vil Putin stille som kandidat i Russlands presidentvalg i 2018?». Hvis du svarer at
det er 80 % sannsynlig for at Putin stiller, betyr det samtidig at du tror det er 20 % sannsynlighet for at Putin ikke gjør det. Her ble treffsikkerheten bare beregnet ut fra prediksjonen på det riktige svaret.



Kategoriske spørsmål. Her finnes det bare ett riktig, men flere gale svar, der ingen av
dem er «riktigere» enn andre. Eksempel: «Fra hvilket parti vil forsvarsministeren
komme fra etter stortingsvalget i 2017?», og følgende svaralternativer: R, SV, Ap,
MDG, Sp, V, KrF, H, FrP. Her må det oppgis estimater for alle alternativene. Summen
av alle alternativene må bli 100 %. Her beregnes treffsikkerheten ut fra prediksjonen på
det riktige svaret, uavhengig av hvordan sannsynlighetene ble fordelt på resten.



Ordinale spørsmål. Her finnes det bare ett riktig svar, men noen gale svar er «nærmere» enn andre. Eksempel: «Hvor mange vil bli drept i islamistiske terrorangrep i Europa
i 2017?», og følgende svaralternativer: 0–49, 50–99, 100–149, 150–199 og 200+. Som
ved kategoriske spørsmål må det oppgis estimater for alle alternativene, men hvis det
riktige svaret ble 50–59, vil 0–49 og 100–149 være riktigere enn 150–199 og 200+. Her
vektes prediksjonene slik at høyere sannsynligheter på alternativene nærmest riktig svar
gir en bedre score på det aktuelle spørsmålet.

Tabell 2.2 viser fordelingen av alle spørsmålene, basert på disse typene.
Type

Antall (andel)

Binære

74 (30,8 %)

Kategoriske

53 (22,1 %)

Ordinale

113 (47,1 %)

Tabell 2.2

Kategorisering av spørsmålene i FFIs turnering, basert på type.

Den høye andelen kategoriske og ordinale spørsmål betød også at de fleste spørsmålene i FFIs
turnering hadde mer enn to svaralternativer. Utover de 74 binære spørsmålene med to svaralternativer (31 %), var det 38 spørsmål med tre (16 %), 81 spørsmål med fire (34 %) og 39 spørsmål med fem (16 %). I gjennomsnitt var det 3,5 svaralternativer per spørsmål.
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2.4

Tidsperspektiv

I FFIs turnering var det gjennomsnittlige tidsperspektivet på alle spørsmålene 521 dager. På den
ene siden er dette innenfor de 3–5 årene som tidligere studier har funnet er begrensingen på hvor
langt er mulig å treffe bedre enn tilfeldig gjetning.7 På den annen side er dette lenger enn tidsperspektivet på rundt 100 dager hvor det har vist seg at det er mulig å identifisere systematiske
individuelle forskjeller i treffsikkerheten.8
Tidsperspektivet i FFIs turnering var derfor valgt for å undersøke om tidligere identifiserte individuelle forskjeller også gjaldt på spørsmål som så lenger frem. Deltagerne ble stort sett bedt om
å predikere 6, 12, 18 og 24 måneder fremover, men en del spørsmål så enda lenger (tabell 2.3).
Tidsperspektiv

Antall (andel)

Opptil 6 måneder (under 183 dager)

41 (17,1 %)

6–12 måneder (183–365 dager)

62 (25,8 %)

12–18 måneder (366–548 dager)

62 (26,3 %)

18–24 måneder (549–731 dager)

28 (11,7 %)

24–30 måneder (732–914 dager)

18 (7,5 %)

30–36 måneder (915–1097 dager)

13 (5,4 %)

Lenger enn 36 måneder (over 1097 dager)

15 (6,3 %)

Tabell 2.3

Kategorisering av spørsmålene i FFIs turnering, basert på tidsperspektiv.

Se kapittel 3 om Expert Political Judgment (EPJ) i Beadle (2021), ‘Hvordan forbedre treffsikkerheten til prediksjoner av internasjonal politikk?’.
8 Se kapittel 4 om Good Judgment Project (GJP), se Beadle (2021), ‘Hvordan forbedre treffsikkerheten til prediksjoner av internasjonal politikk?’.
7
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3

Spørsmålsrunder

I FFIs turnering ble det stilt totalt 240 spørsmål. Her dokumenteres alle spørsmålene fordelt på
turneringens 40 runder. Disse spørsmålsrundene ble sendt ut til alle registrerte deltagere i begynnelsen av hver måned fra september 2017 til desember 2020. Hver runde bestod normalt av
fem til syv spørsmål hver, men fem av dem var «spesialrunder» med opptil ti spørsmål. De fem
spesialrundene handlet om Putins nye presidentperiode (april 2018), konsekvensene av (april
2020) og tre nyttårsspesialer om det kommende året (2018, 2019 og 2020).
Hvert spørsmål bestod av spørsmålsformulering, bakgrunnsinformasjon og svaralternativer, der
deltagerne ble bedt om å oppgi hvor sannsynlig (i prosent) de trodde ulike utfall var. Hensikten
med bakgrunnsinformasjonen var å introdusere temaet for deltagerne. Bakgrunnsinformasjon
kunne også inneholde vurderinger fra eksperter som uttalte seg, enten om betydningen av temaet
eller motstridende syn på hva de trodde ville skje, i de aktuelle artiklene som teksten baserte seg
på. Det ble også lenket til kildene som innholdet baserte seg på, slik at deltagerne kunne trykke
på disse. I dette notatet er disse lenkene lagt til fotnoter på slutten av de aktuelle setningene.
Alle spørsmål inneholdt også illustrasjoner som var relevante for innholdet. Som oftest hadde
disse ingen direkte kobling til svaralternativene (f.eks. et bilde av Donald Trump på et spørsmål
om oppslutning det neste året). På spørsmål hvor det fantes data av direkte betydning for svaralternativene, ble disse presentert i figurer (f.eks. dollarkursen tre siste år på spørsmål om dollarkursen de neste tre). Av hensyn til opphavsretten gjengis bare figurer som er laget av FFI her.
På binære spørsmål, der deltagerne ble spurt om en bestemt hendelse ville skje, ble deltagerne
bare bedt om å oppgi sannsynligheten for at hendelsen ville skje (at svaret ble «ja»). Sannsynligheten for at hendelsen ikke ville skje (at svaret ble «nei»), ble beregnet automatisk etterpå. På
kategoriske og ordinale spørsmål fikk deltagerne gjensidig utelukkende svaralternativer som
dekket alle mulige utfall, og ble bedt om å oppgi en prosentvis sannsynlighet for hver av disse.
På kategoriske spørsmål ble svaralternativene fordelt alfabetisk der dette var naturlig, f.eks. på
spørsmålet om hvilket parti som får den neste forsvarsministeren. På spørsmål med betingede
svaralternativer (f.eks. hvorvidt Russland vil gjennomføre en øvelse med eller uten skarpskyting), var det første alternativet alltid var «nei» (ingen øvelse) og resten de mulige variasjonene i
«ja» (med og uten skarpskyting). På andre typer kategoriske spørsmål var rekkefølgen vilkårlig.
På ordinale spørsmål, der rekkefølgen på svaralternativene var av betydning, ble svarene som
regel basert på de historiske variasjonene (f.eks. dollarkursen). Her representerte det midterste
alternativet dagens nivå, mens alternativene over og under bestod av like intervaller. Spennet på
intervallene ble basert på en subjektiv vurdering av hvilke variasjoner som representerte en
vesentlig forskjell fra dagens situasjon. På ordinale spørsmål om hvor ofte en type hendelse ville
skje, der dagens nivå lå relativt nært null (f.eks. ingen terrorangrep i Europa med minst 5 drepte
i 2019), var det laveste intervallet null eller nær null. Hvis det fantes historiske data, reflekterte
de resterende intervallene variasjonene i antallet slike hendelser (f.eks. 5 i 2017, 3 i 2016 og 2 i
2015), i tillegg til å dekke muligheten for et enda høyere antall. Alternativene på et slikt spørsmål kunne derfor for eksempel være: ingen angrep, 1–3 angrep, 4–6 angrep og minst 7 angrep.
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1. runde – september 2017
1) Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet
av de neste tre månedene?
Utviklingen i Nord-Korea er av stor betydning for konfliktpotensialet i Øst-Asia og sjansen for
amerikansk militær inngripen. Som en del av landets atomvåpenprogram har Nord-Korea testet
stadig flere missiler de siste årene. Bare i år har landet gjennomført 14 tester av 21 missiler med
ulik rekkevidde (per 31.08.17).9
I juli 2017 gjennomførte Nord-Korea to tester av interkontinentale ballistiske missiler,10 som er
den typen missiler det spørres om her. Disse har en lengre rekkevidde (min. 5500 km) enn andre
missiler. Ifølge noen eksperter kan de nye interkontinentale missilene nå det amerikanske fastlandet.11 I går kom rapporter om at Nord-Korea kan ha testet en hydrogenbombe som landet selv
hevder kan monteres på slike langdistansemissiler.12
Det forutsettes her at testen gjennomføres før 4. desember 2017 (norsk tid) og at missilet blir offisielt omtalt av vestlige myndigheter (f.eks. Pentagon) som et interkontinentalt ballistisk missil,
uavhengig av om testen er vellykket. Hvis hendelsen skjer mens spørsmålsrunden fortsatt er
åpen, fjernes spørsmålet fra turneringen.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

0: Nei
1: Ja

X

Bekreftet av Pentagon.13 Omtalt som interkontinentalt i FN.14

2) Hva vil spotprisen på et fat Brent Blend råolje være 31. desember 2017?
Oljeprisen har stor betydning både for norsk økonomi og rammen til forsvarsbudsjettet, men
også for den økonomiske utviklingen og forsvarsmoderniseringen i Russland.
Brent Blend råolje fra Nordsjøen er et av de vanligste målene på oljepris.15 Det siste året har
spotprisen variert mellom ca. $45 og $57. Onsdag 31. august var dagskursen $50,61. Det endelige svaret baseres på den daglige spotprisen rapportert av Dagens Næringsliv.16

9

http://edition.cnn.com/2017/05/29/asia/north-korea-missile-tests/index.html
http://www.washingtonexaminer.com/pentagon-north-korea-fires-ballistic-missile/article/2629992
11 https://www.nytimes.com/2017/07/28/world/asia/north-korea-ballistic-missile.html
12 https://www.nytimes.com/2017/09/03/world/asia/north-korea-tremor-possible-6th-nuclear-test.html?mcubz=0
13 https://www.defense.gov/News/Article/Article/1382275/north-korea-launches-icbm/
14 https://www.un.org/press/en/2017/sc13099.doc.htm
15 https://no.wikipedia.org/wiki/Brent_Blend
16 https://www.dn.no/finans/#/detaljer/C:PBROUSDBR%5CSP.IDCENE
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Dagens Næringsliv.17

1: Mindre enn $44
2: $44–$47,99
3: $48–$51,99
4: $52–$55,99
5: $56 eller mer

3) Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?
Stortingsvalget avholdes mandag 11. september 2017. Dagens forsvarsminister er Ine Eriksen
Søreide (H). Spørsmålet avgjøres når en helt ny regjering utnevnes eller når det blir klart om dagens regjering vil fortsette, med eller uten endringer, uavhengig av hvor lenge den nye/endrede
regjeringen blir sittende.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Dagbladet.18

1: Arbeiderpartiet (Ap)
2: Fremskrittspartiet (Frp)
3: Høyre (H)
4: Kristelig Folkeparti (KrF)
5: Senterpartiet (Sp)
6: Sosialistisk Venstreparti
(SV)
7: Venstre (V)
8: Annet
4) Vil Venstre havne under sperregrensen (4 %) ved Stortingsvalget 2017?
Venstre har i dag 9 representanter på Stortinget, men sliter i meningsmålinger med å holde seg
over sperregrensen på 4 %. Venstre har vært et av støttepartiene til dagens regjering, og det hevdes at dersom Venstre havner under sperregrensen kan det bli vanskelig å etablere et borgerlig
flertall etter Stortingsvalget 2017. Om Forsvaret mener Venstre blant annet at det må bygge på
NATO, verneplikten og totalforsvaret.19

17

https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
https://www.dagbladet.no/nyheter/erna-gjor-tre-endringer-i-regjeringen/68806251
19 https://www.venstre.no/tema/forsvaret/
18
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror det er at Venstre havner under sperregrensen ved
Stortingsvalget 2017.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

0: Nei

X

Stortinget.20

1: Ja
5) Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget?
En høyrepopulistisk bølge har skylt inn over Vesten de siste årene og brukes ofte til å forklare
Storbritannias Brexit og valget av Donald Trump i USA. Høyrepopulistiske partier tapte imidlertid for EU-vennlige partier i valgene i Nederland og Frankrike. Det knyttes derfor spenning
til hvor stor oppslutning det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet AfD, Alternativ
for Tyskland, vil få ved det tyske forbundsdagsvalget, 24. september 2017.21
AfD deltok for første gang i forbundsdagsvalget i 2013. Partiet fikk da 4,7 %, men havnet under
sperregrensen på 5 %. Siden den gang har partiets oppslutning økt, spesielt i lys av flyktningkrisen i 2015 og 2016. Under delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i sept. 2016 ble AfD nest
største parti og slo nåværende forbundskansler Angela Merkels parti (CDU) i hennes eget hjemdistrikt. I 2017 har AfDs oppslutning ligget mellom 7 % og 13 % på meningsmålingene.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilde

1: Mindre enn 7 %
2: 7 %–9,99 %
3: 10 %–12,99 %

X

Federal Returning Officer.22

4: 13 % eller mer

20

https://valgresultat.no/?type=st&year=2017
https://www.minervanett.no/afd-tar-fra-alle/
22 https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html
21

FFI-RAPPORT 21/00736

17

2. runde – oktober 2017
1) Vil en stat eller allianse av stater bruke ett eller flere kjernevåpen i forbindelse med en
væpnet konflikt i løpet av de neste ti årene?
Kjernefysiske våpen har ikke blitt brukt i væpnede konflikter siden andre verdenskrig. Siden da
har flere stater utviklet eller forsøkt å utvikle kjernevåpen. Trusselen om bruk av kjernefysiske
våpen er en sentral del av flere aktørers strategi for å avskrekke angrep, inkl. NATO, Russland,
Nord-Korea, Pakistan, India og Israel.
Kjernefysiske våpen inkluderer alle typer fisjons- og fusjonsvåpen (som atombomber og hydrogenbomber), uavhengig av størrelse.23 Her inkluderes det både forsøk på og vellykket bruk av
slike våpen innenfor rammen av en væpnet konflikt. Det forutsettes at vestlige myndigheter omtaler bomben som et kjernefysisk våpen og at det skjer en eller annen form for umiddelbar fysisk ødeleggelse av infrastruktur og/eller menneskelige tap av liv. Det inkluderer ikke såkalte
«skitne våpen», der konvensjonelle bomber brukes til å spre radioaktivt materiale, eller tester av
kjernefysiske våpen med store miljømessige skader, som Nord-Koreas trussel om å teste en hydrogenbombe i Stillehavet.24
Aktøren som står bak må være en stat eller en allianse av stater, men aktøren våpenet brukes
mot kan være både statlige og ikke-statlige aktører. Det forutsettes at bruken av atomvåpenet
skjer i perioden f.o.m. 2. oktober 2017 t.o.m. 1. oktober 2027.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
2) Gitt at Putin stiller i presidentvalget 2018, hvor mange prosent av stemmene vil han
få?
Putin har vært president eller statsminister i Russland siden 1999. Han sies å ha en enestående
rolle i utformingen av russisk utenriks- og forsvarspolitikk. Putins makt bygger bl.a. på oppslutningen han har i den russiske befolkningen. Ifølge Levada har mer enn 80 % svart at de støtter
Putin siden 2014, mens oppslutningen lå på rundt 65 % i perioden 2011–2013. Selv om Putin er
populær, pekes det ofte på en rekke økonomiske og innenrikspolitiske utfordringer for den videre utviklingen i Russland, og det er ifølge Levada omtrent like mange som sier de er misfornøyde med den russiske regjeringen som fornøyd.

23
24

https://snl.no/atomv%C3%A5pen
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/09/north-korea-bomb-pacific-ocean/540825/
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Presidentvalget 2018 omtales derfor som en test for Putin og den russiske regjeringen. Ved
Duma-valget i september 2016 vant Putins parti, Det forente Russland (United Russia), over tre
fjerdedeler av setene i parlamentet. Ifølge noen analytikere er målsettingen for presidentvalget
at Putin skal få 70 % av stemmene.25 Ved tidligere presidentvalg har Putin fått 53,4 % (2000),
71,9 % (2004) og 63,6 % (2012) av stemmene. Resultatene baseres på tall fra den offisielle
valgkommisjonen og resultatene fra den siste runden, hvis det blir flere.26 Det forventes at Putin
snart vil annonsere at han stiller til valg.27 Spørsmålet gjelder uavhengig av om han stiller som
selvstendig kandidat eller for partiet Det forente Russland.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Russiske valgmyndigheter referert til i Wikipedia.28

1: Mindre enn 60 %
2: 60 %–69,9 %
3: 70 %–79,9 %
4: 80 % eller mer
3) Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris, Madrid, Berlin, Roma og
Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?
Det har skjedd en rekke terrorangrep i Europa i 2017, som i Manchester, London og Catalonia,
der hhv. 22, 7 og 16 mennesker ble drept.29 I Vest-Europa ble ca. 150 og 180 mennesker drept
av terror i hhv. 2015 og 2016.30 Med unntak av Roma har alle hovedstedene det her spørres om
opplevd dødelige terrorangrep i løpet av de siste 15 årene.
Spørsmålet gjelder perioden f.o.m. 2. oktober 2017 t.o.m. 1. oktober 2018. Det inkluderer terrorangrep fra alle typer aktører. Det forutsettes at myndighetene omtaler hendelsen som et terrorangrep og at minst én person dør som en direkte følge av angrepet. Hvis det skjer et terrorangrep
i en av de nevnte hovedstedene mens spørsmålet fremdeles er åpent, utgår spørsmålet fra turneringen.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

25

http://carnegie.ru/commentary/72811
http://cikrf.ru/eng/
27 https://www.rt.com/politics/403037-putin-to-announce-his-participation/
28 https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Russian_presidential_election
29 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/23/victims-manchester-terror-attack/
http://www.telegraph.co.uk/news/0/victims-london-terror-attack/
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Catalonia_attacks
30 http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe-1970-2015
26
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det ble bare registrert ett dødelig terrorangrep i Paris i mai 2018, der én ble drept og
flere andre skadd, foruten angriperen selv.31

1: Ingen av hovedstedene
2: 1–2 av hovedstedene

I tillegg kjørte en bil inn i en folkemengde
utenfor en moské i London, men ingen ble
drept og politiet etterforsker hendelsen som
hatkriminalitet, ikke terror.32
3: 3–4 av hovedstedene
4: 5–6 av hovedstedene
4) Hvor stor andel av BNP vil Norge bruke på forsvarsutgifter i 2020 (SIPRI)?
Forsvarets andel av BNP har vært gradvis synkende de siste 30 årene. Ifølge SIPRIs tall har forsvarsutgiftene i Norge sunket fra ca. 3 % på slutten av 1980-tallet til ca. 2 % rundt årtusenskiftet
til 1,6 % i 2016.33
På NATO-toppmøtet i Wales i 2014 ble det satt som en målsetting at medlemslandene skal
bruke 2 % av BNP på forsvar. Denne målsettingen kom i lys av en langvarig trend med kutt i
forsvarsbudsjettene i mange europeiske land, gjentatte krav fra USA om at Europa må ta mer
ansvar for egen sikkerhet, nye konflikter i Midtøsten og Russlands militære handlinger i Ukraina. Før stortingsvalget 2017 programfestet flere partier at de ville satse mer på Forsvaret i årene
fremover og å bruke 2 % av BNP på forsvar innen 2024.34

31

http://www.foxnews.com/world/2018/05/13/suspect-in-deadly-paris-knife-attack-was-native-chechnya-officialsays.html
32 https://www.aftenposten.no/verden/i/oRbloW/Bil-kjorte-inn-i-en-folkemengde-utenfor-en-mosk-i-London
33 https://www.sipri.org/databases/milex
34 https://www.aldrimer.no/flertall-for-storsatsing-pa-forsvar/
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Forsvarsutgifter som andel av BNP i Norge, 1988-2016. Kilde: SIPRI.35
Det endelige svaret baseres på tallene som rapporteres i SIPRI Military Expenditure Database
for Norge for år 2020. Det forutsettes at SIPRI fortsetter å oppdatere databasen.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Mindre enn 1,5 %
2: 1,5 %–1,59 %
3: 1,6 %–1,69 %
4: 1,7 %–1,79 %
5: 1,8 % eller mer
5) Vil noen andre enn Abu Bakr al-Baghdadi bli erklært som kalif i Den islamske stat
(IS) før 1. februar 2018?
De siste månedene har IS mistet kontrollen over stadig flere områder i Irak og Syria. I juli 2017
ble Mosul gjenerobret av irakiske styrker og store deler av IS sin de facto hovedstad, Raqqa,
skal ha blitt gjenerobret de siste månedene. I september klarte syriske regjeringsstyrker å bryte
IS sin treårige blokade av Deir al-Zour, som er en viktig by i dalen langs elven Eufrat, som
ifølge amerikanske militære forventes å være IS sin «final stand» på slagmarken. 36
Det antas at IS-lederen, Abu Bakr al-Baghdadi, skjuler seg i dette området, som strekker seg fra
Deir ez-Zor i Syria til Rawah i Irak. Det har også flere ganger blitt spekulert i om han allerede er
død. Det forutsettes her at IS offisielt erklærer en annen person enn al-Baghdadi som ny kalif i
perioden f.o.m. 2. oktober 2017 t.o.m. 31. januar 2018 og at dette rapporteres i vestlige medier.
At al-Baghdadi erklæres død har ikke betydning for dette spørsmålet, så lenge ikke en ny kalif

35
36

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-share-of-GDP.pdf
https://www.nytimes.com/2017/08/31/us/politics/isis-military-us-iraq-syria-euphrates.html
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erklæres. Hvis en ny kalif utnevnes, men som leder av en organisasjon med et nytt navn, selv
om den baseres på dagens IS, regnes svaret på spørsmålet som «nei».
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

Vestlige medier har ikke rapportert om at
Den islamske stat har utnevnt en ny kalif.

1: Ja
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3. runde – november 2017
1) Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at Trump gjør en god jobb
den 20. januar 2018 (Gallup)?
20. januar 2018 er det ett år siden Donald Trump tiltrådte som amerikansk president. Trump har
så langt hatt en krevende periode, spesielt pga. etterforskningen av koblingene til Russland under valgkampen.37
Gallup gjennomfører daglige meningsmålinger av støtten Trump har i den amerikanske befolkningen.38 Andelen som ifølge Gallup mener at Trump har gjort en god jobb (“approve”), har
frem til nå variert mellom 33 % og 46 %. Svaret avgjøres basert på hvor stor denne andelen er
den 20. januar 2018. Hvis Trump ikke lenger er president, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Mindre enn 30 %
2: 30 %–34,99 %
3: 35 %–39,99 %

X

Gallup.39

4: 40 % eller mer
2) I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?
Ukraina-konflikten er en av Europas største sikkerhetspolitiske utfordringer. Siden tidlig 2014
har mer enn 10,000 mennesker blitt drept og flere hundretusener fordrevet.
I september 2017 åpnet Putin for at FN-styrker kunne deployeres til frontlinjen mellom ukrainske styrker og separatistene i Øst-Ukraina. Ukraina ønsker en FN-operasjon, men har understreket at den også må operere på grensen mellom Russland og Ukraina. Partene har også ulike
syn på hvilke oppgaver en evt. FN-operasjon skal ha.40 Analytikere vurderer forslaget som en
sjelden mulighet til å komme nærmere en løsning,41 men at idéen krever bearbeiding.42
Det forutsettes at FNs sikkerhetsråd vedtar en resolusjon der de autoriserer etableringen av en
FN-operasjon i Ukraina. Det forutsettes at operasjonen består av FN-uniformert personell og ledes av FN, uavhengig av oppgavene, størrelsen og operasjonsområdet på misjonen. Dette inklu-

37

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/russland-etterforskningen-trumps-stoerste-problem/a/24175749/
http://news.gallup.com/poll/201617/gallup-daily-trump-job-approval.aspx
39 http://news.gallup.com/poll/201617/gallup-daily-trump-job-approval.aspx
40 https://warontherocks.com/2017/09/a-u-n-peacekeeping-operation-is-the-only-way-forward-in-ukraine/
41 https://www.rferl.org/a/ukraine-rasmussen-russia-peackeeping-proposal-trojan-horse/28786541.html
42 https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/09/13/test-putins-proposal-for-u-n-peacekeepers/
38
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derer ikke operasjoner ledet av andre regionale organisasjoner (som EU), selv om de har et mandat fra FNs sikkerhetsråd. Perioden vedtaket må gjøres innenfor er f.o.m. 6. november 2017
t.o.m. 6. april 2018.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

Ingen resolusjoner som etablerer en FN-operasjon i Ukraina i FNs liste over sikkerhetsrådsresolusjoner i 2018 innen 6. april 2018.43

1: Ja
3) Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?
Etter at våpenhvilen mellom Tyrkia og Kurdistans arbeiderparti (PKK) brøt sammen i juli 2015,
har mer enn 3,200 mennesker blitt drept.44 Tyrkia anser PKK som en terrorgruppe og det har i
flere perioder vært harde kamper mellom tyrkiske styrker og PKK. Den siste fasen er en av de
dødeligste på mange år. Fra juli 2015 har Tyrkia gjennomført operasjoner mot PKK i Tyrkia,
Nord-Irak og Syria, mens PKK har angrepet sivile og militære mål i ulike deler av landet.
International Crisis Group (ICG) samler tall på hvor mange som har blitt drept hver måned.45
ICG peker på tre avgjørende forhold for den videre konflikten: om Tyrkia forsøker å utslette
PKK, myndighetenes forhold til kurdiske politiske bevegelser i landet og hva som skjer i Syria
når kampen mot IS går mot slutten.
Svaret baseres på ICGs tall over antall drepte. NB! Månedene som sammenlignes her er de tre
månedene før og etter november 2017, fordi spørsmålet er åpent denne måneden. Ifølge ICG har
totalt 161 mennesker blitt drept ila. de tre foregående månedene (august, september og oktober
2017). Antallet for de tre neste månedene blir beregnet ved å summere antallet drepte i desember 2017, januar og februar 2018.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

43

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2018.shtml
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-killsalmost-3000-two-years
45 http://www.crisisgroup.be/interactives/turkey/
44
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Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Færre (mindre enn 130
mennesker)

X

International Crisis Group.46 Hentet 8. mars
2018. I desember 2017 ble 14 mennesker drept
(10 fra PKK og 4 fra de statlige sikkerhetsstyrkene). I januar ble 4 mennesker (drept 2 fra
hver part). I februar ble 15 mennesker drept
(8 fra PKK og 7 fra de statlige sikkerhetsstyrkene).

2: Omtrent like mange
(130–190 mennesker)
3: Flere (mer enn 190 mennesker)
4) Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være
lavere enn 7 kr?
Dollarkursen mot den norske kronen har stor betydning for de samlede kostnadene av Forsvarets nye F-35-fly, fordi en stor andel skal utbetales i amerikanske dollar gjennom flere delbetalinger over en periode på mer enn ti år. Dollarkursen påvirkes imidlertid av svært mange faktorer, som alt fra tiltroen til Trumps politiske gjennomslag til inflasjonstall i USA og hvordan
økonomien går i andre deler av verden. Den fremtidige valutakursen har derfor blitt omtalt av
Kampflyprogrammet som en betydelig usikkerhetsfaktor.47

Dollarkurs mot norske kroner, 5. nov. 2012-3. nov 2017. Kilde: Oslo Børs.48

46

http://www.crisisgroup.be/interactives/turkey/
https://www.nrk.no/norge/hoy-dollarkurs-kan-gi-milliardsmell-for-f-35-1.12732475
48 https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/USD.NB/overview
47
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Svaret baseres på dagskursen rapportert av Norges Bank.49 Kursen gjelder NOK pr. 1 USD. De
tre siste årene har kursen variert mellom 6,42 kr (9. oktober 2014) og 8,96 kr (6. januar 2016).
Forrige gang dagskursen var lavere enn 7 kr var 1. desember 2014 (6,96 kr).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Siden spørsmålet ble stilt i november 2017 har
dollarkursen bare steget, og nådde rekordhøye
11,4 kr i mars 2020, men har siden falt til
8,7 kr som er mer representativt for de tre siste
årene.50

1: I løpet av 2017
2: I løpet av 2018
3: I løpet av 2019
4: I løpet av 2020
5: Ikke før 2021

5) Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?
Forholdet mellom Nord-Korea og nabolandene har forverret seg de siste årene, som følge av videreføringen av landets atomvåpenprogram og stadig flere missiltester. Spenningen med USA
har økt ytterligere etter at Donald Trump kom til makten.51 USA er alliert med Sør-Korea og
frykter bl.a. at Nord-Korea vil utvikle langtrekkende missiler som kan frakte atomvåpen til det
amerikanske fastlandet. Nord-Korea har gjentatte ganger truet med å angripe både Sør-Korea og
USA, mens Sør-Korea og USA har svart med trusler og militære forberedelser. Det har vært
flere voldelige konfrontasjoner mellom Nord- og Sør-Korea de siste årene, både dødelige og
ikke.52
Spørsmålet inkluderer både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte hendelser
(f.eks. ulykker). Det forutsettes imidlertid at militære styrker fra begge parter (Nord-Korea og
Sør-Korea og/eller USA) er direkte involvert i hendelsen, at minst én person dør og at det
berørte landets myndigheter bekrefter dødsfallet. Hendelsen må skje i perioden f.o.m. 6. november 2017 t.o.m. 5. november 2018.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.

49

http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/USD
https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/valutakurser/?tab=currency&id=USD
51 https://www.nrk.no/urix/trump-sier-usa-er-klare-for-militaert-angrep-mot-nord-korea-1.13638268
52 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_border_incidents_involving_North_Korea
50
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Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det har vært to hendelser som har involvert
nordkoreanske og/eller sørkoreanske styrker
på grensen i den aktuelle perioden, men
ingen som har involvert amerikanske:
 I nov. 2017 flyktet en nordkoreansk soldat over grensen til Sør-Korea.53 Han ble
skutt av nordkoreanske styrker, men
overlevde. Dette var første gang nordkoreanske soldater har avfyrt skudd mot
sørkoreansk side.
 I des. 2017 krysset en nordkoreansk soldat grensen til Sør-Korea.54 Sørkoreanske
styrker skjøt 20 varselskudd mot nordkoreanske styrker som lette etter avhopperen og kom nær grensen. Etterpå ble det
registrert 40 minutter med skyting i
Nord-Korea, men ikke mot sørsiden.
Ingen av hendelsene ledet til et dødelig utfall.

1: Ja

53

https://www.nrk.no/urix/nordkoreansk-avhopper-pa-vill-flukt-_-skutt-sju-ganger-1.13778083
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea/shots-fired-at-dmz-as-north-korean-soldier-defects-tosouth-idUSKBN1EF036
54
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4. runde – desember 2017
1) Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?
Ifølge tidligere forsvarsminister Søreide har det ikke vært registrert russisk krenking av norsk
luftrom etter Sovjetunionens fall.55 Russiske militære fly har imidlertid krenket svensk luftrom
flere ganger de siste årene.56
Når russiske militære fly kommer for nært norsk luftrom, rykker norske F-16-fly ut for å identifisere og om nødvendig avskjære dem før de kommer inn i norsk luftrom. Alle fly Forsvaret har
avskåret de siste 30 årene, har ifølge Dagbladet vært russiske, og avskjæringene har skjedd i
internasjonalt luftrom.57
Det forutsettes at Forsvaret eller norske myndigheter bekrefter at minst ett russisk militærfly har
krenket norsk luftrom i perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m. 31. desember 2019. Bekreftelsen må komme senest 31. januar 2020.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

Det er ikke rapportert offentlig om at russiske
fly skal ha krenket norsk luftrom i løpet av
2019.58

1: Ja
2) Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i utlandet i løpet av de
neste fem månedene?
Flere norske statsborgere har blitt drept i terrorangrep utenlands de siste årene, bl.a. fire i In
Amenas i 2013 og én i et selvmordsangrep i Beirut i 2015.59
Her inkluderes alle typer angrep, fra alle typer aktører, i alle områder utenfor norsk territorium, i
perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m. 4. mai 2018. Det forutsettes at dødsfallet/ene bekreftes
av norske myndigheter innen én uke (senest 11. mai 2018) og at de omtaler hendelsen som et
terrorangrep. Nordmenn som selv står bak terrorangrep i utlandet inkluderes ikke.

55

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/01/Soereide-Russland-ingen-storslegge-lenger
https://www.dagbladet.no/nyheter/russiske-jagerfly-krenket-svensk-luftrom/60940219
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/08/25/195327340/russiske-og-amerikanske-krigsfly-krenket-svenskluftrom
57 https://www.dagbladet.no/nyheter/hvert-ar-rykker-forsvaret-ut-til-titalls-russiske-fly-her-er-oversikten/60452897
58 https://www.dagbladet.no/nyheter/ingen-krenkelser-i-nord/72042071
59 https://no.wikipedia.org/wiki/Gisselaksjonen_i_In_Amenas_i_2013
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/libanon/norske-bilal-hammoud-39-drept-i-bombeangrepet-i-libanon/a/23560694/
56
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Ingen rapporter om norske statsborgere som
har blitt drept i perioden, men det skjedde ett
terrorangrep i Kabul i januar, der én nordmann
ble alvorlig skadet.60

1: Ja
3) Hva vil Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar (USD) være den 1. februar 2018?
Bitcoin er en digital valuta som benytter kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over
generering av nye valutaenheter. NATO peker bl.a. på faren for at bruk av denne typen valutaer
kan gjøre finansiering av terrorisme og organisert kriminalitet mindre synlig og det kan bli enklere for stater å unngå sanksjoner.61 Amerikansk etterretning rapporterte tidligere i år at regimet
i Nord-Korea ser ut til å forsøke å finansiere seg selv ved hjelp av Bitcoin «mining». 62
Bitcoin-kursen har hatt en voldsom prisutvikling. Noen økonomer hevder at det er en boble som
snart vil sprekke,63 andre at det er svindel,64 mens andre igjen hevder det motsatte.65 Svaret
avgjøres basert på sluttkursen den 1. februar 2018 på CNBCs nettsider ved bruk av den årlige
grafen (1Y).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

CNBC.66

1: Mindre enn $4,000
2: $4,000–$7,999
3: $8,000–$11,999
4: $12,000–$15,999
5: $16,000 eller mer

60

https://www.aftenposten.no/norge/i/MgL3lB/VG-Norske-soldater-reddet-Strand-fra-terrorangrepet-i-Kabul
http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_sfa_2017_report_hr.pdf
62 https://www.cnbc.com/2017/09/13/bitcoin-mining-a-new-way-for-north-korea-to-generate-funds-for-the-regime.html
63 http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/11/Bitcoin-er-som-tulipanen-paa-1600-tallet
64 https://www.cnbc.com/2017/09/12/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-raises-flag-on-trading-revenue-sees-20-percent-fallfor-the-third-quarter.html
65 http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/11/Bitcoin-er-definitivt-ikke-svindel
66 https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=BTC%3D
61

FFI-RAPPORT 21/00736

29

4) Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det neste året?
Ifølge Artikkel 4 i Atlanterhavspakten kan alle NATO-land be om rådgiving («konsultasjoner»)
dersom det ifølge medlemmet selv har fått sin territorielle integritet, politiske uavhengighet eller
sikkerhet truet. Artikkel 4 har blitt benyttet av Tyrkia flere ganger siden 2003 ifm. konflikter i
området og av Polen etter Ukraina-krisen i 2014.67 I praksis er bruk av Artikkel 4 en måte å
sende et sterkt politisk budskap om at landet er bekymret for noe. Det kan, men må ikke, lede til
tiltak.
Det forutsettes at NATO offisielt bekrefter at minst ett medlemsland har tatt i bruk Artikkel 4 i
perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m. 3. desember 2018, uavhengig av om selve konsultasjonene gjennomføres på en senere dato.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar Kilder
X

Det har ikke blitt rapport om eller bekreftet av
NATO at et medlemsland har tatt i bruk Artikkel 4 i perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m.
3. desember 2018.

1: Ja
5) Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?
USA og Storbritannia er nære allierte, men forholdet mellom landene har variert. Like etter at
Trump ble amerikansk president, inviterte den britiske statsministeren, Theresa May, på vegne
av dronning Elizabeth, ham på statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke fastsatt en dato ennå.
Etter den siste ukens Twitter-krangling har det blitt spekulert i om et evt. besøk vil bli utsatt.68
Her spørres det bare om statsbesøk. Et statsbesøk er et seremonielt besøk av diplomatisk betydning, der et statsoverhode besøker statsoverhodet i en annen stat.69 I dag ville det vært mellom
president Trump og dronning Elizabeth II. De siste årene har det i Storbritannia vært to statsbesøk per år.70 Andre typer Trump-besøk, som «offisielle besøk» eller «arbeidsbesøk», inkluderes
ikke. Det forutsettes at det britiske kongehuset omtaler besøket som et statsbesøk, uavhengig av
hvem statsoverhodet i Storbritannia er når besøket finner sted og hvor lenge Trump blir sittende
som president. Hvis det offisielt fastsettes en dato mens runden fortsatt er åpen, utgår spørsmålet
fra turneringen.

67

https://www.nrk.no/urix/tyrkia-ber-om-artikkel-fire-mote-i-nato-1.12473220
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-nato-meeting/poland-requests-more-nato-consultations-over-russiaidUSBREA221VS20140303
68 https://www.aftenposten.no/verden/i/e181vO/Trump-svarer-May-etter-Twitter-kritikk--Ikke-fokuser-pa-meg
69 https://no.wikipedia.org/wiki/Statsbes%C3%B8k
70 https://www.royal.uk/sites/default/files/media/inward_state_visits_since_1952.pdf
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Halvveis ut i sitt tredje år som president kom
USAs president, Donald Trump, på statsbesøk
til Storbritannia, 3. juni 2019.71

1: I løpet av 2017
2: I løpet av 2018
3: I løpet av 2019

Trump har vært på besøk tidligere, men da
bare på arbeidsbesøk.
4: Ikke før 2020

71

https://www.bbc.com/news/uk-48507244
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5. runde – januar 2018 («2018-spesial»)
1) Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?
I september 2017 gjennomførte Nord-Korea den sjette og hittil kraftigste atomprøvesprengning.
Landet har tidligere gjennomført tester i 2006, 2009, 2013 og to i 2016. Det forutsettes at hendelsen omtales av vestlige eller sørkoreanske myndigheter som en atomprøvesprengning, uavhengig av typen kjernefysisk våpen, størrelsen og hvordan testen gjennomføres.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

Det er ikke rapportert om nye atomvåpenprøvesprengninger i 2018.72

1: Ja
2) Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?
Det har flere ganger vært rapportert om et dårlig forhold mellom president Donald Trump og
utenriksminister Rex Tillerson, sist etter uttalelser om Nord-Korea.73 Det forutsettes at Tillerson
mister stillingen sin som amerikansk utenriksminister, uavhengig av årsaken. Midlertidig fravær
(f.eks. pga. sykdom) eller annonseringer om at han skal slutte etter 2018, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Aftenposten.74

0: Nei
1: Ja

3) Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?
En av trendene i jihadistisk terror i Europa de siste årene, har vært økt bruk av enkle angrepsformer som kniver og biler. Eksplosiver er også vanlig, men flere celler har blitt oppdaget ved kjøp
av bombeingredienser eller har mislykkes i angrepene fordi bombene ikke gikk av. I perioden
2014–2016 involverte ca. en tredjedel av alle plott bruk av eksplosiver.75

72

https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-launched-no-missiles-2018-isn-t-necessarily-due-n949971
https://www.nytimes.com/2017/12/13/world/asia/north-korea-trump-tillerson.html
74 https://www.aftenposten.no/verden/i/gPylrJ/Trump-sparker-utenriksministeren
75 http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/553/html
73
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Forutsetninger:
 Må omtales som jihadistisk terrorangrep av landets myndigheter, ikke bare et planlagt
et.
 Må ha blitt brukt eksplosiver som en del av angrepet, uavhengig av antall
skadde/drepte.
 Funn av eksplosiver som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke.
 Kan skje i alle land som normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia,
Kaukasus).76
 Hvis det ikke skjer noen angrep ila. 2018, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder
BBC (om angrepet).77 Wikipedia (om alle
jihadistiske angrep i 2018).78

0: Nei

X

President Macron har kalt det et islamistisk
terrorangrep, gjerningsmannen skal ha hevdet
han kjempet for Den islamske stat og politiet
skal ha funnet notater som refererte til gruppen. Det ble funnet eksplosiver inne på
supermarkedet, men de ble ikke brukt
(Time).79

1: Ja
4) Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?
Konflikten i Afghanistan er en av verdens dødeligste. USA øker nå sitt militære nærvær. Norge
skal videreføre sitt spesialstyrkebidrag ut 2018.
Hvert år rapporterer FN antallet sivile som blir skadet eller drept. Fra 2009 til 2016 har antallet
økt fra 5 969 til 11 418, men så langt i 2017 har det vært en liten nedgang sammenlignet med
året før.80 Svaret baseres på UNAMAs årlige rapport for 2018.

76

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
http://www.bbc.com/news/world-europe-43518769
78 https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe_(2014%E2%80%93present)#2018
79 http://time.com/5214027/france-terrorist-attack-supermarket/
80 https://unama.unmissions.org/civilian-casualties-remain-near-record-high-levels-afghanistan
77
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Antall skadde og drepte i Afghanistan, jan. 2009-sept. 2017. Kilde: UNAMA.81
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Ifølge UNAMAs årlige rapport ble 10,993
sivile drept eller skadet i Afghanistan i løpet
av 2018.82

1: Mindre enn 9,000
2: 9,000–10,999

3: 11,000–12,999
4: 13,000 eller mer
5) Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?
Et tosifret antall ukjente droner ble observert under militærøvelser i Norge i 2016 og 2017.83
Droner utgjør en risiko for Forsvarets luftfartøy og det er ulovlig å overvåke militære øvelser.
Forsvaret har ikke utelukket noen mottiltak, inkludert å skyte ned dronene. NB! Her inkluderes
det alle måter å ta ned dronen på, ikke bare «fysisk» nedskyting, men også f.eks. «jamming».
I 2018 vil bl.a. NATO gjennomføre den største øvelsen i Norge på over 15 år. Det forutsettes at
Forsvaret bekrefter at norske eller allierte styrker har bekjempet en drone på eller over norsk territorium eller farvann, uavhengig av måten det gjøres på. Bekjemping av egne droner ifm. med
øvelser eller tester, inkluderes ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

81

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_final280317.pdf
82 https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2019_0.pdf
83 https://www.aftenposten.no/norge/i/GEzjV/Forsvaret-Militarovelse-i-Nord-Norge-overvaket-av-et-tosifret-antalldroner
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Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det har blitt rapportert om mistenkelig droneaktivitet, spesielt ifm. Trident Junctureøvelsen, men det har ikke kommet noen
offentlige bekreftelser om at Forsvaret eller
allierte styrker skal ha “skutt ned” en drone i
norsk område i 2018.84

1: Ja
6) Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?
Etter flere år med kutt har de fleste NATO-landene økt forsvarsutgiftene siden 2014. Bakgrunnen er bl.a. målsettingen om at alle medlemsland skal bruke 2 % av BNP på forsvar. I 2016 var
det ifølge NATO fem land som oppfylte målsettingen (USA, Hellas, Estland, UK og Polen).
Estimater viser at det i 2017 kan bli seks land (nå også Romania). Svaret baseres på NATOs
endelige rapportering for året 2018. «Estimater» i foreløpige rapporteringer teller ikke.
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
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2,0%
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1,5%
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2017
(est.)

0,5%
0,0%

Andel av BNP på forsvar, 2015-2017, basert på 2010-priser. Topp 10, samt Norge (11. plass).
Kilde: NATO.85
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

84

https://www.nrk.no/trondelag/forsvaret-og-politiet-reagerer-pa-ulovlig-og-farlig-droneflyging-under-trident-juncture-1.14271367
85 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_145409.htm
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

De første endelige tallene for NATO-landenes
forsvarsbudsjetter i 2018 viser en økning i
antall land som brukte minst 2 % av BNP fra 4
i 2016 til totalt 6 land i 2018 (Estland, Hellas,
Polen, Romania, Storbritannia og USA), med
Litauen helt på grensen (1,98 %).86 Norges
andel var ifølge NATO 1,73 %. Estimatene tilsier imidlertid at antallet land over 2 % vil øke
til hele 9 land i 2019, med Norge på 1,8 %.

1: Mindre enn 4 land
2: 4–5 land
3: 6–7 land

4: 8 land eller mer
7) Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?
Russlands ambassadør til Norge har tidligere blitt «kalt inn på teppet» av norske myndigheter
etter Ukraina-krisen i 2014,87 visestatsministerens Svalbard-besøk i 201688 og visumnekt til
norske stortingspolitikere i 2017.89
Det forutsettes at Utenriksdepartementet bekrefter at den russiske ambassadøren har blitt kalt
inn til et møte og at media omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen
(Chargé d'affaires). Andre russiske diplomater, selv om de kommer fra ambassaden, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

I mars utviste Norge én russisk diplomat i etterkant av Skripal-saken,90 men det har ikke
blitt rapportert i media om at den russiske
ambassadøren har blitt kalt på teppet i løpet
av 2018.91 Russland kalte imidlertid den
norske ambassadøren inn på teppet i september, etter at russeren Mikhail Botsjkarjov ble
siktet for spionasje i Norge.92

1: Ja
86

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171356.htm
https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/wv6KG/Russlands-ambassador-kalt-inn-pa-teppet
88 https://www.dagbladet.no/nyheter/dette-var-krisene-mellom-russland-og-norge-i-2015/60513718
89 https://www.aftenposten.no/verden/i/EP8Ol/Stortingspolitikere-nektet-visum-Russisk-ambassador-kalles-inn-tilUtenriksdepartementet
90 https://www.tv2.no/a/9765307/
91 https://www.google.com/search?q=%22russlands+ambassad%C3%B8r%22+kalt+inn+p%C3%A5+teppet+norge&source=lnms&tbm=nws
92 https://www.aftenposten.no/norge/i/4degGg/Russland-kalte-Norges-ambassador-inn-pa-teppet-etter-spionsiktelse
87
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8) Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere
flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?
Hvert år gjennomfører SSB undersøkelser av den norske befolkningens holdninger til innvandring.93
Én av påstandene respondentene blir bedt om å ta stilling til, er: «Innvandrere flest er en kilde til
utrygghet i samfunnet». I 2017 var det 27 % som svarte «Helt enig» eller «Nokså enig». Tilsvarende andeler for tidligere år var: 32 % (2016), 26 % (2015), 28 % (2014) og 35 % (2013). Svaret avgjøres basert på neste undersøkelse av SSB som inkluderer denne påstanden ila. 2018.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

17. desember 2018 kom SSB med oppdateringen av sin undersøkelse av holdninger til
innvandrere og innvandring.94

1: Mindre enn 20 %
2: 20–29,99 %

Her svarte til sammen 29 % (2017: 27 %) at de
var “helt enig” eller “nokså enig” i at “Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet”. Av disse svarte 7 % “helt enig” (2017:
9 %) og 22 % “nokså enig” (2017: 18 %).
Til sammenligning svarte 31 % “nokså uenig”
(2017: 33 %) og 26 % “helt uenig” (2017:
25 %).
3: 30–39,99 %
4: 40 % eller mer
9) Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet
av 2018?
Oljeprisen har betydning for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. Med
«oljeprisen» menes det her den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens
Næringsliv.95 Det siste halvåret har denne spotprisen variert mellom $45 og $65.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

93

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvhold
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvhold
95 https://www.dn.no/finans/#/detaljer/C%3APBROUSDBR%5CSP.IDCENE
94
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Dagens Næringsliv.96

1: Ingen av delene
2: Stige over $80,00
3: Falle under $40,00
4: Begge deler
10) Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?
Siden 1990-tallet har luft-til-luftstrid, der egne fly brukes til å skyte ned fiendens fly, blitt en
sjeldnere del av krigføring. Dette skyldes både teknologisk utvikling og konflikttypene som har
dominert. Bemannede fly (med piloter) har også gradvis blitt erstattet av ubemannede droner.
Nedskytingen av et syrisk jagerfly i juni 2017 regnes som første gang et amerikansk bemannet
fly skjøt ned et annet bemannet fly siden Kosovo-krigen i 1999.97 I 2015 ble et russisk fly skutt
ned av et tyrkisk F-16 på grensen til Syria.
Her spørres det om antall bemannede fly som blir skutt ned av andre bemannede fly, uavhengig
av hvor og hvilke land som er involvert. Det forutsettes at nedskytingen skyldes bruk av våpen.
Svaret baseres på rapportering i vestlig media.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen fly

X

En rekke fly og droner har blitt skutt ned i
løpet av året, spesielt i Syria98 og Jemen99,
men det har ikke blitt rapportert om noen
bemannede fly som har blitt skutt ned av
andre bemannede fly.
En av de mest omtalte hendelsene i 2018 var
da syriske luftforsvarssystemer skjøt ned et
russisk rekognoseringsfly ved et uhell i september.100

2: 1–2 fly
3: 3–4 fly
4: 5 fly eller mer

96

https://www.dn.no/finans/#/detaljer/C:PBROUSDBR%5CSP.IDCENE
http://www.bbc.com/news/world-40327934
98 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aviation_shootdowns_and_accidents_during_the_Syrian_Civil_War#2018
99 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aviation_shootdowns_and_accidents_during_the_Saudi_Arabian%E2%80%93led_intervention_in_Yemen#2018
100 https://www.nrk.no/urix/syria-skjot-ned-russisk-fly-1.14212034
97
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6. runde – februar 2018
1) Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen
rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?
Russland har et noe annet syn enn Norge på jurisdiksjonsforholdene i Fiskevernsonen rundt
Svalbard. Flere av våre allierte tolker også deler av Svalbardtraktaten annerledes enn Norge.
Hendelser i dette området trekkes derfor frem som et mulig scenario som kan eskalere til en
krise med Russland, der Norge kan bli stående alene.101
Russiske marinefartøy kan lovlig seile inn i Fiskevernsonen (200 nautiske mil), så lenge de holder seg utenfor territorialfarvannet (12 nautiske mil), men slike tokt er relativt sjeldne. Et tidligere eksempel: Den russiske destroyeren Severomorsk gjennomførte sommeren 2002 et tidagers
tokt til Fiskervernsonen. Saken ble satt i sammenheng med Norges arrest av en russisk tråler
(Chernigov) i sonen året før.102 Russlands økte militære nærvær i nord og tilspisningen av forholdet til Vesten etter 2014, reiser spørsmålet om dette kan skje igjen.
Det forutsettes at det er snakk om russiske militære overflatefartøy (fregatt, destroyer, krysser
eller hangarskip), at de(t) seiler inn i selve Fiskevernsonen, at hendelsen skjer før 5. februar
2020 og at toktet omtales i vestlige medier ila. perioden.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det er ikke rapport i vestlige medier om russiske overflatefartøy (type fregatt eller større)
som har seilt inn i Fiskevernsonen siden
februar 2018.103

1: Ja
2) Hvor stor oppslutning vil Lega Nord få ved det italienske parlamentsvalget?
Flere høyrepopulistiske partier har fått økt oppslutning i Europa de siste årene. 4. mars 2018
avholdes parlamentsvalg i Europas fjerde største økonomi, Italia. Et av partiene som stiller til
valg, er det EU- og innvandringskritiske partiet Lega Nord, som kan havne i en koalisjonsregjering med sentrum-høyre-partiet Forza Italia, ledet av Silvio Berlusconi.104
Svaret baseres på andelen stemmer Lega Nord får i valget til det italienske underhuset. Ifølge
meningsmålinger har Lega Nords oppslutning variert mellom 11 % og 16 % siden 2015.

101

https://www.nordlys.no/nordomradene/forsvaret/russland/russland-er-villig-til-a-strekke-seg-langt-for-a-forsvaresine-ressurser/s/5-34-113398
102 https://www.idunn.no/ip/2009/01/endringer_i_internasjonal_svalbard-politikk
103 https://www.dagbladet.no/nyheter/ingen-krenkelser-i-nord/72042071
104 https://www.ft.com/content/bfabfcc2-c882-11e7-aa33-c63fdc9b8c6c
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det italienske innenriksministeriet.105

1: Under 10 %
2: 10,00–14,99 %
3: 15,00–19,99 %
4: 20 % eller mer
3) Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak
de neste fire månedene?
De siste årene har flere ikke-statlige aktører, som Hamas, Hezbollah og Den islamske stat (IS),
brukt droner (fjernstyrte, ubemannede farkoster), f.eks. til å slippe hjemmelagde bomber fra luften. Angrepet på russiske baser i Syria natt til 6. januar 2018 omtales som første gang en ikkestatlig aktør har utført et angrep med flere droner samtidig («sverm»). 106 Her ble to baser angrepet av hhv. 10 og 3 droner med eksplosiver.107 Russland har anklaget syriske opprørere for å stå
bak. Alle dronene ble skutt ned eller «jammet» før de kunne gjøre skade.
Ifølge eksperter er ikke-statlige aktørers bruk av svermer av bevæpnede droner en ventet utvikling, men at den kan komme tidligere enn antatt.108 Spørsmålet er om dette angrepet er starten
på en ny trend.
Svaret baseres på det totalet antallet «dronesvermangrep» som ikke-statlige aktører blir anklaget
for å stå bak f.o.m. 5. februar t.o.m. 4. juli 2018. Forutsetninger:
 Angrepene må rapporteres i vestlige medier innen 11. juli.
 Utfallet og hvor i verden angrepet skjer, spiller ingen rolle.
 For å regnes som en «sverm» må det være minst tre droner som angriper samme sted.
 For å være et «angrep» må minst én av dronene være bevæpnet, f.eks. bære eksplosiver.
 Hvis flere svermer angriper ulike steder samtidig, slik som i angrepet på de to russiske
basene, regnes hver lokasjon som et eget angrep.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

105

http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI
https://jamestown.org/program/swarm-attack-russias-military-facilities-syria/
107 https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/01/12/the_poor_mans_airforce/
108 https://www.cnbc.com/2018/01/12/russia-says-it-eliminated-rebels-behind-swarm-drone-attack-in-syria.html
106
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen

X

Ingen troverdige rapporteringer i vestlige medier om drone-svermangrep fra ikke-statlige
aktører i perioden f.o.m. 5. februar t.o.m.
4. juli 2018, som oppfyller alle kriteriene i
spørsmålet.109

2: 1–3 angrep
3: 4–6 angrep
4: 7 angrep eller mer
4) Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en hendelse forårsaket av
tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret?
I januar 2018 iverksatte Tyrkia og tyrkisk-støttede opprørsgrupper en offensiv mot den kurdiske
YPG-militsen i nordvestlige Syria. YPG har imidlertid vært støttet av USA i kampen mot Den
islamske stat. USA har ca. 2000 amerikanske styrker i Syria, inkludert personell i byen Manbij,
som Tyrkia har truet med å ta.110 Det spekuleres nå i om offensiven kan føre til farlige hendelser
mellom de to NATO-allierte.111
Spørsmålet inkluderer både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte hendelser
(f.eks. ulykker) inne i Syria. Det forutsettes at minst én person fra de amerikanske væpnede styrkene dør, at USA bekrefter dødsfallet og at de hevder det ble forårsaket av tyrkiske eller tyrkiskstøttede styrker. Hendelsen må skje før 5. august 2018 og dødsfallet må bekreftes av amerikanske myndigheter innen 12. august 2018.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar Kilder

X

Én amerikansk soldat er rapportert drept av en
IED i Syria i den aktuelle perioden, men dette
var ifm. en operasjon mot IS og USA har ikke
hevdet at tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker
sto bak.112

1: Ja

109

https://www.google.com/search?q=drone+swarm+attack&tbs=cdr:1,cd_min:2/5/2018,cd_max:7/11/2018&tbm=nws
110 https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/us-troops-syria.html
111 https://www.aftenposten.no/verden/i/6nkAaz/Trump-advarer-Erdogan-Vi-ma-unnga-direkte-militar-konflikt-mellom-USA-og-Tyrkia
112 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/02/british-american-soldiers-killed-syria-mission-capture-isil/
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5) Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange
resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?
I FNs sikkerhetsråd kan stormakter utøve direkte innflytelse på spørsmål om fred og krig. Rådet
har fem faste medlemmer (USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike), som alle kan
stanse resolusjonsforslag ved å legge ned veto. Hvor ofte dette skjer, kan være en indikator på
det internasjonale samfunnets handlekraft.
Svaret baseres på det totalet antallet resolusjonsforslag som blir stanset i FNs sikkerhetsråd i
2018, 2019 og 2020, ved at minst ett fast medlem benytter vetoretten (stemmer negativt).113 I
2015, 2016 og 2017 ble totalt 10 forslag stanset, der 6 av dem kom i 2017 (fem om Syria og ett
om Jerusalem).

Antall resolusjonsforslag hvor det er lagt ned veto per år, 1946-2017. Kilde: FN.114
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Færre (mindre enn 8)
2: Omtrent like mange (8–12
ganger)

X

I 2018, 2019 og 2020 ble det lagt ned veto 3
ganger hvert år, altså totalt 9 ganger, der de
fleste resolusjonsforslagene ble stanset av
Russland og Kina.115

3: Flere (13 eller flere)

113

http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto
http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto
115 https://research.un.org/en/docs/sc/quick
114
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7. runde – mars 2018
1) Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?
Det neste amerikanske presidentvalget avholdes 3. november 2020. Det er flere ting som tyder
på at Trump vil stille, og ifølge USA-kjennere er det ikke helt utenkelig at han kan bli gjenvalgt.116 Spørsmålet avgjøres når det blir klart om Trump vil delta og om han evt. vinner. Deltagelse i nominasjonsvalg teller ikke, hvis ikke han blir en av kandidatene i selve presidentvalget.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Trump vil delta og vinne
2: Trump vil delta, men tape

X

Donald Trump stilte til presidentvalg i 2020,
og etter hans mange forsøk fra på å få avgjort
valgresultatet sin i favør, stemte valgmannskollegiet for at Joe Biden vant valget.

3: Trump vil ikke delta
2) Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i Vest-Europa i løpet av
de neste seks månedene?
Fra 1990 til 2015 ble 303 personer drept i 190 forskjellige angrep fra høyreekstreme i VestEuropa.117 Siden 1990 har antallet dødelige hendelser sunket gradvis, mens de siste årene har
det har vært en økning i mindre alvorlig vold.118 Senest i februar ble seks afrikanske personer
skutt av en høyreekstremist i Italia, men ingen døde.
Svaret baseres på det totale antallet dødelige angrep f.o.m. 5. mars 2018 t.o.m. 4. september
2018. Det forutsettes at myndighetene sier at angrepet ble gjennomført av høyreekstreme individer eller grupper, og at minst én person utenom gjerningspersonen(e) selv dør i hvert angrep.
Flere angrep som gjennomføres omtrent samtidig av samme gjerningsperson(er), som 22. juliangrepet, regnes som én hendelse. Vest-Europa inkl. her Norden, Tyskland, Østerrike, Italia og
andre land vest for disse.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

116

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/L0kK2P/trump-vil-stille-i-2020-ikke-utenkelig-at-han-blir-gjenvalgt
https://www.sv.uio.no/c-rex/aktuelt/aktuelle-saker/2017/mindre-hoyreekstrem-vold.html
118 https://www.nrk.no/rogaland/_-mer-hoyreekstrem-vold-enn-for-1.13303686
117
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen angrep

X

Det er ikke notert119 eller rapportert120 om noen
dødelige angrep i vesteuropeiske land, der
myndighetene har hevdet at høyreekstreme
individer eller grupper står bak i den aktuelle
periode.
Det ble på et tidspunkt spekulert i om drapet i
Maridalen i juli hadde koblinger til høyreekstreme,121 men dette har senere blitt utelukket.122

2: 1–3 angrep
3: 4 angrep eller mer
3) Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?
De siste årene har Østersjøregionen vært åsted for flere hendelser med russiske militære styrker
på den ene siden og nordiske eller NATO-lands styrker på den andre, f.eks. russiske jagerfly
som har fløyet svært nært svenske fly123 og amerikanske marinefartøy.124 Ingen av de siste års
hendelser har imidlertid ført til fysiske skader for noen av partene, slik det spørres om her.
Det forutsettes at minst ett av landene bekrefter hendelsen og hevder at den ledet til fysisk skade
på minst ett militært fly eller fartøy. Østersjøregionen inkluderer alle hav- og kystområder øst
for de danske sundene, samt luftrommet til alle de omkringliggende landene.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det er ikke rapportert om hendelser hvor
noen av landene har hevdet at det har skjedd
en hendelse som har ledet til fysisk skade på
minst ett militært fly eller fartøy.

1: Ja

119

https://en.wikipedia.org/wiki/Right-wing_terrorism#Europe
https://www.google.com/search?q=right+wing+violence+attack+europe&tbs=cdr:1,cd_min:3/5/2018,cd_max:9/4/2018&tbm=nws
121 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kajREa/maridalen-drapet-offeret-var-venn-med-drapsdoemt-nynazist
122 https://www.nrk.no/norge/jon-edvin-lie-ikke-lenger-siktet-for-drap-1.14168768
123 https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/06/21/195311442/russisk-kampfly-sneiet-svensk-overvakingsflybemerkelsesverdig
124 https://www.nrk.no/urix/fly-episode-over-ostersjoen.-1.13568617
120
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4) Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske infrastruktur i løpet av
det neste året?
De fleste cyberangrep handler om å innhente informasjon, ikke fysisk ødeleggelse. Det finnes
imidlertid mange «dingser» som potensielt kan forårsake fysisk ødeleggelse. Noen har bevegelige deler, som generatorer, mens andre holder store krefter tilbake, som demninger.
I visse tilfeller kan fysisk ødeleggelse fremprovoseres ved å manipulere systemene som styrer
dem. Det mest kjente eksempelet er skadevaren «Stuxnet», som ødela sentrifuger ved et iransk
urananrikningsanlegg ved å manipulere rotasjonshastigheten deres. Denne typen angrep omtales
imidlertid som svært krevende å gjennomføre og det finnes svært få bekreftede tilfeller.125
Det forutsettes at vestlige medier rapporterer om hendelsen og at den verifiseres av tekniske
analyser fra tredjepart, som anerkjente sikkerhetsselskaper. Angrepet må også ha forårsaket
fysisk ødeleggelse av infrastruktur som anses som nødvendig for staters kritiske samfunnsfunksjoner,126 f.eks. IKT-sikkerhet, ressursforsyning, finansielle tjenester, kommunikasjon, transport
og satellitt-tjenester.
Angrep som ikke medfører fysisk ødeleggelse, som trafikkoverbelastning eller å skru noe av,
teller ikke. Skaden må skje innen 5. mars 2019 og verifikasjon finnes innen 1. juni samme år.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det er ikke rapportert om noen hendelser
som har forårsaket fysisk ødeleggelse av
infrastruktur som anses som nødvendig for
staters kritiske samfunnsfunksjoner i noen
land i løpet av spørsmålsperioden.

1: Ja
5) Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?
Oljeprisen har stor betydning for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland.
Med «oljeprisen» menes det her Europe Brent Spot Price FOB, som rapporteres av US Energy
Information Administration (EIA).127 Svaret baseres på gjennomsnittet av oljeprisen for hver
dag i perioden f.o.m. 5. mars 2018 t.o.m. 4. juli 2018.

125

https://www.tu.no/artikler/forbereder-norge-pa-cyberangrep/234825
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
127 https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m
126
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Daglig oljepris (Europe Brent Spot Price FOB), aug. 2016-feb. 2018. Kilde: EIA.128
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Mindre enn $50
2: $50,00–$59,99
3: $60,00–$69,99
4: $70,00–$79,99

X

EIA.129

5: $80 eller mer

128
129

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RBRTED.htm
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8. runde – april 2018 («Putin-spesial»)
1) Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?
Putins neste presidentperiode skal etter planen vare i seks år (7. mai 2018–7. mai 2024). Det forutsettes at Putin beholder tittelen som president gjennom hele perioden, uavhengig av om hans
formelle makt endres. Årsaken til en evt. avgang spiller ingen rolle (f.eks. død, kupp, frivillig
avgang).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
2) Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne
på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?
Under Putin har Russland flere ganger intervenert militært inne på andre lands territorium uten
tillatelse, f.eks. i Georgia i 2008, på Krimhalvøyen i 2014 og blitt anklaget for å ha styrker inne i
Øst-Ukraina. Eventuelle nye intervensjoner vil i Vesten kunne bli tolket som ny russisk aggresjon og et nytt brudd på internasjonal lov, som kan øke det internasjonale spenningsnivået. Svaret baseres på antallet europeiske land som innen 7. mai 2024 har anklaget Russland for å ha eller bruke militære styrker inne på landområdet deres uten tillatelse.
Dette inkluderer alle land som normalt regnes som en del av Europa, men ikke «grenseland»
som Tyrkia, Kaukasus og Kasakhstan.130 Nye anklager fra Ukraina teller ikke, uavhengig av
omfang. Anklager om cyberangrep teller heller ikke, men våpen som avfyres fra Russland og
treffer inne på det aktuelle landets territorium gjør.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen
2: Ett land
3: To land
4: Tre land eller mer

130

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
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3) Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?
Russlands økonomiske situasjon omtales som et av landets utfordringer.131 Det sies at Putin må
gjennomføre reformer for å sikre den økonomiske fremtiden. Et av tiltakene som kan bli aktuelt,
men også upopulært, er å øke pensjonsalderen, som i dag er 60 år for menn og 55 år for kvinner.
Svaret baseres på det første tidspunktet et evt. vedtak om å øke minst én av disse generelle aldersgrensene fattes, ikke året den nye pensjonsalderen skal gjelde fra. Grensen som økes må
omtales som den generelle/allmenne pensjonsalderen. Endringer i særaldersgrenser til utvalgte
grupper teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ja, ila. de tre første årene
(7. mai ‘18–6. mai ‘21)

X

Putin har undertegnet en ny lov, der pensjonsalderen ble økt fra 60 til 65 for menn og fra 55
til 60 for kvinner.132

2: Ja, ila. de tre siste årene (7.
mai ‘21–6. mai ‘24)
3: Nei, ikke før 7. mai 2024
4) Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av Putins presidentperiode?
Aleksej Navalnyj omtales som en av Russlands mest profilerte opposisjonelle, men var utestengt fra presidentvalget i 2018. Flere Putin-kritikere har tidligere dødd under mistenkelige
omstendigheter.133 I 2017 hevdet Navalnyj at det var en 50 % sjanse for at han ville bli drept.
Det forutsettes at familien eller støttespillere bekrefter at Navalnyj er død innen 7. mai 2024,
uavhengig av årsak (drept, sykdom, osv.). Hendelsen regnes ikke som skjedd hvis Navalnyj er
savnet, men ikke bekreftet død.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ja, ila. de tre første årene
(7. mai ‘18–6. mai ‘21)
2: Ja, ila. de tre siste årene (7.
mai ‘21–6. mai ‘24)
3: Nei, ikke før 7. mai 2024

131

https://www.ft.com/content/3aac3faa-1bb6-11e8-aaca-4574d7dabfb6
https://www.ft.com/content/169fc9ce-c728-11e8-ba8f-ee390057b8c9
133 https://www.cbsnews.com/news/putin-critic-alexei-navalny-thinks-theres-a-5050-chance-hell-be-killed/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=40625466
132
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5) Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
Ifølge SIPRI har andelen av BNP som Russland bruker på forsvar variert mellom 3 % og 5,3 %
i perioden 1992–2016.134 Andelen av BNP som går til forsvar kan være et mål på hvor mye et
land prioriterer forsvar. Fra 2012 har det vært en storstilt satsing på forsvar, men i fjor ble imidlertid forsvarsbudsjettet kuttet betydelig.135 Andelen for 2017 (som ikke er med i figuren) forventes derfor å falle. Det planlegges også med budsjettkutt i 2018. Hvor stor andelen vil være i
2020 kan derfor være en indikasjon på hvor stor forsvarssatsingen vil bli et par år inn i Putins
neste presidentperiode.
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Forsvarsutgifter som andel av BNP i Russland, 1992-2016. Kilde: SIPRI.136
Det endelige svaret baseres på andelen som rapporteres i SIPRIs Military Expenditure Database
for Russland i år 2020 (oppdateres normalt i april påfølgende år). SIPRIs definisjon inkluderer
ikke bare utgifter til de væpnede styrkene, men også utstyr og trening av styrker til håndtering
av konflikter av nasjonal karakter, slik som den russiske nasjonalgarden.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Mindre enn 3 %
2: 3,00–3,99 %
3: 4,00–4,99 %
4: 5,00–5,99 %
5: 6 % eller mer

134

https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.aftenposten.no/verden/i/J83EX/Russland-kutter-forsvarsbudsjettet-med-100-mrd---vil-dempe-konflikten-med-Vesten
136 https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-share-of-GDP.pdf
135

FFI-RAPPORT 21/00736

49

6) Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?
Siden 1999 har Levada gjennomført spørreundersøkelser av bl.a. Putins oppslutning i Russland.137 Siden Ukraina-krisen i 2014 har andelen som mener Putin gjør en god jobb (“approve of
his activities”) stort sett ligget over 80 %. Andelen varierte mer i årene før 2014, men har aldri
ligget under 60 %.
Svaret baseres på den gjennomsnittlige andelen som ifølge Levada svarer at Putin gjør en god
jobb (“approve”) i april, mai og juni 2020. Hvis det ikke gjennomføres undersøkelser i alle tre
måneder, beregnes svaret ut fra de(n) resterende måneden(e).
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Putin gjør en god jobb
Putins oppslutning, jan. 2000-mars 2018. Kilde: Levada.138
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 60 %

X

Rett etter at spørsmålet ble stilt falt Putins
oppslutning betydelig. Snittet av andelen som
svarte at Putin gjør “en god jobb”
(“approve”) i Levadas undersøkelser de tre
siste månedene (april, mai og juni 2020) var
59,3 %.139

2: 60,00–69,99 %
3: 70,00–79,99 %
4: 80,00–89,99 %
5: 90 % eller mer

137

https://www.levada.ru/en/ratings/
https://www.levada.ru/en/ratings/
139 https://www.levada.ru/en/ratings/
138
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7) Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet av 2020?
Russland har flere ganger annonsert at landet vil trekke seg ut fra Syria, der russiske styrker har
kjempet på Assad-regimets side siden 2015.140 Russland har imidlertid fortsatt betydelige militære styrker i landet og gjennomfører fremdeles luftangrep. Det forutsettes her at russiske myndigheter bekrefter at landet har gjennomført minst ett luftangrep (med fly eller helikopter) i
Syria i 2020, men det spiller ingen rolle hvem angrepet ble gjennomført mot eller for.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

0: Nei
Det er rapportert om flere, nye russiske luftangrep i Syria i 2020, men det har vært få offentlige bekreftelser fra russisk side iht. svarkriteriene.141

1: Ja

X

Det har imidlertid kommet indirekte bekreftelser som gjør at spørsmålet kan avgjøres:
 Russlands forsvarsminister uttalte ved
årsskiftet at antallet flytokter i Syria nå
er nede i 2–3 per dag, sammenlignet
med 80–90 for et par år siden.142
 Det russiske forsvarsdepartementet
har, i et tilsvar på anklager om at Russland sto bak angrep på sivile mål i
Idlib, uttalt at landet ikke har gjennomført noen luftangrep etter våpenhvilen
som begynte 9. januar trådte i kraft.143

140

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42307365
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51317720
142 https://jamestown.org/program/shoigu-reflects-on-russian-military-advances-in-2019/
143 http://interkomitet.com/press/international-news/russian-defense-ministry-refutes-reports-about-alleged-air-strikes-on-idlib-facilities/http:/interkomitet.com/press/international-news/russian-defense-ministry-refutes-reports-aboutalleged-air-strikes-on-idlib-facilities/
141
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8) Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep mot mål i et annet land enn
Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene?
Russlands operasjoner i Ukraina i 2014 og Syria fra 2015 kan tolkes som et uttrykk for økt selvtillit og vilje til å hevde egne interesser, inkludert gjennom militærmakt. Et spørsmål er derfor
om Russland vil utvide sitt internasjonale engasjement ytterligere, f.eks. ved å gjennomføre
militære operasjoner i enda et land.
Det forutsettes at russiske myndigheter bekrefter at de har gjennomført minst ett angrep ved
hjelp av fly, helikopter, droner eller missiler (uavhengig av hvor de avfyres fra) mot mål i et
annet land i verden enn Syria og Ukraina innen 2. april 2021. Det spiller ingen rolle hvem angrepet gjennomføres mot eller om det skjer med tillatelse fra det aktuelle landets myndigheter,
men det må rapporteres i vestlig media om fysisk skade på bygninger, mennesker eller infrastruktur. Øvelser og uhell (f.eks. at et missil lander i feil land) teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
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9. runde – mai 2018
1) Når vil Donald Trump og Kim Jong-un eventuelt møtes?
Et halvt år etter at Donald Trump kalte Kim Jong-un for «the rocket man» i FN planlegges det et
møte mellom de to. I april sa Trump at møtet «sannsynligvis vil finne sted tidlig i juni, kanskje
før», avhengig av hvordan de forberedende samtalene går.144 En offisiell amerikansk bekreftelse
om at de to lederne har møttes ansikt til ansikt må foreligge senest 7. september 2018.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Før juli 2018

X

NRK.145

2: Juli-aug. 2018
3: Ikke før sept. 2018
2) Når vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra EU?
I mars økte USA importtollen til 25 % på stål og 10 % på aluminium. EU-landene fikk et midlertidig unntak frem til 1. mai, men det ble forlenget til 1. juni bare timer før fristen. EU krever
at unntaket blir permanent, mens Trump mener handelsbetingelsene er ugunstige for USA. Dersom tollen innføres kan det føre til handelskrig med EU, som kan svare med f.eks. å innføre toll
på varer fra USA eller klage USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik Kina og
Russland har gjort.146
Svaret baseres på datoen de økte tollsatsene trår i kraft, ikke datoen en evt. beslutning tas. Hendelsen regnes som skjedd så lenge USA innfører økt toll på import av både stål og aluminium
fra minst ett EU-land, uavhengig av hva satsen blir.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Før aug. 2018

X

Toll innført på 25 % på import av stål og 10 %
på aluminium fra EU-land fra 1. juni 2018.147

2: Ila. aug.–okt. 2018
3: Ikke før nov. 2018

144

https://edition.cnn.com/videos/politics/2018/04/17/donald-trump-north-korea-meeting-sot-nr.cnn
https://www.nrk.no/urix/trump-og-kim-mottes-i-singapore-_-se-det-historiske-handtrykket-1.14079965
146 https://www.nrk.no/urix/fare-for-handelskrig_-i-morgen-gar-tollavtalen-mellom-usa-og-eu-ut-pa-dato-1.14029327
147 https://e24.no/makro-og-politikk/usa/usa-bekrefter-toll-innfoeres-paa-staal-og-aluminium-fra-eu-canada-og-mexico-1-juni/24347677
145
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3) Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?
I 2014 skal en ubåt ha krenket svensk farvann utenfor Stockholm. Hendelsen utløste en ukes
lang jakt, men det svenske forsvaret lykkes ikke med å finne ubåten. I 2016 ble det også rapportert om en mulig ubåtobservasjon i en norsk fjord, men Forsvaret avkreftet at det var snakk om
en ubåt.
Det forutsettes at myndighetene offentlig går ut og hevder at territorialfarvannet (12 nautiske
mil fra kysten) har blitt krenket av en annen stat, uavhengig av om staten navngis. Hvis det hevdes at farvannet har blitt krenket flere steder samtidig, teller hver lokasjon som én hendelse. Her
inkluderes både fastland og øyer som Svalbard og Gotland. Hendelsen(e) må finne sted i perioden 7. mai 2018-6. mai 2020. Bekreftelsen(e) må foreligge senest 14. mai 2020. Så lenge myndighetene hevder at territorialfarvannet er krenket, er «hva» som krenket det av underordnet betydning.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ingen

X

Norsk eller svenske myndigheter har ikke gått
ut og hevdet at territorialfarvannet har blitt
krenket av en annen stat etter mai 2018.
Tvert imot gikk det norske forsvaret nylig ut
og avkreftet at landet har blitt territorielt krenket de siste årene.148

2: 1–2 ganger
3: 3–4 ganger
4: 5 ganger eller mer
4) Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det
neste året?
I 2017 kom en ny instruks som gjør det lettere for politiet å be Forsvaret om bistand, bl.a. etter
erfaringene fra 22. juli-angrepet. Med «trusselsituasjon» menes det hendelser der aktører bevisst
truer/utøver fysisk skade mot mennesker/objekter i Norge. Dette inkl. altså ikke naturkatastrofer, minerydding e.l., men «skarpe» situasjoner som er så alvorlig at politiet ber Forsvaret om
bistand til f.eks. vakthold, innsetting eller å «ta ut» angripere. Det forutsettes at politiet bekrefter
at Forsvaret har blitt bedt om bistand senest 7. mai 2019, uavhengig av hva Forsvaret evt. bidrar
med. Tiltak som Forsvaret iverksetter på eget initiativ, teller ikke.

148

https://www.dagbladet.no/nyheter/ingen-krenkelser-i-nord/72042071
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen ganger

X

Forsvaret har bistått politiet og sivilsamfunnet
en rekke ganger det siste året, deriblant ifm.
skredet i Troms,149 men politiet har ikke offentlig bekreftet noen hendelser der Forsvaret
er bedt om bistand i noen «skarpe» trusselsituasjoner, til f.eks. vakthold, innsetting eller å
«ta ut» angripere.

2: 1–2 ganger
3: 3 ganger eller mer
5) Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?
Siden krigen på 1990-tallet har Bosnia hatt et politisk system der reformer er vanskelig å vedta
og etnisk tilhørighet spiller en stor rolle. I oktober 2018 skal det avholdes nytt valg, og noen
analytikere mener det kan gå mot en politisk krise.150 Det har også blitt rapportert om russisk
innblanding, bl.a. støtte til den serbiske delen av landet hvor lederen har ønsket å løsrive seg fra
Bosnia.151
Væpnet konflikt defineres her som en konflikt mellom væpnede statlige og/eller ikke-statlige
parter som resulterer i minst 100 stridsrelaterte dødsfall i ett kalenderår. Stridsrelaterte dødsfall
inkl. både sivile og militære dødsfall som følge av krigføring, inkl. terrorangrep så lenge de
knyttes til partene. Konflikten må omhandle styresett eller territorium i Bosnia, men kan også
involvere andre stater. Svaret baseres på første år som oppfyller kravene. Antallet døde må rapporteres i vestlige medier.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det er ikke rapportert om noen stridsrelaterte
dødsfall i Bosnia noen av årene.

1: I 2018
2: I 2019
3: I 2020
4: Ikke før 2021

149

https://forsvaretsforum.no/forsvaret-skal-skredsikre-rasomr%C3%A5det
http://foreignpolicy.com/2018/03/21/bosnia-is-teetering-on-the-precipice-of-a-political-crisis-balkans-electionlaw-dodik/
151 https://www.fpri.org/article/2018/03/bosnia-russian-chopping-block-potential-violence-steps-prevent/
150
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10. runde – juni 2018
1) Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det
neste året?
Det har lenge vært frykt for at terrorister skal få tilgang til kjemiske eller biologiske våpen, men
det finnes få historiske eksempler på denne typen angrep.152 Det sies at terroristers interesse for
disse våpnene har avtatt, men at trusselen ikke kan utelukkes. ISIS har f.eks. brukt kjemiske
våpen i Syria og Irak.
Det forutsettes at angrepet skjer senest 3. juni 2019, at myndighetene omtaler hendelsen som et
terrorangrep og at de hevder kjemiske og/eller biologiske våpen ble brukt, uavhengig av om
noen dør. Funn av våpen som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke. Med Europa menes det her
alle land som normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia, Kaukasus).153
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder
Det er ikke rapport om noen gjennomførte terrorangrep i Europa eller USA, der kjemiske
og/eller biologiske våpen har blitt brukt.

0: Nei

X

Det er imidlertid slike terrorplot som har blitt
avverget, som i juni 2018 da en mann i Tyskland ble arrestert for å ha forberedt et terrorangrep med en biologisk bombe.154 Han hadde
da allerede fremstilt en mindre mengde ricin.

1: Ja
2) Hvor mange mennesker vil bli drept inne på israelsk-kontrollert territorium som følge
av direkte angrep fra iranske styrker det neste halvåret?
I mai angrep iranske styrker israelske baser på Golanhøydene. Dette var første gang Iran har
angrepet Israel direkte, men alle rakettene bommet eller ble skutt ned. Israel svarte med å
angripe 70 iranske militære mål inne i Syria, der flere ble drept. Ifølge Knut Vikør vil det være
rart om det ikke kommer en iransk reaksjon, men han tror ikke på en fullskala krig mellom landene.155 Et nytt iransk angrep med dødelig utfall i Israel vil representere en betydelig eskalering.

152

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_terrorism
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
154 https://www.tv2.no/a/9929024/
155 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/qnMWbe/forsker-om-konflikten-mellom-iran-og-israel-rart-om-det-ikkekommer-iransk-reaksjon
153
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Svaret baseres på det totale antall dødsfall som bekreftes av israelske myndigheter i perioden
9. juni–8. des. 2018. Dette inkl. både sivile og militære tap, unntatt evt. angripere, og angrep
både i Israel og de israelsk-okkuperte områdene, som Golanhøydene. Det forutsettes at Israel
hevder at iranske styrker har gjennomført angrepet. Iransk-støttede grupper som Hezbollah, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen mennesker

X

Det er ikke rapportert om noen nye iranske
angrep på Israel siden angrepet i mai 2018
(før spørsmålet ble stilt). Det har imidlertid
blitt rapportert om en rekke nye israelske
luftangrep på iranske mål i Syria.156

2: 1–24 mennesker
3: 25–49 mennesker
4: 50 mennesker eller mer
3) Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge
frem mot 2020?
I forbindelse med flyktningebølgen i 2015 var det over 8,000 som søkte om beskyttelse (asyl) i
Norge to måneder på rad, sammenlignet med et snitt på ca. 1,000 per måned siden 2012.
Svaret baseres på det høyeste antallet asylsøknader som registreres av UDI på én måned i løpet
av perioden juni 2018 t.o.m. des. 2019. Det skilles mellom tre potensielle «bølgetopper» sammenlignet med 2015: en lavere bølgetopp (maks. 3,000–5,999 søknader på én måned), en ca.
like stor (maks. 6,000-8,999 søknader på én måned) og en høyere (9,000 eller flere søknader på
én måned).

156

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-strikes-on-syria-killed-113-iranian-soldiers-1.6489386
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Antall asylsøknader per måned, jan. 2012–apr. 2018. Kilde: UDI.157
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ikke mer enn 2,999 søknader

X

Ifølge UDIs rapportering har det på det meste
kommet 383 søknader (juli 2018) om beskyttelse (asyl) i Norge i løpet av spørsmålsperioden.158 Snittet har ligget i overkant av bare
200, som er det laveste på mange år.

2: Maks. 3,000–5,999 søknader
3: Maks. 6,000–8,999 søknader
4: 9,000 søknader eller mer

157
158

https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/?year=0&filter=39
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/?year=0&filter=39
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4) Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at landet ikke skal bli medlem?
I fjor viste en undersøkelse at et flertall i EU-land ønsker å forbli i unionen, men støtter samtidig
det å avholde en folkeavstemning om medlemskapet.159 En folkeavstemning der flertallet stemmer for å forlate unionen, vil derfor være overraskende.
Svaret baseres på antallet land som per 4. mai 2020 har arrangert en folkeavstemning, der flertallet enten stemte for at landet bør forlate EU (som Brexit) eller at landet ikke bør bli medlem
(som Norge i 1994). Hvis ingen land arrangerer en avstemning eller hvis alle land som gjør det
stemmer for å (for)bli medlem, blir svaret «Ingen land».
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen land

X

Det er bare arrangert én folkeavstemning ila.
spørsmålsperioden. Denne var i Makedonia,
der et flertall på 94,2 % stemte for å bli med i
EU.160 Denne avstemningen var imidlertid
utenfor dette spørsmålet, der vi spurte om land
som stemmer for å forlate eller ikke bli medlem.

2: 1–2 land
3: 3 land eller mer
5) Vil den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer overstige $1 billioner dollar, falle under $50 mrd., begge deler eller ingen av delene det neste året?
Kryptovalutaer (f.eks. Bitcoin) omtales som «en revolusjon innen desentralisert økonomi». 161
Noen mener de vil danne grunnlaget for fremtidens verdensøkonomi, mens andre er bekymret
for at det blir lettere å finansiere terror og unngå sanksjoner. Den samlede markedsverdien av
alle verdens kryptovalutaer er en indikator på teknologiens fremtid.
Det siste året har markedsverdien variert mellom $60 og $800 mrd. I februar hevdet en ekspert
at den samlede markedsverdien vil overstige $1 billion (USD) i 2018,162 mens andre spår full
kollaps.163

159

http://www.pewglobal.org/2017/06/15/post-brexit-europeans-more-favorable-toward-eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Macedonian_referendum
161 https://coinweb.no/hva-er-kryptovaluta/
162 https://www.cnbc.com/2018/02/13/cryptocurrency-market-to-hit-1-trillion-valuation-in-2018-kraken-ceo.html
163 https://www.dn.no/nyheter/2018/02/06/0750/Utenriks/spar-full-kollaps-for-digitale-valutaer
160
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Svaret baseres på den totale markedsverdien som rapporteres på CoinMarketCaps nettsider ved
bruk av den årlige grafen (1Y). NB! Her vil alle gale svar vektes likt, selv om noen kan oppfattes som «riktigere» enn andre.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av delene

X

Mellom juni 2018 og juni 2019 har den samlede markedsverdien av alle verdens kryptovalutaer hverken eksplodert eller tatt av, men
variert mellom ca. $100 på det laveste
(desember 2018) og $350 mrd. på det høyeste (juni 2018) – og ligger i dag ca. $100
mrd. under verdien for ett år siden.164

2: Stige over $1 billion
3: Falle under $50 mrd.
4: Begge deler

164

https://coinmarketcap.com/charts/
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11. runde – juli 2018
1) Vil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det neste året?
Etter møtet i Singapore skal Donald Trump og Kim Jong-un ha invitert hverandre på besøk til
sine respektive hjemland. Begge skal ifølge det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået ha akseptert
invitasjonene.165 Det forutsettes at et offisielt besøk av Jong-un til USA og/eller Trump til NordKorea finner sted senest 1. juli 2019 (norsk tid). Møter mellom de to i andre land, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Én dag før fristen for dette spørsmålet – og
overraskende for de fleste – møttes USAs president, Donald Trump, og Nord-Koreas leder,
Kim Jong-un, i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea, 30. juni 2019.166

1: Begge vil besøke hverandre
2: Bare Trump vil besøke
Nord-Korea

3: Bare Jong-un vil besøke
USA
4: Ingen av dem vil besøke
hverandre
2) Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?
9. september 2018 avholdes valg til den svenske nasjonalforsamlingen, Riksdagen. Oppslutningen til det nasjonalistiske og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD) kan bli
avgjørende for stabiliteten i svensk politikk.167 Ved forrige valg (2014) ble SD Sveriges tredje
største parti med 12,9 % av stemmene, bak regjeringspartiet Socialdemokraterna (S) som ble
størst (31 %) og Moderaterna (M) som ble nest størst (23,3 %).
Svaret baseres på den prosentvise oppslutningen SD får ved Riksdagsvalget. Dersom SD får lik
oppslutning (inkl. to desimaler) med et annet parti, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

165

https://www.nrk.no/urix/kcna_-kim-og-trump-skal-besoke-hverandre-1.14081900
https://www.nrk.no/urix/her-krysser-trump-grensen-til-nord-korea-og-skaper-historie-1.14609341
167 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/7lwOGw/hver-femte-stemme-til-sverigedemokraterna-i-maalinger-vilgjoere-det-politisk-livet-mye-mer-ustabilt
166
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Sverigedemokraterna ble Sveriges tredje
største parti etter Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (størst) og Moderaterna (nest
størst).168

1: SD vil bli største parti
2: SD vil bli nest største parti
3: SD vil bli tredje største
parti

4: SD vil bli fjerde størst eller mindre
3) Hvor mange ganger ut året vil det bli rapportert om minst 15 ukrainske militære
drepte på én uke?
Fra konflikten begynte i april 2014 har over 10,000 mennesker blitt drept i Øst-Ukraina. De
fleste ble drept i løpet av det første året. Fra midten av 2015 har konflikten utviklet seg til en
stillingskrig med langt færre drepte.
Hver uke rapporterer UCMC hvor mange ukrainske militære som har blitt drept siden sist.169 Så
langt i 2018 har det på det meste blitt rapportert om 4 drepte på én uke og på det minste 0. En
uke med 15 eller flere drepte vil derfor representere en eskalering av konflikten.
Svaret baseres på det totale antallet uker, der UCMC har rapportert om minst 15 ukrainske militære drepte, fra uke 27 (2. juli) og ut året.

20

Antall ukrainske militære drept per uke i 2018
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Antall ukrainske militære drepte per uke, 1. jan–24. juni 2018. Kilde: UCMC.170

168

https://data.val.se/val/val2018/valnatt/R/rike/index.html
http://uacrisis.org/?s=weekly+update
170 http://uacrisis.org/?s=weekly+update
169
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen uker

X

Ukraine Crisis Media Center har på det meste
rapportert om 8 ukrainske militære drept på
én uke i perioden fra og med 2. juli (uke 27)
frem til og med uke 50.171 Det er heller ikke
rapportert om mer enn 15 drepte under
våpenhvilen i juleperioden.172

2: 1–3 uker
3: 4–6 uker
4: 7 uker eller mer
4) Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener
og øver i Norge i 2019 sammenlignet med i år?
Dagens regjering ønsker mer alliert øving og trening i Norge. I høst skal NATO også gjennomføre den største øvelsen i Norge siden den kalde krigen, der det vil komme 40,000 soldater fra
30 land.173 Hensikten er blant annet å øve på alliert støtte til Norge i en krigssituasjon. Et av
spørsmålene i Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse er: «Hvor positiv eller negativ er du til at
andre NATO-land trener og øver i Norge?». I år svarte 65 % at de var enten «meget» eller
«ganske» positiv. I 2017 var det til sammen 67 % som var positive, mens det i 2016 var 71 %.
Svaret baseres på den totale andelen respondenter som svarer at de er «meget» eller «ganske»
positive på det aktuelle spørsmålet i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2019.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I Forsvarets innbyggerundersøkelse 2019 var
det totalt 69 % av respondentene som svarte
positivt på spørsmålet om “Hvor positiv eller
negativ er du til at andre Nato-land trener og
øver i Norge?” (30 % “meget positiv” og
39 % “ganske positiv”).174 Dette var 4 prosentpoeng høyere enn i 2018 (65 %), men
samtidig ikke så høyt sammenlignet med tidligere (67 % i 2017 og 72 % i 2016).

1: Færre (under 60 %)
2: Ca. like mange (60–69 %)

3: Flere (70 % eller mer)
171

http://uacrisis.org/?s=weekly+update
https://www.rferl.org/a/truce-in-eastern-ukraine-appears-to-be-holding/29683838.html
173 https://www.aftenposten.no/norge/i/J1yBBb/40000-soldater-fra-30-land-bringer-ko_-stoy-og-god-butikk
174 https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/innbyggerundersoekelsen-2019.pdf
172
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5) Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?
I løpet av 2020 skal det velges fem ikke-permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Norge lanserte sitt kandidatur i juni 2018.175
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

17. juni 2020 ble Norge og Irland valg inn i
FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022,
mens Canada tapte avstemningen.176

0: Nei
1: Ja

175
176

https://www.aftenposten.no/norge/i/7lGVW9/Norge-soker-plass-i-FNs-sikkerhetsrad
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Op4wrl/erna-jublet-norge-fikk-plassen-i-fns-sikkerhetsraad

64

FFI-RAPPORT 21/00736

12. runde – august 2018
1) Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle
etter siste presidentperiode?
Russlands grunnlov tillater ikke at en president sitter i mer enn to perioder på rad. Putins inneværende periode (2018-2024) er hans andre og dermed siste. Det spekuleres i om grunnloven vil
bli endret, slik at Putin kan fortsette som president eller i en annen posisjon med større formell
makt enn han kan med dagens lover.
Eksempler på slike endringer er å fjerne begrensningen på antall perioder (som Jinping gjorde i
Kina) eller å opprette nye posisjoner med mer formell makt enn i dag (slik Erdogan gjorde med
presidentembetet i Tyrkia), men det kan også skje på andre måter.
Det forutsettes at det vedtas en endring av den russiske grunnloven senest 31. desember 2020 og
at endringen omtales av eksperter i vestlige media som en mulighet for at Putin kan fortsette i en
lederrolle utover 2024, uavhengig av om Putin sier han vil benytte seg av den eller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

1: Ja

X

I mars ble det fremmet et forslag i nasjonalforsamlingen om en endring i grunnloven
som gjør det mulig for Putin å fortsette som
president i to nye perioder, helt frem til
2036.177 Denne ble støttet i en folkeavstemning og trådte i kraft 4. juli.178
Endringen som gjøres er at Putins tidligere
perioder “resettes”. Det betyr at Putin kan
sitte til han blir 84 år, og lenger ved makten
enn Stalin. Forslaget fikk støtte fra Putin
selv, og ble godkjent av høyesterett.179

177

https://www.aftenposten.no/verden/i/6j75LL/russland-diskuterer-ny-grunnlov-et-forslag-aapner-for-at-presidentputin-kan-bli-sittende-som-president
178 https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/07/putin-orders-constitution-allowing-rule-2036200703142851167.html
179 https://www.themoscowtimes.com/2020/03/16/russias-top-court-approves-putin-reform-plan-to-stay-presidentuntil-2036-a69643
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2) Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?
Kongressen er USAs lovgivende forsamling og består av to kamre: Senatet og Representantenes
hus. 6. november avholdes det mellomvalg i USA, der 34 av 100 seter i Senatet og alle 435 seter
i Representantenes hus skal velges. I dag har Det republikanske partiet flertall i begge kamre.
Dersom Det demokratiske partiet får flertall i ett eller begge kamre, kan det f.eks. åpne for ytterligere granskninger av Trump-administrasjonen.
Svaret baseres på antallet representanter hvert parti får valgt inn i hvert kammer. Hvem de uavhengige kandidatene velger å støtte eller den reelle maktbalansen med sympatisører etter valget,
spiller ingen rolle. Dersom det blir helt likt (50/50) i Senatet, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Etter at flertallet av stemmene er talt opp er det
klart at Demokratene har vunnet flertallet av
mandatene i Representantenes hus, mens
Republikanerne beholder flertallet av mandater
i Senatet.180

1: Republikanerne får flertall
i begge kamre
2: Demokratene får flertall i
begge kamre
3: Republ. vinner Senatet,
mens demokratene Huset

4: Republ. vinner Huset,
mens demokratene Senatet
3) Når vil Storbritannia eventuelt få en ny statsminister?
Storbritannias statsminister Theresa May har vært i hardt innenrikspolitisk vær de siste månedene.181 Etter planen skal landet forlate EU 29. mars 2019. Neste britiske valg skal avholdes senest mai 2022.
Svaret baseres på tidspunktet en annen person en May har første dag som britisk statsminister,
uavhengig av årsak. Midlertidige fravær (f.eks. sykdom) og stedfortredere, teller ikke. En ny
regjering der May fortsetter som statsminister, teller ikke som en ny statsminister.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

180
181

https://www.vg.no/spesial/2018/mellomvalget-i-usa/#valgresultater
https://www.nrk.no/urix/krise-i-storbritannia_-to-ministre-gar-av-1.14118050
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Etter at Therese May gikk av som britisk statsminister 7. juni 2019, har det konservative partiet omsider valgt en ny leder og dermed statsminister. Dette ble Boris Johnson, som tiltrer
24. juli 2019.182

1: I løpet av 2018
2: I løpet av 2019

3: I løpet av 2020
4: Ikke før 2021
4) Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?
Oljeprisen har stor betydning for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland.
Med «oljeprisen» menes det her Europe Brent Spot Price FOB, som rapporteres av US Energy
Information Administration (EIA).183 Svaret baseres på gjennomsnittet av oljeprisen for hver
dag i perioden f.o.m. 6. august 2018 t.o.m. 5. desember 2018.
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$40
$35

Daglig oljepris (Europe Brent Spot Price FOB), 1. aug. 2016-23. juli. 2018. Kilde: EIA.184
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

182

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/g7RzRk/boris-johnson-blir-ny-statsminister-vi-skal-faa-gjennom-brexit
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m
184 https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m
183
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

EIA.185

1: Mindre enn $60
2: $60,00–$69,99
3: $70,00–$79,99
4: $80,00–$89,99
5: $90 eller mer
5) Hvor mange dødelige hendelser som involverer iranske og et annet lands militære
styrker vil skje i Hormuz-stredet det neste året?
Etter at USA trakk seg fra atomavtalen i mai har Iran truet med å stenge Hormuz-stredet, som er
en viktig transportrute for olje fra flere land.186 Dette er ikke første gang Iran har truet med å
stenge stredet, men trusselen kan bidra til å holde oljeprisen oppe og øke faren for væpnet konfrontasjon.
Svaret baseres på antall hendelser i, over eller i kystnære strøk rundt Hormuz-stredet, der minst
én person fra Irans eller et annet lands militære styrker dør. Dette inkl. både intenderte hendelser
(f.eks. angrep) og ikke-intenderte (f.eks. ulykker), men det må involvere militære styrker fra
Iran og et annet land. Hendelsene må skje senest 6. august 2019 og rapporteres om i vestlige
medier senest 20. august. Hvis det skjer ulike hendelser flere steder samtidig, teller hver lokasjon som én hendelse.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen hendelser

X

Til tross for iranske angrep på og kapring av
sivile skip, nedskyting av en amerikansk drone
og rapporter om at et amerikansk militært angrep ble stanset i siste liten, har det ikke skjedd
noen dødelige hendelser i, over eller i kystnære
strøk rundt Hormuz-stredet det siste året, der
minst én person fra Irans eller et annet lands
militære styrker har blitt drept.187

2: 1–2 hendelser
3: 3–4 hendelser
4: 5 hendelser eller mer

185

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RBRTED.htm
https://e24.no/makro-og-politikk/iran/dette-skjer-om-iran-stenger-hormuzstredet-the-sky-is-the-limit-for-oljeprisen/24399817
187 https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-iran-britain-timeline/timeline-irans-recent-clashes-with-the-west-overgulf-shipping-nuclear-plans-idUKKCN1U60SZ
186
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13. runde – september 2018
1) Vil Georgia og/eller Ukraina få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?
Membership Action Plan (MAP) er et reformprogram som NATO kan velge å tilby land som
ønsker å bli medlem av alliansen.188 Å få «MAP-status» garanterer ikke medlemskap, men det
anses som det største «hinderet» og innebærer tiltak som skal hjelpe landet med å oppfylle alle
kriteriene. Montenegro fikk «MAP-status» i 2009, formell invitasjon i 2015 og ble fullverdig
medlem i 2017.
Det er i dag fire partnerland som ønsker å bli NATO-medlem: Bosnia, Makedonia, Georgia og
Ukraina.189 Bosnia og Makedonia har i dag en MAP, men ikke Georgia og Ukraina. Russland
har vært svært kritisk til et georgisk eller ukrainsk NATO-medlemskap.
Det forutsettes at NATO offisielt tilbyr Georgia og/eller Ukraina en MAP («MAP-status»), senest 2. september 2021. Dersom den formelle prosessen for NATO-utvidelse endres betydelig
før den tid, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av landene
2: Bare Georgia
3: Bare Ukraina
4: Begge landene
2) Vil Sverige og/eller Finland få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?
Til forskjell fra Georgia og Ukraina har ikke Sverige eller Finland erklært at de ønsker å bli
NATO-medlemmer. De anses likevel som godt kvalifiserte for «MAP-status», hvis de selv
skulle ønske å få det. Et svensk eller finsk NATO-medlemskap kan få stor betydning for forholdet til Russland.
Det forutsettes at NATO offisielt tilbyr Sverige og/eller Finland en MAP («MAP-status»),
senest 2. september 2021. Dersom den formelle prosessen for NATO-utvidelse endres betydelig
før den tid, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

188
189

https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_37356.htm
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/51288.htm
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av landene
2: Bare Sverige
3: Bare Finland
4: Begge landene
3) Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre
måneder?
Bekymring for Erdoğans grep om rentepolitikken, amerikanske sanksjoner og økte tollsatser har
gjort at den tyrkiske valutaen ble kraftig svekket i august.190 Erdoğans har nektet for en økonomisk krise, og mener at USA har skylden.
Én amerikansk dollar (USD) kostet rekordhøye 7,21 tyrkiske lira (TRY) i august, men kursen
har ligget under 5 TRY det siste året. Svaret baseres på dagskursen for én dollar 9. desember
2018, ved å se på «close»-noteringen for USD mot TRY i grafen til Reuters.191
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

5,32 TRY. Reuters (per 10. desember 2018,
som var nærmeste dato).192

1: Under 3,00 TRY
2: 3,00–5,99 TRY
3: 6,00–8,99 TRY
4: 9,00–11,99 TRY
5: 12 TRY eller mer
4) Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd med landets regjering
det neste året?
Andelen av den russiske befolkningen som er fornøyd med regjeringens arbeid («approve») har
i Levadas meningsmålinger ligget på 46 % i snitt det siste året, men falt plutselig til 33 % i den
siste målingen i august 2018.193 Dette er det laveste nivået målt siden 2006. Svaret baseres på
gjennomsnittet av andelen som svarer ja («approve») på spørsmålet «Do you approve of the activities of the Russian government?», i alle Levadas målinger f.o.m. sept. 2018 t.o.m. aug. 2019.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

190

https://www.nrk.no/urix/tyrkiske-lira-fell-vidare-pa-borsane-1.14163800
https://www.reuters.com/finance/currencies/quote?srcAmt=1.00&srcCurr=USD&destAmt=&destCurr=TRY
192 https://www.reuters.com/finance/currencies/quote?srcAmt=1.00&srcCurr=USD&destAmt=&destCurr=TRY
193 https://www.levada.ru/en/ratings/
191
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Gjennomsnittet av andelen som i Levadas
undersøkelser har svart “approve” på spørsmålet om hvor fornøyd de er med landets
regjering i den aktuelle perioden (f.o.m. september 2018 t.o.m. august 2019), endte på
41 %.194 Etter å ha falt til under 40 % oppslutning rundt julen 2018, steg oppslutning til
rundt 43 % fra påsken 2019 og har holdt seg
rundt dette frem til nå.

1: Under 30 %
2: 30,00–39,99 %
3: 40,00–49,00 %

4: 50,00–59,00 %
5: 60 % eller mer
5) Hvem vinner Nobels fredspris 2018?
Fredag 5. oktober annonseres vinneren av Nobels fredspris 2018. Alternativene under er hentet
fra listen over de åtte største favorittene på betting-siden SkyBet.com, per 31. august 2018.195
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Nobels fredspris 2018 gikk til Dr. Denis
Mukwege og Nadia Murad.196

1: Donald Trump sammen
med andre
2: Kim Jong-un og Moon Jaein (Sør-Koreas president)
3: Donald Trump alene
4: FNs høykommissær for
flyktninger (UNHCR)
5: Angela Merkel
6: Carles Puigdemont (tidl.
regionpresident i Catalonia)
7: Novaya Gazeta (russisk
opposisjonsavis)
8: Pave Frans
9: Andre kombinasjoner/ingen av de nevnte

194

https://www.levada.ru/en/ratings/
https://m.skybet.com/politics/international-politics/event/22374244
196 https://www.dagbladet.no/nyheter/dr-denis-mukwege-og-nadia-murad-tildeles-nobels-fredspris/70285837
195
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14. runde – oktober 2018
1) Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?
I september ble en russisk statsborger, Mikhail Botsjkarev, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget. Russland har kalt Norges ambassadør inn på teppet og
varslet en kraftig reaksjon.197 Anken på to ukers varetektsfengsling ble forkastet i forrige uke.
Det forutsettes at russiske myndigheter bekrefter at Botsjkarev er tilbake i Russland eller at
norske myndigheter hevder at han ikke lenger befinner seg i Norge og at de antar han er i Russland, uavhengig av hendelsesforløpet som leder frem til dette.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Innen 6 mnd. (før april
2019)

X

Det russiske føderasjonsrådet bekreftet lørdag 20. oktober 2018 at Botsjkarev var tilbake i Russland.198

2: Om 6–12 mnd. (april–sept.
2019)
3: Om 12–18 mnd. (okt.
2019–mars 2020)
4: Tidligst om 18 mnd. (april
2020 eller senere)
2) Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?
Etter at et russisk overvåkningsfly ble skutt ned av syrisk luftvern ved et uhell, har Russland
sagt at de vil levere et nytt luftforsvarssystem (S-300) til Syria i oktober.199 USA kaller leveransen en betydelig opptrapping. Det spekuleres om det nye systemet kan bli en “game-changer”,
ettersom bare ett annet bemannet fly har blitt skutt ned av Syria de siste årene, da et israelsk
F-16 krasjet etter å ha blitt skutt etter tidligere i år.200
Svaret baseres på det totale antallet bemannede, militære fly som det rapporteres i vestlige medier at syriske militære styrker har “skutt ned”, f.o.m. 1. oktober 2018 t.o.m. 31. september
2019. Med “skutt ned” menes det både intenderte nedskytninger (som det israelske flyet) og tabber (som det russiske flyet), men ikke ulykker hvor syrisk luftvern ikke har vært involvert. Det

197

https://www.aftenposten.no/norge/i/7lOGOK/Mikhail-Botsjkarev-51-anklages-for-a-ha-samlet-elektronisk-informasjon-pa-Stortinget
198 http://tass.com/politics/1027007
199 https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/09/24/195435857/usa-advarer-russland-mot-leverer-vapensystem-til-syria
200 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45626251
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forutsettes også at det berørte landets myndigheter bekrefter at et fly har gått tapt, uavhengig av
om noen blir drept eller om de bruker ordene “skutt ned” for å beskrive hendelsen.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ingen fly

X

Siden oktober 2018 er det rapportert om ett bemannet fly som er blitt skutt ned i Syria, men
dette var et syrisk jagerfly skutt ned opprørsstyrker.201
Både det syriske militæret, opprørsgrupper og
Tyrkia har imidlertid skutt ned flere droner det
siste året.

2: 1–2 fly
3: 3–4 fly
4: Minst 5 fly
3) Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?
Etter uenigheter med USA har Tyrkias president Erdogan truet med at landet kan bli tvunget til
«å se etter nye venner og allierte».202 Samtidig har eksperter kalt truslene for tomme, fordi kostandene ved å forlate NATO vil være større enn ved å forbli.203
Alle land kan forlate NATO ett år etter at de har varslet USA. Her spørres det om tidspunktet
Tyrkia evt. varsler om å forlate alliansen, ikke tidspunktet det skjer i praksis. Det forutsettes at
NATO eller USA bekrefter at de har mottatt et slikt varsel fra Tyrkia.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Hverken USA eller NATO har bekreftet at de
har mottatt noe varsel fra Tyrkia om at landet
vil forlate alliansen i løpet av spørsmålsperioden.

1: Ja, i løpet av 2018
2: Ja, i løpet av 2019
3: Ja, i løpet av 2020
4: Nei, i alle fall ikke før
2021

201

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aviation_shootdowns_and_accidents_during_the_Syrian_Civil_War#2019
https://www.nytimes.com/2018/08/10/opinion/turkey-erdogan-trump-crisis-sanctions.html
203 https://nordic.businessinsider.com/turkeys-erdogan-threatens-nato-withdrawal-trump-sanctions-bluffing-20188?r=US&IR=T
202
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4) Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?
Det advares om at den pågående handelskrigen mellom USA og Kina truer global økonomisk
vekst og øker den geopolitiske spenningen.204 Per nå har Kina innført straffetoll på import av
amerikanske varer til en verdi av ca. $110 mrd. (nesten all import fra USA). USA har innført
straffetoll på kinesiske varer til ca. $250 mrd. (halvparten av all import fra Kina). Etter planen
USA skal øke tollsatsen fra 10 % til 25 % fra nyttår, hvis ikke landene blir enige om en handelsavtale.
Trump har også truet med å utvide straffetollen til å gjelde alle resterende kinesiske varer til en
verdi av ca. $267 mrd. Det vil i så fall tilsvare straffetoll på tilnærmet all kinesisk import, som i
fjor var ca. $500 mrd. I september anslo Goldman Sachs at sannsynligheten for dette er 60 %.
Det forutsettes at straffetollen(e) som innføres berører kinesiske varer til en samlet verdi av
minst $500 mrd., uavhengig av hva satsene blir og selv om noen varer blir unntatt. Svaret baseres på tidspunktet straffetollen trer i kraft, ikke når beslutningen evt. annonseres.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Så langt har USA innført straffetoll på omtrent
to tredjedeler av all import fra Kina. Etter planen205 vil USA innføre straffetoll på så godt
som alle resterende varer 15. desember, men
det skjer altså ikke før fjerde kvartal 2019.206

1: Ja, ila. siste kvartal 2018
2: Ja, ila. første kvartal 2019
3: Ja, ila. andre kvartal 2019
4: Ja, ila. tredje kvartal 2019
5: Nei, i alle fall ikke før
fjerde kvartal 2019

204

https://www.dn.no/utenriks/handel/handelskrig/donald-trump/trump-trapper-opp-handelskrigen-med-kina/2-1427114
205 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs-factbox/factbox-next-rounds-of-trumps-tariffs-on-chinesegoods-to-hit-consumers-idUSKCN1VL0EX
206 https://www.foxnews.com/politics/steep-new-us-china-tariffs-go-into-effect-as-companies-warn-of-higher-consumer-prices
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5) Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?
Digitale angrep anses som en raskt voksende trussel. Angrep som forårsaker skader, ødeleggelser eller forstyrrer er likevel relativt sjeldne. Et eksempel er nedstengningen av en stor transformatorstasjon nord for Kiev i 2016. Kritisk infrastruktur er ifølge DSB f.eks. kraftverk, pumpestasjoner, trafikkstyring og bakkestasjoner som er nødvendige for samfunnsfunksjoner som forsyning av mat, vann og drivstoff, finansielle tjenester og elektronisk kommunikasjon.207
Det forutsettes at infrastrukturen slutter å fungere normalt i minst én time, at hendelsen omtales
i norske medier, og at norske myndigheter eller selskaper som er ansvarlig for infrastrukturene
bekrefter at dette skyldes et digitalt angrep. Bekreftelsen må komme senest 1. oktober 2019.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Til tross for et mye omtalt digitalt angrep
mot Hydros IT-systemer i mars 2019, har det
ikke blitt rapportert noen angrep som har
medført at kritisk norsk infrastruktur (f.eks.
kraftverk, pumpestasjoner, trafikkstyring og
bakkestasjoner) har sluttet å fungere i minst
én time.208

1: Ja

207
208

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
https://e24.no/teknologi/i/9vG6R5/kripos-om-hydro-hackingen-har-potensielt-forhindret-angrep-mot-andre-bedrif-
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15. runde – november 2018
1) Når vil USA evt. varsle Russland om at landet formelt trekker seg fra INF-avtalen?
I oktober sa Trump at USA skal trekke seg fra INF-avtalen, som er en nedrustningsavtale med
Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen.209 Rakettene regnes
som spesielt destabiliserende, fordi de gir motparten bare minutter til å bestemme seg for et evt.
motangrep. USA mener Russland bryter avtalen, noe landet benekter.
USA har ikke trukket seg formelt ennå. For å gjøre det, må USA varsle Russland seks måneder i
forkant. Svaret baseres på tidspunktet USA evt. bekrefter at Russland har blitt formelt varslet,
ikke tidspunktet landet faktisk trer ut.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Etter flere advarsler trakk USA seg fra INFavtalen fredag 1. februar 2019.210 Dagen etter
trakk også Russland seg.

1: Innen utgangen av 2018
2: I løpet av første halvdel
2019
3: I løpet av andre halvdel
2019
4: I alle fall ikke før 2020
2) Hva vil skje med regjeringssituasjonen i Sverige?
Etter valget i september fikk ingen av de politiske blokkene i Sverige de nødvendige 175 mandater for å kunne danne regjering. Ingen blokk ønsker å styre sammen med det nasjonalistiske
partiet Sverigedemokraterna (SD), selv om det ville gitt flertall. Etter valget har først Ulf Kristersson fra Moderaterna, og deretter Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, fått oppdraget om å
forsøke å danne en regjering, men ikke lykkes.
Nå fortsetter Riksdagens talmans sonderinger for å finne en ny statsminister.211 Det kan bli nyvalg, hvis Riksdagen avviser talmannens forslag til statsminister fire ganger, men det har ikke
vært noen voteringer ennå.
Svaret baseres på alternativet som skjer først. «Ny regjering» skjer ved vellykket votering i
Riksdagen. For alternativet «med SD» forutsettes det at partiet inngår i regjeringen, ikke bare

209

https://www.aftenposten.no/verden/i/1kJXvl/Trump-mener-avtale-som-var-viktig-for-utfallet-av-Den-kalde-krigen_-er-brutt-Ekspert-tror-han-har-rett
210 https://www.aftenposten.no/verden/i/BJQ6ew/Putin-suspenderer-ogsa-atomavtalen
211 https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-2018-det-hander-nu-enkelt-forklarat/
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gir sin støtte. Dager uten ny regjering beregnes f.o.m. 25. september 2018, som var da den sittende regjeringen ble nedstemt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ny regjering uten SD

X

Litt over 100 dager etter at han ble nedstemt i
Riksdagen i september 2018 ble Stefan
Löfven igjen valgt til statsminister, fredag
18. januar 2019.212
Regjeringen han leder består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, men med aksept fra
Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet.
Den nye regjeringen inkluderer altså ikke
Sverigedemoktratene (SD).

2: Ny regjering med SD
3: Vil utlyses nyvalg
4: Vil gå minst 200 dager
uten ny regjering
3) Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlib-provinsen i løpet av de
neste fire månedene?
I september inngikk Russland og Tyrkia en avtale om å opprette en demilitarisert sone rundt
Idlib, som er siste opprørskontrollerte provins i Syria. Hensikten var å unngå en storoffensiv fra
syriske regjeringsstyrker som kunne blitt et nytt blodbad. Ifølge avtalen skal bl.a. opprørsgruppene trekke tunge våpen ut fra sonen innen 15. oktober. Så langt er det uklart hvor langt dette
har kommet, men Assad uttalte nylig at avtalen er bare midlertidig.213
For at svaret skal bli «ja» må det innen 4. mars 2019 være en bred oppfatning blant vestlige eksperter om at det syriske regimet har begynt en storoffensiv mot Idlib-provinsen, og at det skjer
på en slik måte at få mener avtalen følges. Deltagelse fra andre land spiller ingen rolle.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

212

https://www.aftenposten.no/verden/i/Xwmnv7/131-dager-etter-valget-Riksdagen-velger-Lfven-som-statsministeri-Sverige
213 https://www.aftenposten.no/verden/i/J15Vp6/Syria-Buffersone-kun-midlertidig-tiltak
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Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det har flere ganger blitt rapportert om at
opprørerne i Idlib-provinsen forbereder seg
på et angrep fra de syriske regjeringsstyrkene,214 men det har ikke blitt gjennomført en
storstilt regime-offensiv ennå. Det har skjedd
sporadiske brudd på våpenhvilen, inkludert
fly- og artilleriangrep fra regimet215 og den
Al-Qada-koblede gruppen, Hayat Tahrir alSham (HTS), gjennomførte nylig det dødeligste angrepet på regjeringsstyrker på mange
måneder.216 Noen rapporter hevder at en
større offensiv planlegges i løpet av to ukers
tid,217 men Putin avviste i midten av februar
at en offensiv er planlagt.218

1: Ja
4) Hvor mange vil på det meste bli drept på én dag under demonstrasjoner i forbindelse
med valget i DR Kongo?
23. desember 2018 er det presidentvalg i Den demokratiske republikken Kongo. Dagens president, J. Kabila, skulle gått av i 2016, men valget har blitt utsatt flere ganger og dette har ført til
demonstrasjoner. 47 mennesker ble drept i demonstrasjoner mot Kabila fra jan. 2017 til jan.
2018.219 Ca. 300 har blitt drept av siden 2015.220 Det har imidlertid sjeldent vært mer enn 10
drepte på én dag.
Svaret baseres på det høyeste tallet som flere vestlige medier rapporterer har blitt drept på én
dag under demonstrasjoner i perioden én måned før og etter valgdatoen (f.o.m. 23. nov. 2018
t.o.m. 23. jan. 2019), uavhengig av om valget faktisk avholdes. Demonstrasjonene må omhandle
valget.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

214

https://www.youtube.com/watch?v=CojUOmeujhE
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/syrian-forces-intensify-offensive-rebel-forces-idlib190227111707323.html
216 https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/04/world/al-qaida-linked-jihadis-kill-least-33-assad-regime-ranksnorthwest-syria-despite-truce-monitor/#.XH0BJqBRfmE
217 https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-offensive-will-target-key-town-in-northeast-idlib-source/
218 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey-iran/kremlin-after-summit-says-no-offensive-planned-in-syrias-idlib-idUSKCN1Q31JC
219 https://www.yahoo.com/news/anti-kabila-protests-dr-congo-leaves-47-dead-211153256.html
220 https://www.hrw.org/news/2018/08/28/dr-congo-opposition-under-assault
215
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: 0–9 mennesker

X

Etter (nok) en utsettelse av valget som skulle
finne sted 23. desember 2018, ble det endelig
gjennomført 30. desember.
Det har imidlertid ikke blitt rapportert i noen
vestlige medier om at mer enn 9 drepte på én
dag i løpet av spørsmålsperioden (én måned
før og etter den opprinnelige valgdatoen, 23.
desember).221
Ifølge FN har minst 34 mennesker blitt drept,
59 skadd og 241 arrestert i løpet av uken etter
at resultatene ble annonsert 10. januar.222
Ifølge Washington Post ble 4 drept i Kikwit
samme dag, mens resten av landet skal ha
vært relativt rolig.223 Dagen etter rapporterte
Guardian at minst 9 hadde blitt drept “siden
torsdagen” (inkl. både politimenn og sivile).224
I sum vurderes det riktigste svaret derfor som
0–9 mennesker.

2: 10–19 mennesker
3: 20–29 mennesker
4: 30 eller flere mennesker
5) Hvor lenge blir Xi Jinping sittende som Kinas president?
Xi Jinping har vært Kinas president siden 2013, og generalsekretær i kommunistpartiet og leder
for militærkommisjonen siden 2012. Tradisjonelt har Kinas øverste leder alle tre verv samtidig,
men presidentembetet har vært begrenset til to femårsperioder for å unngå at én leder sitter for
lenge.

221

https://www.google.com/search?q=elections+drc+killed+protests&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A11%2F23%2F2018%2Ccd_max%3A1%2F23%2F2019&tbm=nws
222 https://www.apnews.com/3ae66b08e7e04a8b950255f4faa171ee
223 https://www.washingtonpost.com/world/africa/congos-surprise-election-results-provoke-celebration-and-disbelief/2019/01/10/385b6d7e-14b3-11e9-b6ad-9cfd62dbb0a8_story.html?utm_term=.ed26c7728e98
224 https://www.theguardian.com/world/2019/jan/11/runner-up-in-congo-election-says-he-beat-official-winner-bywide-margin
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Tidligere i år ble presidentbegrensningen fjernet, slik at Jinping ikke lenger må gå av i 2023.225
Det er delte meninger om hvor stabilt regimet er og hvor mye støtte Jinping har. Svaret baseres
på tidspunktet (året) Jinping slutter å være president, uavhengig av årsak og endringer i presidentens makt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Mindre enn to år til (ut
2020)
2: Tre–fire år til (2021–2022)
3: Fem–seks år til (2023–
2024)
4: Minst syv år til (slutter tidligst i 2025)

225

https://www.nytimes.com/2018/03/10/world/asia/china-xi-jinping-term-limit-explainer.html
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16. runde – desember 2018
1) Vil det britiske parlamentet godkjenne regjeringens Brexit-avtale?
I november ble avtalen om Storbritannias exit fra EU vedtatt av den britiske regjeringen og godkjent av EU-landene. Det er imidlertid høyst usikkert om avtalen vil bli godkjent i det britiske
parlamentet, der avtalen har vært sterkt kritisert.
Svaret baseres på første avstemning om avtalen i det britiske underhuset, som etter planen skal
finne sted tirsdag 11. desember. Avstemninger om andre planer.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Etter at avstemningen har blitt utsatt siden
desember stemte det britiske underhuset tirsdag, 15. januar 2019, nei til regjeringens
Brexit-avtale.226

1: Ja
2) Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?
I juni tok Frankrike initiativ til en ny europeisk intervensjonsstyrke (European Intervention Initiative, EI2). Hensikten er å styrke Europas uavhengighet i en tid med økt spenning mellom verdens stormakter, men idéen er kontroversiell. I dag er ti land med, mange av dem allierte av
Norge, mens ett har trukket seg (Italia).
Norge er invitert. Utenriksminister Søreide har sagt at initiativet er interessant og at det nå vurderes hvilke konsekvenser en eventuell norsk deltakelse kan få, før det fattes en beslutning.227
Svaret baseres på om, og ev. hva, norske myndigheter offisielt har annonsert at Norge skal, per
2. desember 2019, uavhengig av hvilke praktiske følger det har fått på dette tidspunktet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

226

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/XwmEQg/underhuset-stemte-nei-til-brexit-mistillitsforslag-mot-may
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-20181911-08/?m=1#100230-1-1
227
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ja, og at Norge blir med

X

20. sept. 2019 annonserte regjeringen at Norge
går inn i det ikke-bindende European Intervention Initiative (EI2).228

2: Ja, men at Norge ikke med
(nå)
3: Nei, vil ikke bli annonsert
3) Når vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?
Det har vært spekulert i hvor lenge USAs forsvarsminister, James Mattis, blir sittende.229 Mattis
anses som viktig for Europa og Norge, fordi han i motsetning til presidenten anses som en stille
forkjemper for NATO. Eksperter frykter også at en etterfølger kan bli langt mer ettergivende
overfor Trumps «innfall». Trumps inneværende presidentperiode varer frem til 20. januar 2021.
Svaret baseres på tidspunktet Mattis ev. slutter å være forsvarsminister, uavhengig av årsaken.
Midlertidig fravær (f.eks. sykdom) eller annonseringer om fremtidig avgang, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: I løpet av 2018

X

21. des. 2018 sa J. Mattis opp som forsvarsminister.230 Hans siste arbeidsdag skulle etter
planen bli i feb. 2019, men Trump fremskyndet avgangen til 31. des. 2018.231

2: I løpet av 2019
3: I løpet av 2020
4: Ikke før 2021
4) Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket
eller påført dødelig skade av hverandre de neste tre månedene?
I november ble tre ukrainske marinefartøy beskutt og tatt av russiske grensestyrker da de seilte
gjennom Kertsjstredet, mellom Krim-halvøyen og Russland, på vei til en ukrainsk by ved Azovhavet.232
Her spørres det om situasjonen vil eskalere ytterligere, ved at ett, begge eller ingen av landene
vil oppleve at minst ett marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av det
228

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-blir-med-i-europeisk-forsvarssamarbeid/id2669547/
https://www.politico.com/story/2018/10/20/newest-security-worry-trump-without-mattis-868568
230 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46644841
231 https://foreignpolicy.com/2019/01/02/with-mattis-gone-the-pentagon-is-playing-musical-chairs-shanahan-military/
232 https://www.aftenposten.no/verden/i/xR0Wjj/Okt-fare-for-storkrig-i-Ukraina-250000-soldater-satt-i-full-beredskap
229
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andre landets styrker. Dødelig skade innebærer at minst én person fra fartøyet dør og at fartøyets
myndigheter bekrefter dødsfallet innen én uke. Hendelsen må skje senest 2. mars 2019, men det
spiller ingen rolle hvor.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av landene

X

Det er ikke rapport om hendelser hvor Ukraina eller Russland har opplevd at minst ett av
marine- eller kystvaktfartøyene deres har blitt
senket eller påført skade i det hele tatt siden
Kertsj-hendelsen i november 2018.233

2: Bare Ukraina
3: Bare Russland
4: Begge landene
5) Vil nedrustningsavtalen «New START» bli videreført før den opphører i 2021?
Etter at Trump truet med å trekke USA fra INF-avtalen, som det ble spurt om i forrige runde, er
det også uttrykt bekymring for en annen nedrustningsavtale, «New START». 234 START-avtalene har vært viktig for å begrense antallet strategiske atomvåpen USA og Russland kan ha
utplassert. Dagens avtale opphører 5. februar 2021, med mindre landene blir enig om å fornye
den i fem år til 2026. Trump har tidligere sagt at avtalen er dårlig for USA, mens Russland ønsker å videreføre den.
For at svaret skal bli «ja» må begge lands myndigheter enten bekrefte at dagens New STARTavtale er fornyet eller at en ny avtale som erstatter dagens er signert, senest 5. februar 2021.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja

233
234

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerch_Strait_incident
https://worldview.stratfor.com/article/us-withdrawal-inf-treaty-russia-global-arms-race-missiles
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17. runde – januar 2019 («2019-spesial»)
1) Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald Trump for riksrett?
En president kan stilles for riksrett hvis flertallet i Representantenes hus stemmer for å anklage
ham for forræderi, korrupsjon eller andre alvorlige lovbrudd (f.eks. falsk forklaring under ed).
Demokrater har flere ganger truet D. Trump med riksrett, og etter høstens mellomvalg har de
også fått flertall i Representantenes hus.235 USA-eksperter tror imidlertid riksrett er lite trolig.236
Det forutsettes at Representantenes hus i løpet av 2019 vedtar å stille Trump for riksrett, uavhengig av hvilke lovbrudd han anklages for, når riksretten begynner og om han blir dømt i Senatet. To presidenter (Johnson og Clinton) har blitt stilt for riksrett før (ingen dømt), mens Nixon
gikk av før han ble stilt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Etter en lengre prosess har Representantenes
hus nå stemt for at president Donald Trump
skal stilles for riksrett.237 Trump er tiltalt for
maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen.

0: Nei
1: Ja

2) Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres
myndigheter i løpet av 2019?
I september 2018 ble den norske ambassadøren til Russland «kalt inn på teppet» etter at russeren M. Botsjkarev ble siktet for spionasje i Norge. Sist den russiske ambassadøren ble kalt inn
på teppet i Norge var etter at norske stortingspolitikere ble nektet visum til Russland i 2017.
Det forutsettes at norske medier omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom
ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen (chargé d'affaires). Andre diplomater teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

235

https://en.wikipedia.org/wiki/Efforts_to_impeach_Donald_Trump
https://www.minervanett.no/riksrett-lite-trolig/
237 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/K328wy/historisk-avstemning-i-kongressen-trump-stilles-for-riksrett?utm_source=vgfront&utm_content=row-1
236
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder
Det er ikke rapportert om at Russlands eller
Norges ambassadører har blitt kalt inn på teppet det siste året.238

1: Ingen av landenes ambassadører

X

Sist Norges ambassadør ble «kalt inn på teppet» av Russland var september 2018, etter at
russeren M. Botsjkarev ble siktet for spionasje. Sist den russiske ambassadøren ble det
var i 2017, etter at norske stortingspolitikere
ble nektet visum.

2: Bare den norske ambassadøren
3: Bare den russiske ambassadøren
4: Begge lands ambassadører
3) Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?
I 2018 har det bare skjedd ett terrorangrep i Europa, der minst 5 personer ble drept (Strasbourg).
Til sammenligning var det 5 slike i 2017, 3 i 2016 og 2 i 2015 (alle jihadistiske).239 Samtidig
advarer terroreksperter mot å tro at trusselen er over, fordi antallet angrepsplaner fortsatt er
høyt.240
Det forutsettes at landets myndigheter omtaler hendelsen som terror, uavhengig av hvem som
står bak. Antall døde inkl. alle som dør i angrepet eller av skader ila. en uke, men ikke gjerningspersonen(e). Koordinerte hendelser i samme by/område teller som ett angrep. Alle land
som normalt regnes som en del av Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.241
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

238

https://www.google.com/search?q=ambassad%C3%B8r+%22p%C3%A5+teppet%22+norge+russland&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A1%2F1%2F2019%2Ccd_max%3A12%2F31%2F2019&tbm=
239 https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe
240 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KvxLa5/Europa-har-ikke-vunnet-krigen-mot-terror--Petter-Nesser
241 https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen angrep

X

Det har vært flere terrorangrep i Europa i 2019,
men ingen angrep der minst 5 personer
(utenom gjerningspersonene) har blitt drept.
De mest alvorlige terrorangrepene i Europa i
2019 var:
 I mars ble ingen drept i en knivstikkingsepisode i et fengsel i Frankrike (islamistisk).
 I mai ble ingen drept, men 13 skadd i en
eksplosjon utenfor et bakeri i Lyon, Frankrike (islamistisk).
 I august ble ingen drept i et angrep på en
moske i Bærum, Norge, men gjerningspersonen drepte sin egen stesøster forut for
angrepet (høyreekstremt).
 I oktober ble to drept i en skyteepisode nær
en synagoge i Tyskland (høyreekstremt).
 I oktober ble fire drept i en knivstikking på
et politihovedkvarter i Paris, Frankrike
(islamistisk).
 I november ble to drept i en knivstikking i
London, Storbritannia (islamistisk).
Det har derimot vært flere, mye dødeligere
angrep i andre deler av Vesten, hvorav de mest
alvorlige var to høyreekstreme angrep i Christchurch, New Zealand (51 drepte) og i Texas,
USA (22 drepte). 7 ble også drept av en veibombe i Tyrkia i september, men Tyrkia var
ikke med i dette spørsmålet.

2: 1–3 angrep
3: 4–6 angrep
4: Minst 7 angrep
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4) Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?
I mars 2019 skal det etter planen holdes presidentvalg i Ukraina.
Dagens president, P. Porosjenko, forventes å stille til valg, men tidligere statsminister, J. Tymosjenko, leder på målingene. Det er imidlertid ingen klare favoritter.242 Porosjenko er anklaget for
å bruke unntakstilstanden, etter at tre ukrainske fartøy nylig ble tatt av russisk styrker, til å
utsette valget. Det forventes også forsøk på russisk innblanding.
Hvis ingen kandidater får flertall i 1. runde, blir det en 2. runde. Det forutsettes at den som vinner valget til slutt også blir president før utgangen av året, uavhengig av hvor lenge de blir sittende.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

TV-komikeren Volodymyr Zelenskyj vant det
ukrainske presidentvalget, med rundt 70 % av
stemmene i 2. runde, og vil etter planen innsettes som ny ukrainsk president om en måneds
tid.243

1: Porosjenko blir gjenvalgt
2: Tymosjenko blir ny president
3: Noen andre blir ny president

4: Valget blir ikke gjennomført i 2019
5) Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet
av 2019?
I 2018 steg oljeprisen til over $80 for første gang siden 2014, men mot slutten av året har den
sunket nedover mot $50. Sist gang oljeprisen lå under $40 var i 2016. Svaret baseres på den
daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.244
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

242

https://en.hromadske.ua/posts/ukraines-2019-presidential-elections-polls-reveal-potential-winners-and-losers
https://www.bbc.com/news/world-europe-48007487
244 https://www.dn.no/finans/#/detaljer/C%3APBROUSDBR%5CSP.IDCENE
243
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Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ingen av delene

X

I løpet av 2019 har oljeprisen (Brent Spot)
variert mellom $50,77 på det laveste og $74,52
på det høyeste.245

2: Stige over $80,00
3: Falle under $40,00
4: Begge deler
6) Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge av det?
Tyrkia har avtalt å kjøpe det avanserte luftvernsystemet S-400 fra Russland.246 Systemet skulle
etter planen bli levert i 2020, men har blitt fremskyndet til 2019.247 Kjøpet har skapt bekymring
i NATO, bl.a. fordi systemet kan kompromittere viktig informasjon hvis det brukes sammen
med F-35-kampflyene, som Tyrkia også skal kjøpe fra USA. USA innførte nylig sanksjoner mot
Kina for kjøp av militært utstyr fra Russland og har truet India med det samme, men Tyrkia er
medlem av NATO.248
For at svaret skal bli «ja» forutsettes det at tyrkiske myndigheter bekrefter at de har fått levert de
første S-400-systemene innen utgangen av året, uavhengig av operativ status. Det forutsettes
også at USA bekrefter at landet ev. har innført sanksjoner som følge av Tyrkias S-400-kjøp.
Sanksjoner som ikke innføres i 2019 eller andre typer reaksjoner (som å utsette leveransen av
F-35), teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Tyrkia mottok S-400-systemene sommeren
2019, men president Trump har så langt ikke
valgt å innføre sanksjoner mot Tyrkia på
grunn av dette våpenkjøpet.249 I stedet har
USA stanset overføringen av F-35-fly til Tyrkia og kastet landet ut av det internasjonale
kampflyprogrammet.

1: Nei, ikke levert i 2019
2: Ja, men USA innfører ikke
sanksjoner i 2019

3: Ja, og USA innfører sanksjoner i 2019

245

https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
https://www.nrk.no/urix/tyrkia-forsvarer-seg-med-russiske-raketter-1.14008623
247 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkey-reinforcing-syrian-border-dhaidUSKCN1OM04U
248 https://www.nrk.no/urix/kina-om-sanksjoner-i-tillegg-til-handelskrig_-_-usa-ma-snu-eller-baere-konsekvensene1.14217449
249 https://foreignpolicy.com/2019/12/10/us-lawmakers-move-punish-turkey-buying-russian-missile-system-s400/
246
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7) Hvor stor andel av BNP vil de andre NATO-landene enn USA bruke på forsvar i
2019?
USA har lenge vært misnøyd med at de andre NATO-landenes forsvarsbudsjetter gradvis har
sunket. Etter Ukraina-krisen i 2014 forpliktet alle landene seg til å bruke 2 % av BNP på forsvar
innen 2024. Fra og med 2015 har andelen begynt å stige igjen, mens presset fra USA har økt
ytterligere under president Trump.
Svaret baseres på NATOs første offisielle estimat av andelen av BNP som andre medlemsland
enn USA forventes å bruke på forsvar i 2019. NATOs rapport forventes i løpet av året.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I slutten av juni publiserte NATO det første estimatet over andelen av BNP som de andre
NATO-landene enn USA vil bruke på forsvar i
2019.250

1: Under 1,3 %
2: 1,30 %–1,39 %
3: 1,40 %–1,49 %
4: 1,50 %–1,59 %

Siden 2018 har BNP-andelen blant “NATO
Europe and Canada” steget noe, til 1,55 %.
5: 1,6 % eller mer
8) Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet av 2019?
I 2015 inngikk Iran en historisk avtale med USA, Russland, Kina, EU, Storbritannia, Frankrike
og Tyskland om å begrense sitt atomprogram mot at en rekke økonomiske sanksjoner ble opphevet.
I mai 2018 trakk USA seg fra avtalen, bl.a. fordi Trump mener avtalen ikke hindrer Iran fra å
utvikle atomvåpen. Siden da har USA innført nye sanksjoner mot Iran og forsøkt å overbevise
sine europeiske allierte om å forlate avtalen. Alle andre står imidlertid fortsatt ved avtalen, selv
om Iran har fremmet krav og europeiske land har uttrykt bekymring for nye iranske missiltester
i desember.251

250
251

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_167080.htm
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/03/iran-missile-tests-may-breach-un-resolution-france-uk-warn
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Svaret baseres på hvilke aktører som først annonserer at de ev. har trukket seg fra avtalen ila.
året. Endringer i avtalen påvirker ikke spørsmålet. Annonseringer om å trekke seg i fremtiden,
teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen flere trekker
seg

X

Etter at USA trakk seg fra atomavtalen, har
Iran i flere omganger annonsert at landet har
brutt betingelsene, gjennom å overskride anrikingsbegrensningen og ved ta i bruk nye sentrifuger, men har likevel ikke trukket seg
ennå.252 Bruddene anses som et press på
Europa for å få reddet avtalen etter at USA
innførte sanksjoner.

2: Ja, Iran trekker seg først
3: Ja, andre enn Iran trekker
seg først

252

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/dOaraO/iran-varsler-nye-brudd-paa-atomavtalen
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18. runde – februar 2019
1) Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?
Hvem som tar over makten i Russland etter Vladimir Putin vil ha betydning for forholdet til
Vesten og Norge. Noen eksperter tror Putin vil bruke sin siste presidentperiode frem til 2024 til
å peke ut sin egen etterfølger. Det er imidlertid ikke gitt at dagens statsminister, Dimitrij Medvedev, er den som vil ta over presidentembetet, slik han gjorde i 2008-2012 da Putin ikke kunne
sitte i flere sammenhengende perioder. Medvedev ble da president, mens Putin statsminister.
Fra 2012 ble Putin president igjen, mens Medvedev har vært statsminister. Begge kan sitte frem
til mai 2024.
En mulig indikasjon på at Putin har funnet en ny etterfølger, er om han skulle utnevne noen
andre enn Medvedev til statsminister før presidentperioden hans går ut. Det spiller ingen rolle
hvorfor Medvedev erstattes (inkl. død, avgang), men det forutsettes at utnevnelsen godkjennes i
Dumaen. Svaret baseres på tidspunktet utnevnelsen av en ny statsminister er godkjent.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ja, i 2019 eller 2020

X

15. januar gikk Russlands statsminister D.
Medvedev og hans regjering av. Senere
samme dag foreslo president V. Putin
Mikhail Misjustin som ny statsminister.253
Allerede 16. januar ble han godkjent av
nasjonalforsamlingen og tiltrådte som ny russisk statsminister.

2: Ja, i 2021 eller 2022
3: Ja, i 2023 eller 2024
4: Nei, ikke ila. Presidentperioden
2) Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i Venezuela?
Venezuela er i dyp økonomisk krise. Etter at dagens president, Nicolás Maduro, begynte på en
ny seksårsperiode i januar, har motstanden mot ham økt.254 Landets nasjonalforsamling anerkjenner ikke lenger Maduro som president, fordi de mener valget ikke var fritt. Nasjonalforsamlingens leder, Juan Guaidó, har derfor erklært seg selv som midlertidig president, men Maduro
nekter å gå av. Guaidó støttes av USA og EU, mens Maduro av Russland og Kina.

253
254

https://www.nrk.no/urix/russlands-nye-statsminister-misjustin-godkjennes-1.14862328
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877
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En avgjørende faktor er hvilken part landets egne væpnede styrker velger å støtte. Så langt har
militæret støttet sittende president Maduro. Militærets ledelse sies å ha mye å tape om Maduro
forsvinner,255 mens opposisjonen har tilbudt amnesti for tidligere forbrytelser.
Svaret baseres på tidspunktet landets øverste militære ledelse offisielt støtter en annen president
enn Maduro, uavhengig av årsaken til det, inkl. om Maduro selv velger å gå av. Avhoppere teller ikke, med mindre de i praksis utgjør mesteparten av de væpnede styrkene.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Innen utgangen av mars
2019
2: I april eller mai 2019
3: I juni eller juli 2019
4: I alle fall ikke før august
2019

X

Til tross for fortsatt økonomisk krise og politisk ustabilitet, sitter president Nicolás Maduro
fortsatt ved makten og har det militære lederskapets støtte.

3) Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra
andre land, i løpet av det neste året?
Konflikten i Ukraina har nå vart i fem år. Idéen om en FN-operasjon har vært diskutert tidligere,
men ikke blitt noe av. Det rapporteres nå om andre mulige rammer, f.eks. en felles FN-OSCEoperasjon.256 FNs hovedforsamling skal også kanskje drøfte muligheten for en fredsbevarende
operasjon i februar.257
Det forutsettes at det etableres en operasjon som omtales av Ukraina som fredsbevarende og inkluderer militære styrker fra andre land, uavhengig av mandatet og hvilken institusjonell ramme
den tilhører. De første militære styrkene må ankomme Ukraina senest 3. februar 2020.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar Kilder
X

Til tross for fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland, er det ikke rapportert om
noen beslutninger om å etablere en fredsbevarende operasjon så langt.

1: Ja

255

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47036129
https://jamestown.org/program/osce-officials-reveal-concept-for-international-mission-in-ukraines-east-part-one/
257 https://www.nrk.no/urix/ukrainas-statsminister_-_-vi-kommer-til-a-vinne-krigen-mot-russland-1.14405033
256
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4) I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?
Den økonomiske veksten i USA ser ut til å ha vært høyere i 2018 enn på flere år, og president
Trump tror den vil nå nye høyder fremover.258 Eksperter ikke er like overbevist, men forventer
fortsatt vekst.
For hvert kvartal publiserer det amerikanske handelsdepartementet tall på den årlige økonomiske vekstraten målt ved BNP. I de tre første kvartalene i 2018 varierte denne mellom 2,2 %
og 4,2 %, mens estimatene for 4. kvartal ikke er publisert pga. «shutdown» i USA. Veksten i ett
enkelt kvartal sier lite økonomiens tilstand, men negativ vekst i to eller flere kvartal på rad anses
som en resesjon (økonomisk tilbakegang).259 Forrige gang det ble rapportert om negativ vekst,
slik det spørres om her, var 1. kvartal i 2014.
Svaret baseres her på det tredje estimatet for 1., 2. og 3. kvartal, som normalt publiseres tre måneder etter kvartalsslutt, og det første estimatet for det 4. kvartal, som normalt vil bli publisert i
januar 2020.

Kilde: Det amerikanske handelsdepartementet.260 Alle tall er basert på siste oppdateringer.

258

https://www.dn.no/makrookonomi/utenriks/usa/donald-trump/ekspertene-tror-trump-snart-kan-vinke-farvel-til-envekst-pa-over-fire-prosent/2-1-388285
259 https://snl.no/resesjon
260 https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product/gdp-gdi-vintage-history
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen kvartal

X

Per januar 2019 har det ifølge Det amerikanske handelsdepartementet ikke vært rapportert om negativ BNP-vekst i noen av kvartalene i 2019.261

2: Bare ett kvartal
3: Minst to påfølgende kvartal (resesjon)
4: Minst to kvartal, men ikke
påfølgende
5) Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?
USA og Taliban har blitt enige om et rammeverk for en mulig fredsavtale i Afghanistan.262
Ifølge utkastet skal Taliban hindre terrorister i å bruke landets territorium, mens USA skal
trekke styrker ut. Tidspunktet for og hvordan en ev. tilbaketrekning skal skje, er ikke bestemt.
Utkastet forutsetter også at Taliban inngår en våpenhvile og innleder forhandlinger med den
afghanske regjeringen, som de tidligere har nektet.
Det forutsettes at USA offisielt bekrefter at landet har begynt en tilbaketrekning av militære
styrker som en del av en avtale hvor Taliban er én av partene, uavhengig av hvor mange styrker,
innholdet i avtalen og hvem som er part i den. Svaret baseres på datoen de første amerikanske
styrkene, som offisielt knyttes til avtalen, forlater Afghanistan.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det amerikanske forsvarsdepartementet har
bekreftet263 at USA har redusert antallet styrker
i Afghanistan som en del av avtalen som ble
signert med Taliban i februar 2020.264

1: I løpet av 2019
2: I løpet av 2020

Siden da har amerikansk militært personell
blitt redusert fra rundt 12,000 til 8,600.
3: I alle fall ikke før 2021
261

https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product/gdp-gdi-vintage-history
https://www.nytimes.com/2019/01/28/world/asia/taliban-peace-deal-afghanistan.html
263 https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2243572/semi-annual-report-enhancing-securityand-stability-in-afghanistan/
264 https://www.nytimes.com/2020/02/29/world/asia/us-taliban-deal.html
262
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19. runde – mars 2019
1) Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?
I januar 2019 skal et russisk overvåkningsfly og to jagerfly ha fløyet over Blekinge, sør i Sverige.265 Sist gang det svenske forsvaret anklaget Russland for å krenke luftrommet var i august
2017. I Norge har det derimot ikke vært registrert krenkelser etter Sovjetunionens fall.266 Dersom russiske fly krenker norsk luftrom kan det derfor markere et forverret forhold.
Svaret baseres på offentlige uttalelser fra norske og/eller svenske myndigheter/væpnede styrker,
om at minst ett russisk militært fly har krenket det aktuelle landets luftrom, uavhengig av om
dette benektes fra russisk side. Andre lands fly teller ikke. Uttalelsen må komme senest 3. mars
2020.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen lands luftrom

X

Det har ikke kommet noen offentlige uttalelser
fra norsk eller svenske myndigheter om at et
russisk militærfly skal ha krenket landenes
luftrom i spørsmålsperioden.

2: Ja, men bare svensk luftrom
3: Ja, men bare norsk luftrom
4: Ja, begge lands luftrom
2) Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap i løpet av
de neste to årene?
Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars 2019. Brexit-avtalen, som den britiske regjeringen forhandlet frem med EU, har imidlertid ikke blitt godkjent i Underhuset. I februar åpnet
opposisjonen for å støtte en ny folkeavstemning for å unngå at Underhuset må velge mellom å
akseptere regjeringens avtale eller forlate EU uten noen avtale, som fryktes å bli kaotisk.267
Statsminister Theresa May har hele tiden vært imot en ny folkeavstemning. Uten enighet kan
Brexit bli utsatt midlertidig.
Det forutsettes at en ny folkeavstemning avholdes før 4. mars 2021, uavhengig av om det
arrangeres nytt valg ila. perioden. Det spiller ingen rolle om det er snakk om en ny avstemning
om landet skal forlate unionen (Brexit) eller om landet skal melde seg inn igjen (etter å ha forlatt).

265

https://www.expressen.se/kvallsposten/ryska-stridsflygplan-krankte-svenska-gransen/
http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/01/Soereide-Russland-ingen-storslegge-lenger
267 https://www.bbc.com/news/uk-politics-47392018
266
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei
2: Ja, og flertallet vil stemme
for EU-medlemskap
3: Ja, og flertallet vil stemme
mot EU-medlemskap
3) Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?
I 2019 er det valg i verdens største demokrati, India. Det forventes at dagens statsminister,
Narendra Modi, vil bli gjenvalgt, men det hindunasjonalistiske partiet hans tapte flere steder i
fjorårets delstatsvalg. Dette har reist spørsmålet om det kanskje ikke er gitt at Modi vil bli gjenvalgt. De siste ukene har konflikten mellom India og Pakistan om Kashmir blusset opp igjen.268
Forsvar var ett av områdene Modi lovet å bli hardere på ved forrige valg i 2014.269 Modi har
også et godt forhold til Vladimir Putin. At Modi blir gjenvalgt kan derfor være viktig for forholdet mellom India og Russland.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Statsminister Narenda Modi har blitt gjenvalgt.270

0: Nei
1: Ja

4) Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?
I januar 2019 tok den norske diplomaten Geir O. Pedersen over som FNs spesialutsending i
Syria. Inntil nylig har FN arbeidet med en komité som skal skrive en ny grunnlov, og som
potensielt kan bane vei for demokratiske valg.271 EU vil ikke bidra til gjenoppbyggingen av landet uten at det avtales å holde frie valg, overvåket av FN, der flyktninger også kan stemme.
Tyrkia, som tidligere har krevd at Bashar al-Assads avgang, er nå villig til å akseptere at han
forblir president, hvis han velges i frie valg.
Svaret baseres på den første datoen det gjennomføres et nasjonalt valg i Syria som har blitt observert av FN, uavhengig av hva resultatet blir og hvor fritt det omtales i etterkant.

268

https://www.nrk.no/urix/forsker-om-kashmir_--_-det-alvorligste-som-har-skjedd-pa-flere-tiar1.14448730?fbclid=IwAR2W2ONgVD_Vcgf6ZAAoxuTj1XW-TfbUANjj-JTgu1MylulRde_P3ZIi3Ng
269 https://edition.cnn.com/2019/02/26/india/india-pakistan-kashmir-analysis-intl/index.html
270 https://www.bbc.com/news/live/world-asia-india-48281432
271 https://www.aljazeera.com/news/2018/12/syria-constitutional-committee-formed-2018-181220164134564.html
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ja, i løpet av 2019
2: Ja, i løpet av 2020
3: Nei, i alle fall ikke før
2021

X

Det er fortsatt ikke utarbeidet en ny grunnlov i
Syria, og det er ikke gjennomført et FN-observert valg før utgangen av 2020. USA har
anklaget det syriske regimet for å trenere
grunnlovsarbeidet til etter det neste presidentvalget i 2021 og for å unngå FN-observert
avstemning.272

5) Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?
Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utgjør statlig etterretningsvirksomhet en betydelig trussel mot Norge.273 Gjennom å rekruttere kilder, kartlegge personer og skaffe seg tilgang til
norske virksomheters datanettverk forsøker andre stater å påvirke politiske prosesser og det
offentlige ordskiftet. De siste årene har det også vært flere forsøk på å påvirke andre lands valg.
I Norge er det kommunevalg i september 2019. Ifølge justisminister Tor Mikkel Wara er det
naivt å tro at forsøk på å påvirke opinionen ikke kan skje her, og et valg kan være et naturlig
tidspunkt.274
Det forutsettes at PST offentlig hevder at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i
2019. Uttalelsen må komme senest ved publiseringen av neste års åpne trusselvurdering for
2020 og påvirkningen må kobles direkte til valget, ikke andre prosesser eller handle om påvirkning generelt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Ifm. fremleggelsen av PSTs årlige trusselvurdering ble det ikke hevdet at en annen stat forsøkte å påvirke direkte kommunevalget
2019.275

1: Ja

272

https://apnews.com/article/election-2020-constitutions-geneva-united-states-elections-4dafbae328d56d512d802a0794db559d
273 https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/trusselvurdering-2019/
274 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vmRzOV/skjerper-kampen-mot-fake-news
275 https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2020/
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20. runde – april 2019
1) Vil Nord-Korea gjenoppta missiltester og/eller atomprøvesprengninger i løpet av det
neste året?
Etter at møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un brøt sammen uten en avtale i februar, er
det usikkert hva som skjer videre. Etter møtet hevdet Trump at Nord-Korea hadde lovet ikke å
gjenoppta missiltester og atomprøvesprengninger.276 Samtidig har satellittbilder vist at det er
byggearbeider på en nordkoreansk rakettbase som ble delvis demontert i fjor, som en del av det
tillitsskapende arbeidet etter det første møtet mellom Trump og Kim i fjor.
Nord-Korea har tidligere gjennomført atomprøvesprengninger i 2006, 2009, 2013, 2016 og
2017,277 og en rekke tester av ulike typer missiler, men begge våpenprogrammene ble suspendert i 2017.278
Det forutsettes at amerikanske myndigheter bekrefter at det er gjennomført minst en missiltest
og/eller atomprøvesprengning, senest 31. mars 2020. Det spiller ingen rolle hva slags kjernefysisk våpen det er snakk om, eller hva slags missil som testes, så lenge det er et ballistisk et. Alle
slags mislykkede forsøk teller, så lenge det omtales av amerikanske myndigheter som en missileller atomtest. Romraketter teller imidlertid ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Nord-Korea har gjennomført flere nye missiltester siden april 2019, inkludert ballistiske,
men det er ikke rapportert om noen nye
atomvåpentester.279

1: Nei, ingen av delene
2: Ja, men bare missiltest

3: Ja, men bare atomprøvesprengning
4: Ja, både missiltest og
atomprøvesprengning

276

https://www.nytimes.com/2019/03/05/world/asia/north-korea-missile-site.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_weapons_tests_of_North_Korea
278 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_North_Korean_missile_tests
279 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_North_Korean_missile_tests
277
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2) Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir drept, vil det skje i
Vesten i løpet av det neste året?
I mars ble 50 mennesker drept i et høyreekstremt angrep i Christchurch, New Zealand. Angrepet
var ett av de dødeligste høyreekstreme angrepet i løpet av de siste tiårene.280
Svaret baseres på det totale antallet angrep i vestlige land, senest 31. mars 2020. Det forutsettes
at landets myndigheter hevder at høyreekstreme står bak, og at minst 10 personer, utenom gjerningspersonen(e) selv, dør i hvert angrep. Angrep som gjennomføres omtrent samtidig av
samme gjerningsperson(er), teller bare som ett angrep. Personer som dør av skader etter spørsmålets sluttdato, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Siden april 2019 har det vært ett høyreekstremt
terrorangrep hvor 10 uskyldige ble drept:
 I august 2019 ble 22 drept og 24 skadet i
en masseskyting i El Paso, Texas.281

1: Ingen angrep
2: 1–2 angrep

I februar 2020 ble 10 drept (inkl. gjerningspersonens mor) og 5 skadet i skyteepisode i
Hanau, Tyskland,282 men tysk politi har siden
avkreftet at det var snakk om høyreekstremisme.283 Selv om angrepet hadde blitt medregnet ville svaret på spørsmålet i turneringen
vært det samme (1–2 angrep).
Det har imidlertid vært flere, mindre dødelige
høyreekstreme angrep i Vesten mot en synagoge i USA i april 2019 (1 drept),284 en
moske i Bærum i august 2019 (1 drept),285 og
en synagoge i Tyskland i oktober 2019 (2
drept).286
3: 3–4 angrep
4: Minst 5 angrep

280

https://www.ft.com/content/a9fa4f1e-4720-11e9-a965-23d669740bfb
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_El_Paso_shooting
282 https://en.wikipedia.org/wiki/Hanau_shootings
283 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Vb8qRp/tyske-medier-hanau-angriper-var-ikke-hoeyreekstrem
284 https://en.wikipedia.org/wiki/Poway_synagogue_shooting
285 https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rum_mosque_shooting
286 https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Halle_synagogue_shooting
281

FFI-RAPPORT 21/00736

99

3) Vil verdens klimagassutslipp (CO2) være høyere, lavere eller omtrent det samme i
2021, sammenlignet med 2018?
I Parisavtalen fra 2015 ble de fleste land enige om å redusere klimagassutslippene for å bremse
den globale oppvarmingen, spesielt av CO2 fra forbrenning av fossile brennstoff og industri.
CO2-utslipp varierer bl.a. med økonomisk utvikling. Nedgangstider har ledet til utslippskutt,
mens høy vekst har økt utslippet. Det er derfor utfordrende å redusere utslipp, uten å begrense
vekst samtidig. Økonomisk vekst er imidlertid viktig for å holde konfliktnivået nede, spesielt i
svake stater.
Etter en utflating det siste tiåret, er CO2-utslippene fra fossile brennstoff på vei oppover igjen.287
I 2018 er utslippet estimert til å nå rekordhøye 37,1 mrd. tonn CO2 (GtCO2). Dette er ca. 2,6 %
høyere enn 36,15 GtCO2 i 2016. Svaret baseres på det totale CO2-utslippet i 2018 og 2021, som
rapporteres i første studie fra Global Carbon Project som inneholder tall for begge årene (estimat eller endelig).288

Verdens samlede CO2-utslipp fra fossile brennstoff og industri, 2000–2017, og 2018-estimat.
Kilde: Global Carbon Project.289
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Lavere (under 35 GtCO2)
2: Omtrent likt (35–40
GtCO2)
3: Høyere (over 40 GtCO2)
287

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/03/26/195564626/klimautslippene-steg-til-nytt-rekordniva-i-fjor
https://www.globalcarbonproject.org/index.htm
289 https://www.globalcarbonproject.org/index.htm
288
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4) Vil russiske styrker anklages for å være involvert i voldelige trefninger i Venezuela det
neste året?
Til tross for nye sanksjoner sitter Venezuelas president, Nicolás Maduro, fremdeles ved makten
i det kriserammede landet. Han støttes av Russland, mens opposisjonslederen, Juan Guaidó,
støttes av USA. Det venezuelanske militæret støtter imidlertid fortsatt president Maduro, og
uten støtte fra dem anses det som umulig å tvinge Maduro til å gi fra seg makten uten militær
intervensjon utenfra.
I mars sendte Russland et hundretalls styrker og militært utstyr til Venezuela, som USA har kalt
en «uforsvarlig eskalering».290 Tidligere har det også blitt rapportert om russiske private militære styrker som er i landet for å støtte Maduro. Trump har på sin side sagt at USA har «alle
alternativer er på bordet». Venezuela anses således som en «ny front» i rivaliseringen mellom
USA og Russland.
Det forutsettes at amerikanske myndigheter hevder at russiske statlige eller private militære
styrker har vært direkte involvert i minst én voldelig trefning, der minst tre personer dør, senest
31. mars 2020. Med voldelige trefninger menes det situasjoner hvor det bevisst er utøvet vold
mot en annen part (f.eks. i opptøyer, kamphandlinger, osv.), uavhengig av hvem de andre involverte er.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det rapporteres fortsatt om russiske styrker i
Venezuela,291 men det er ikke rapportert om at
de har vært involvert i voldelige trefninger i
landet innen 31. mars 2020.292

1: Ja
5) Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2019?
Den norske kronen er nå så svak at en “skulle tro det var krise i norsk økonomi”, men det er
uklart hvorfor.293 I mars har prisen på en dollar ligget rundt 8,6 kroner, sammenlignet med et
snitt på 7 kr siden 2000. SSB har flere ganger spådd at kronen vil styrke seg, uten at det har
skjedd.

290

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/25/russian-military-officials-arrive-in-venezuela-to-discuss-training-and-strategy
291 https://panampost.com/sabrina-martin/2020/01/17/russian-soldiers-missions-venezuela/?cn-reloaded=1
292 https://www.google.com/search?q=russian+forces+venezuela+clash
293 https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/Eo3x0o/Noe-er-galt-med-den-norske-kronen--Oystein-KLangberg
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En svak kronekurs er godt nytt for norsk eksportindustri, men dårlig for Forsvarets økonomi,
fordi investeringskostnader ofte utbetales i amerikanske dollar. De nye F35-flyene har f.eks.
blitt dyrere enn beregnet, fordi dollarkursen er høyere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn.
Svaret baseres på snittet av alle dagskursene f.o.m. jan. 2019 t.o.m. des. 2019, rapportert av
Norges Bank (NOK pr. 1 USD).294 Snittet etter de tre første månedene i 2019 er 8,6 kr.

Dollarkurs mot norske kroner, jan. 2016–25. mars 2019. Kilde: Norges Bank.295
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Under 8,00 kr
2: 8,00–8,49 kr
3: 8,50–8,99 kr

X

Basert rapporteringen fra Norges Bank endte
gjennomsnittlig dollarkurs i 2019 på 8,8 kr.296

4: Minst 9,00 kr

294

http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/USD
http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/USD
296 http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/USD
295
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21. runde – mai 2019
1) Når vil Tripoli eventuelt falle til general Haftars styrker?
Styrkene til krigsherren Khalifa Haftar kontrollerer mesteparten av Libya. I starten av april startet Haftar en overraskende offensiv mot hovedstaden Tripoli, som et ledd i å ta hele landet.297
Tripoli er i dag kontrollert av en FN-støttet regjering, som er alliert med flere militser i vest.
Etter én måned er byen fremdeles ikke tatt. Ifølge eksperter kan Haftar ha overvurdert sin egen
styrke.298 Samtidig kan det tenkes at Haftars er sterk nok eller at hans allierte, som De forente
arabiske emirater, hjelper ham.
Svaret baseres på tidspunktet hvor eksperter i vestlige medier synes å være generelt enige om at
byen har «falt» til Haftar, uavhengig av om byen faller som følge av dagens angrep eller et
senere forsøk, og selv om det er små deler av byområdet som ennå ikke er under kontroll.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det er ikke rapportert om at Tripoli har falt i
den aktuelle perioden.

1: I mai eller juni 2019
2: I juli eller august 2019
3: Ikke før tidligst september
2019

297

https://www.reuters.com/article/us-libya-security-haftar-insight/how-libyas-haftar-blindsided-world-powers-withadvance-on-tripoli-idUSKCN1RM0PJ
298 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/AdrKzr/krigsherren-som-angriper-tripoli-kan-ha-begaatt-en-real-tabbe
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2) Vil dagens presidenter i Egypt og/eller Tyrkia miste makten i løpet av de neste to
årene?
De siste månedene har presidentene Nazarbayev i Kasakhstan, Bouteflika i Algerie og al-Bashir
i Sudan, uventet mistet eller sagt fra seg makten. Uventede maktskifter er assosiert med større
fare for instabilitet, spesielt i autoritære og person-avhengige regimer. Et plutselig maktskifte i
Egypt eller Tyrkia kan få store ringvirkninger for Europa. Dagens presidenter, Abdel F. al-Sisi i
Egypt og Recep T. Erdogan i Tyrkia, skal etter planen forbli sittende frem til 2022 og 2023.
Det forutsettes at de formelt mister president-tittelen, senest 5. mai 2021, uavhengig av om posisjonens makt endres i perioden. Det spiller ingen rolle hva som er årsaken til at de slutter å være
president (f.eks. død, kupp, går av).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen av dem
2: Bare al-Sisi i Egypt
3: Bare Erdogan i Tyrkia
4: Ja, begge to
3) Vil Kina sende et hangarskip på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon
de neste tre årene?
Kina utvikler sine militære styrker til bedre å kunne beskytte egne interesser utenfor landets
grenser. Hangarskip er et av de fremste symbolene på stormaktsstatus. Kina har i dag to hangarskip, men bare ett av dem er i drift og ingen har ikke blitt brukt i operasjoner utenlands.299
Under Libya-krigen i 2011 gjennomførte Kina landets største evakueringsoperasjon (35,000
mennesker), deriblant ved bruk av militære fly og en fregatt i Middelhavet.300
Ifølge Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering vil Kina om få år kunne sende en hangarskipsgruppe på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon.301 Det forutsettes at vestlige medier omtaler situasjonen som en «krise», uavhengig av hva slags type krise, og at kinesiske myndigheter bekrefter at minst ett hangarskip er involvert, senest 5. mai 2022.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
299

https://nationalinterest.org/blog/buzz/chinas-first-aircraft-carrier-back-action-42262
https://jamestown.org/program/implications-of-chinas-military-evacuation-of-citizens-from-libya/
301 https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/fokus2019_web.pdf
300

104

FFI-RAPPORT 21/00736

4) Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet det
neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?
I april gjennomførte Russland en øvelse utenfor Lofoten, der det ble avfyrt to missiler.302 Russland varslet tre lignende øvelser utenfor norskekysten i fjor, men det var bare aktivitet i ett tilfelle, og da enkel skytetrening. Det nye med øvelsen i april var at aktiviteten fant sted lenger sør
enn før.
Alle øvelsene var lovlige og varslet. Norges forsvarsminister har likevel kalt den siste øvelsen
«unødvendig», gitt tilgjengeligheten på store havområder i Barentshavet, der Russland normalt
gjennomfører slike øvelser. Ifølge eksperter kan øvelser langs norskekysten være et politisk signal mot alliert øvingsvirksomhet i Norge eller et uttrykk for Nordflåtens økte rekkevidde.
For at svaret skal bli «ja», må det komme minst ett offentlig varsel (f.eks. en NOtice To AirMen, NOTAM), senest 5. november 2019, og aktiviteten som varsles må være planlagt innen én
uke etter dette. Øvelser som ikke varsles eller hvor aktiviteten planlegges/gjennomføres etter 12.
nov., teller ikke. For at svaret skal inkludere «skarpskyting», må Forsvaret bekrefte at minst én
øvelse involverte skyting eller våpentest, uavhengig av hva med. Det geografiske området inkluderer norsk økonomisk sone i Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak, men sør for Barentshavet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I august gjennomførte Russland en av de
største militære øvelsene utenfor norskekysten på flere tiår. Til tross for varslinger om at
det ville gjennomføres skyte- og missiltester i
fire områder utenfor Nordland og Troms, ble
ingen av de fire områdene benyttet til skarpskyting.303 Det har heller ikke blitt gjennomført andre øvelser med skarpskyting i spørsmålsperioden fra mai til oktober, eller kommet varsler om nye innen 5. november 2019.

1: Nei, ingen varsler om nye
øvelser
2: Ja, men ingen øvelser med
skarpskyting

3: Ja, og minst én øvelse med
skarpskyting

302
303

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3rng7/forsvarsministeren-om-missil-oevelsen-unoedvendig-av-russerne
https://www.nrk.no/nordland/russerne-avfyrte-ikke-missiler-og-granater-som-de-hadde-varslet-1.14665015
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5) Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den
islamske stat (IS) det neste året?
Lokale styrker som har kjempet mot Den islamske stat (IS), har bedt om at det settes opp en
internasjonal domstol i Syria for å straffeforfølge IS-medlemmene, ikke minst fordi flere land
nekter å ta imot egne fremmekrigere.304 Flere europeiske land, deriblant Sverige og Norge, har
støtten idéen om en internasjonal domstol. Eksperter er imidlertid skeptiske, bl.a. fordi slike
domstoler tar lang tid å sette opp og det vil være vanskelig å sette den opp inne i Syria.305
Det forutsettes at minst fem land eller en internasjonal organisasjon bekrefter at det er besluttet
å etablere en domstol for IS-medlemmer, senest 5. mai 2020, uavhengig av hvordan den organiseres, hvem som skal straffeforfølges eller når arbeidet skal begynne.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder
Det er ikke rapportert om at minst fem land eller en internasjonal organisasjon har besluttet å
etablere en internasjonal domstol for IS-medlemmer.

0: Nei

X

Tvert imot har syriske kurdere sagt at de vil
stille IS-krigere fra over 50 land for retten selv,
fordi det ikke har vært noen progresjon i arbeidet med å få repatriert fremmedkrigere eller
sette opp en internasjonal domstol.306

1: Ja

304

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47704464
https://www.nrk.no/urix/mener-det-er-fare-for-at-norske-fremmedkrigere-gar-fri-1.14461411
306 https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/syrian-kurds-to-put-isis-fighters-from-dozens-of-countries-ontrial
305
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22. runde – juni 2019
1) Hva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA og Iran det neste året?
Etter at USA trakk seg fra atomavtalen i fjor, varslet Iran nå i mai at landet vil gjenoppta høyanriking av uran innen 60 dager, hvis ikke EU, Russland og Kina gjør mer for å beskytte olje- og
banksektoren fra amerikanske sanksjoner. Samtidig har USA sendt flere militære styrker til
regionen. Ifølge eksperter er det fare for et militært oppgjør mellom USA og Iran, selv om ingen
av dem egentlig ønsker det.307
Svaret baseres på det alternativet som skjer først, innen 3. juni 2020.
 Dødelig militær konfrontasjon = alle typer militære hendelser i, over eller i kystnære
strøk rundt Hormuzstredet, som fører til at minst én person fra USAs eller Irans militære styrker dør.
 Iransk missiltest = inkl. både ballistiske og kryssermissiler, men ikke rakettartilleri. Må
testes i luften og USA må bekrefte hendelsen.
 Ny atomavtale = begge land signerer en ny avtale om Irans atomprogram. Erklæringer
om enighet, teller ikke.
 Et annet lands angrep på Iran = fysiske angrep på iranske styrker/installasjoner i eller
over Hormuz eller inne i Iran, som gjennomføres av et annet land (som Israel eller
Saudi-Arabia), uten at amerikanske styrker er direkte involvert. Det spiller ingen rolle
om noen dør eller om USA har gitt annen støtte, som etterretning.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Dødelig konfrontasjon
mellom USA og Iran i Hormuz
2: Iran gjennomfører en ny
missiltest

X

Siden spørsmålet ble stilt i juni 2019 skal Iran
ha gjennomført to missiltester:
 Den første skjedde allerede 24. juli, og er
bekreftet av amerikanske myndigheter.308
Dette skal ha vært et Shahab-3 mellomdistansemissil.
 Den andre testen skjedde 24. august, men
er ennå ikke bekreftet av USA.309

307

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kJdP9k/situasjonen-tilspisser-seg-mellom-usa-og-iran-reell-fare-forkrig?utm_source=vgfront&utm_content=row-1
308 https://www.nytimes.com/2019/07/25/us/politics/iran-missile-test.html
309 https://www.aljazeera.com/news/2019/08/iran-test-fires-missile-revolutionary-guards-commander190824083607731.html
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Svaret er uansett avgjort på bakgrunn av den
første testen i juli, ettersom dette var det første
alternativet som skjedde.
Det har heller ikke blitt rapportert om dødelige
konfrontasjoner mellom Iran og USA i Hormuz, en ny atomavtale eller fysiske angrep på
Iran før de iranske missiltestene. Iran har imidlertid skutt ned en amerikansk drone i juni og
anklages for å ha angrepet flere sivile skip,
mens Trump hevder at han avlyste et større militært angrep på Iran som ville drept flere titalls
mennesker.
3: USA og Iran signerer en
ny atomavtale
4: Et annet land enn USA
angriper Iran
5: Ingen av de nevnte alternativene
2) Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene?
I november ble tre ukrainske marinefartøy tatt av russiske grensestyrker da de seilte gjennom
Kertsjstredet, utenfor Krim-halvøya. I mai krevde Den internasjonale havrettsdomstolen at
Russland må frigi fartøyene og de 24 besetningsmedlemmene, men Russland har boikottet
høringen. Ifølge Ukrainas nye president, V. Zelenskyj, kan en løslatelse være et første tegn på
russisk vilje til å bedre forholdet.310
Svaret avgjøres ut fra tidspunktet hvor minst halvparten (12) av mannskapet på 24 er løslatt av
Russland, uavhengig av de spesifikke omstendighetene og hva som skjer med fartøyene.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: I løpet av 2019

X

7. september 2019 ble det gjennomført en
fangeutveksling mellom Russland og Ukraina. Dette inkluderte alle de 24 besetningsmedlemmene fra de ukrainske marinefartøyene som ble tatt i arrest i november 2018.311

2: I løpet av 2020
3: Ikke før tidligst 2021

310

https://www.themoscowtimes.com/2019/05/25/russia-must-release-detained-ukrainian-sailors-maritime-tribunala65745
311 https://www.bbc.com/news/world-europe-49610107
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3) Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?
I april forsvant et japansk F-35 kampfly i Stillehavet utenfor landets kyst. Flyet antas å ha krasjet, men piloten har ikke blitt funnet og bare deler av vraket. Ifølge eksperter er vraket en «gullgruve» av sensitiv informasjon om flyets egenskaper, som vil være av stor interesse for Kina og
Russland.312 Den japanske styrten er første gang et F-35-fly har krasjet utenfor amerikansk territorium.
For at svaret skal bli «ja», må et F-35 kampfly rapporteres forsvunnet, senest 3. juni 2020, og
det må gå over én måned uten at mesteparten av vraket blir funnet. Dersom et fly forsvinner,
men mesteparten av vraket blir funnet innen én måned, blir svaret «nei».
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

Det er ikke meldt om noen F-35-fly som har
forsvunnet per 3. juni 2020. I mai styrtet det
imidlertid et fly i Florida, USA.313

1: Ja
4) Vil en nasjonalistisk leder komme til makten i Frankrike, Storbritannia og/eller Tyskland de neste tre årene?
I Europaparlamentsvalget i mai fikk flere nasjonalistiske partier stor oppslutning, særlig i Italia,
Frankrike og Ungarn.314 Valgresultatet bekreftet en gradvis styrking av nasjonalistiske og populistiske partier i Europa, som skyldes misnøye med politikere, globalisering, immigrasjon, EU
og svekkelsen av nasjonale identiteter. I andre land, som i Tyskland og Spania, fikk disse partiene derimot færre stemmer enn ved forrige nasjonale valg.
Hvis noen av de største landene i Europa får en nasjonalistisk leder, kan det innebære en betydelig større utfordring for EU. Etter planen vil det avholdes nytt forbundsvalg i Tyskland i augustoktober 2021, fransk presidentvalg i april 2022 og britisk parlamentsvalg senest i mai 2022.
Det forutsettes at det velges en ny president/statsminister/forbundskansler som representerer et
parti som eksperter omtaler som «nasjonalistisk». Valget må finne sted senest 1. juni 2022 og
den nye lederen må tiltre innen tre måneder.

312

https://www.businessinsider.com/japan-lost-an-f-35-in-the-pacific-russia-or-china-may-find-it-first-20194?r=US&IR=T
313 https://www.reuters.com/article/us-usa-crash/u-s-air-force-f-35-fighter-crashes-in-florida-pilot-stableidUSKBN22W0ME
314 https://www.bbc.com/news/world-europe-48415362
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av landene
2: Bare Frankrike
3: Bare Storbritannia
4: Bare Tyskland
5: Minst to av landene
5) Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?
Kina er en av Norges viktigste handelspartnere. Landene forhandler nå om en frihandelsavtale,
som anses som svært viktig for norsk økonomi og som vil styrke det bilaterale forholdet til en
av verdens største makter.315
Frihandelsforhandlingene startet i 2008, men ble avbrutt etter krisen som oppstod da den kinesiske dissidenten L. Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. I 2016 ble forholdet mellom
Norge og Kina normalisert, og tidligere i år ble det rapportert om at forhandlingene går fremover. Neste forhandlingsrunde er planlagt i juni.
Svaret avgjøres basert på tidspunktet avtalen offisielt undertegnes, ikke tidspunktet det rapporteres om at det er blitt enighet om en avtale.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I oktober ble det rapportert om at forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og
Kina er «i sluttfasen».316 Ifølge næringsminister I. Nybø kunne hun ikke love at det ble enighet i 2020, men at det er snakk om «måneder
heller enn år».

1: I løpet av 2019
2: Første halvdel av 2020
3: Andre halvdel av 2020
4: Ikke før tidligst i 2021

Ved utgangen av 2020 er det fremdeles ikke
rapportert om enighet, og heller ikke tidspunkt
for signering, som er det spørsmålet spurte om.

315
316

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-forhandlinger-med-kina/id2638781/
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/wePRjL/kina-avtale-kan-gi-opptil-160-milliarder-i-oekt-eksport
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23. runde – juli 2019
1) Hvor mange flere sivile skip vil bli angrepet i havområdene sør for Iran ut året?
De siste månedene har det vært to runder med angrep mot skip i Omanbukten.317 Til sammen
har seks tankskip, inkludert norskeide, blitt rammet av eksplosjoner som Iran har blitt anklaget
for å stå bak. Fire skip ble angrepet 12. mai, og to 13. juni.
Svaret avgjøres ut fra det totale antallet sivile skip som blir angrepet, f.o.m. 8. juli t.o.m. 31. des.
2019. Havområdene inkluderer Persiabukten, Hormuz-stredet og Omanbukten. Det spiller
ingen rolle hvordan angrepet gjennomføres (f.eks. miner, torpedoer, missiler), men det forutsettes at USA omtaler hendelsen som tilsiktet og det skjer fysisk skade. Ulykker, avvergede angrep
og militære skip teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen

X

Flere tankskip har blitt tatt i arrest, men det er
ikke rapportert om noen nye angrep på skip i
den aktuelle perioden.318
Det ble derimot gjennomført droneangrep på to
saudiarabiske oljeinstallasjoner,319 som Iran
har blitt anklaget for å stå bak. Det er også rapportert om et angrep på en iransk oljetanker,
men dette skjedde i Rødehavet.320

2: 1–3 skip
3: 4–6 skip
4: Minst 7 skip
2) Vil det bli flere, færre eller omtrent like mange væpnede konflikter i verden i 2020,
sammenlignet med 2018?
Hvert år rapporterer Uppsala Conflict Data Program (UCDP) hvor mange aktive væpnede konflikter det er i verden. Dette inkluderer alle konflikter, der minst 25 mennesker har blitt drept på
ett år.
Etter den arabiske våren i 2011 har antallet konflikter i verden steget. I 2018 ble det registrert
128 konflikter totalt. Dette inkluderte: 2 konflikter mellom stater, 50 mellom en stat og en ikke317

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48627014
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Persian_Gulf_crisis
319 https://www.aftenposten.no/verden/i/xPXJAl/halve-oljeproduksjonen-i-saudi-arabia-er-satt-ut-av-spill-dette-maadu-vite
320 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1n8xbJ/iran-mistenker-missilangrep-mot-oljetanker-utenfor-saudi-arabia?utm_content=row-3&utm_source=vgfront
318
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statlig aktør (f.eks. opprørsgruppe) og 76 konflikter mellom bare ikke-statlige aktører. Et viktig
spørsmål er om antallet konflikter vil fortsette å øke i årene fremover.
Svaret baseres på det totale antallet konflikter (av de tre nevnte typene) som UCDP registrerer
for året 2020. Dersom tallene for 2018 justeres ved publisering for 2020, er det de nyeste tallene
for 2018 som gjelder, og svaralternativenes intervaller vil bli justert tilsvarende.

Antall væpnede konflikter i verden, 1991-2018. Kilde: UCDP/PRIO ACD, UCDP Non-State (v.
19.1).321
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Færre (under 110 konflikter)
2: Omtrent like mange (110–
149 konflikter)
3: Flere (minst 150 konflikter)
3) Vil det bli drept flere, færre eller omtrent like mennesker i væpnede konflikter i 2020,
sammenlignet med 2018?
Hvert år rapporterer UCDP også hvor mange mennesker som har blitt drept i alle væpnede konflikter. Dette inkluderer både militære og sivile drepte, men bare stridsrelaterte dødsfall.
Selv om det har blitt flere konflikter i verden de siste årene, har antallet drepte ikke steget like
mye. Den siste økningen skyldes krigen i Syria, mens Afghanistan er den dødeligste konflikten i
321

https://ucdp.uu.se/downloads/
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dag. I 2018 ble det drept totalt 71,400 mennesker i alle konflikter, som var det laveste på flere
år.
Svaret baseres på det totale antallet drepte som UCDP registrerer i alle væpnede konflikter i
2020. Dette inkluderer drepte i konflikter mellom stater og/eller ikke-statlige aktører, men ikke
ensidige angrep mot sivile (som heller ikke er med i figuren). Dersom tallene for 2018 justeres
ved publisering for 2020, er det de nyeste tallene for 2018 som gjelder, og svaralternativenes intervaller vil bli justert tilsvarende.

Antall drepte i væpnede konflikter, 1991-2018. Kilde: UCDP BRD og Non-State (v. 19.1).322
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Færre (under 50,000
drepte)
2: Omtrent like mange
(50,000–89,999 drepte)
3: Flere (minst 90,000 drepte)
4) Vil noen av partiene forlate dagens Solberg-regjering det neste året?
I januar ble Solberg-regjeringen utvidet til å inkludere KrF, i tillegg til Høyre, FrP og Venstre.
Regjeringen har nå flertall i Stortinget, men har samtidig vært preget av interne uenigheter, senest i forbindelse med bompengespørsmålet. I september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, som kan tydeliggjøre forskjellene mellom partiene. Neste stortingsvalg er ikke før i
september 2021.

322

https://ucdp.uu.se/downloads/
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Det forutsettes at minst ett av partiene (H, FrP, Venstre, KrF) forlater dagens regjering, uten at
Solberg slutter å være statsminister, senest 30. juni 2020. Annonseringer om at et parti skal ut av
regjeringen på et senere tidspunkt, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

20. januar 2020 ble det klart at FrP forlater
Solberg-regjeringen, etter at de andre regjeringspartiene bestemte seg for å hente en ISkvinne og hennes syke barn hjem fra Syria.323

0: Nei
1: Ja

5) Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?
I juni gikk statsminister Theresa May av, fordi Brexit-avtalen hun forhandlet frem med EU aldri
ble godkjent i det britiske parlamentet. Hvis ikke Storbritannia får en ny utsettelse fra EU eller
parlamentet vedtar noe annet, vil Storbritannia forlate EU uten en avtale 31. oktober 2019.324
Et alternativ er at parlamentet vil godkjenne dagens eller en «ny» Brexit-avtale før denne fristen. Et annet er at Storbritannia får en ny utsettelse fra EU. Det er også mulig at Brexit avlyses
ved at parlamentet vedtar at utmeldingen (Artikkel 50) trekkes tilbake.
Svaret baseres på det alternativet som skjer først, senest 1. november 2019. Hvis ingen av alternativene skjer, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Etter mye frem og tilbake har Storbritannias
statsminister, Boris Johnson, blitt tvunget av
sitt eget parlament til å be EU om en ytterligere utsettelse av Brexit, som opprinnelig
hadde blitt utsatt til 31. oktober 2019.
28. oktober ble denne utsettelsen innvilget av
EU, og Jonhson godkjente denne.325

1: Storbritannia forlater EU
uten en avtale
2: Dagens/ny Brexit-avtale
godkjennes i parlamentet
3: Storbritannia får en ny
utsettelse

4: Parlamentet avlyser Brexit
323

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rAKMaK/fremskrittspartiet-gaar-ut-av-regjeringen
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399
325 https://www.bbc.com/news/uk-politics-50205603
324
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24. runde – august 2019
1) Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?
I november 2020 er det nytt presidentvalg i USA. President Trump stiller til gjenvalg for det republikanske partiet. Hans utsikter til å vinne vil imidlertid avhenge av hvem som blir motkandidaten fra det demokratiske partiet. Dette vil etter planen avgjøres i juni 2020.
De største favorittene har frem til nå blitt ansett for å være:326
 Joe Biden (Obamas visepresident)
 Bernie Sanders (selverklært sosialist som tapte nominasjonsvalget mot Clinton i 2016)
 Elizabeth Warren (fokuserer mye på økonomi og kjent for kritikk av finansindustrien)
 Kamala Harris (tidl. justisminister i California og kritisert for streng kriminalpolitikk)
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Joe Biden

X

På Det demokratiske partiets landsmøte i
august ble Joe Biden formelt valgt som partiets
presidentkandidat.327

2: Bernie Sanders
3: Elizabeth Warren
4: Kamala Harris
5: En annen kandidat
2) Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin nåværende presidentperiode?
I løpet av de første to og et halvt årene som USAs president, har Trump møtt Putin ansikt til ansikt seks ganger.328 Detaljer fra møtene er lite kjent, som har vært kontroversielt i lys av anklagene om samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland under presidentvalget i 2016.
Det mest kjente møtet fant sted i Helsinki, sommeren 2018. De andre gangene har vært på sidelinjen av andre møter (to ganger under G20-møtet i Hamburg i 2017, én gang under APECmøtet i Vietnam samme år, én gang under G20-møtet i Argentina i 2018, og sist under G20møtet i Japan i juni 2019).
Her spørres det om hvor mange flere ganger Trump og Putin vil møtes ansikt til ansikt, utover
dagens seks møter, ila. Trumps nåværende presidentperiode fra 12. aug. til 20. jan 2021. Både
uformelle og offisielle møter teller, så lenge det foreligger en offisiell bekreftelse på at de to har
326

https://www.nrk.no/urix/kraftig-oppsving-for-kamala-harris-1.14608820?fbclid=IwAR39qOT-7KumAHSvs1uDPtb8SV5tDYdedZOrnQkP4kxgM69KBemDiHafISk
327 https://www.tv2.no/a/11592368/
328 https://www.nytimes.com/interactive/2019/01/15/us/politics/trump-putin-meetings-phone-calls.html
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møttes og snakket sammen. Hvert separate møte teller, selv om de skjer i forbindelse med
samme anledning.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen flere ganger
2: 1–2 flere ganger
3: 3–4 flere ganger
4: Minst 5 ganger til
3) Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det
neste året?
Det har lenge vært frykt for at terrorister skal få tilgang til kjemiske eller biologiske våpen, men
det finnes få historiske eksempler på slike angrep. Dette spørsmålet ble også stilt i fjor sommer.
Det skjedde ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep fra juni 2018 til juni 2019, men en
mann i Tyskland ble arrestert for å ha forberedt en biologisk bombe (ved bruk av ricin).
Det forutsettes at angrepet skjer senest 4. august 2020, at myndighetene omtaler hendelsen som
et terrorangrep og at de hevder kjemiske og/eller biologiske våpen ble brukt, uavhengig av om
noen dør. Funn av våpen som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke. Med Europa menes det her
alle land som normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia, Kaukasus).329
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar

Kilder

X

Det er ikke rapportert om bruk av kjemiske
eller biologiske våpen i noen av terrorangrepene i USA eller Europa fra august 2019330 til
august 2020.331

1: Ja
4) Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?
De siste årene har Kina brukt stadig mer penger på forsvar og kuttet ned på USAs militære forsprang. Økningene i Kinas forsvarsbudsjetter skyldes først og fremst en høy økonomisk vekstrate over lang tid, ikke at landet har brukt en større andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) på

329

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_2019
331 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_2020
330
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forsvar. Ifølge SIPRI brukte Kina 1,9 % av BNP på forsvar i 2018, sammenlignet med 3,2 % i
USA og 3,9 % i Russland.332
BNP-andelen regnes som et uttrykk for et lands vilje til å prioritere forsvar over andre offentlige
utgifter. Kinas økonomiske vekstrate er fortsatt langt høyere enn USAs og Russlands, men har
samtidig gradvis falt det siste tiåret.333 Dette reiser spørsmålet om Kina evt. vil begynne å bruke
en større andel av BNP for å opprettholde den militære satsingen.

Andel av BNP på forsvar

Svaret baseres på andelen av BNP som rapporteres i det første datasettet fra SIPRI som har tall
for Kinas forsvarsutgifter i 2020.334
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Andel av BNP på forsvar, 1990-2018. Kilde: SIPRIs Military Expenditure Database.335
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 1,50 %
2: 1,50–1,99 %
3: 2,00–2,49 %
4: Minst 2,50 %

332

https://www.sipri.org/publications/2019/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2018
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/CHN/USA/RUS
334 https://www.sipri.org/databases/milex
335 https://www.sipri.org/databases/milex
333
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5) Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et
norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?
Et av spørsmålene i Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse er: «Hvor nødvendig mener du det
er for Norge å ha et forsvar i dagens situasjon?». I 2019 svarte 65 % at det var «meget nødvendig» å ha et forsvar.336 Til tross for at forsvarssjefen omtaler dagens sikkerhetssituasjon som forverret var dette 3 prosentpoeng lavere enn i fjor og 9 lavere enn forrige topp i 2017. Et aktuelt
spørsmål er derfor om trenden vil fortsette nedover til samme nivå som siden før Russlands
intervensjon i Ukraina i 2014.
Svaret baseres på andelen respondenter som svarer at det er «meget nødvendig» på det aktuelle
spørsmålet i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2020.

Kilde: Forsvarets innbyggerundersøkelse 2019.337
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Færre (61 % eller mindre)
2: Omtrent like mange (62–
68 %)

X

Andelen som i Forsvarets innbyggerundersøkelse svarte at det er «meget nødvendig» for
Norge å ha et forsvar i dagens situasjon, var 65
% i 2020.338 Dette var samme andel som i
2019, og noe lavere enn i årene 2014–2018
(67–74 %).

3: Flere (69 % eller mer)

336

https://forsvaret.no/aktuelt/forsvarets-innbyggjarundersoeking-2019
https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/innbyggerundersoekelsen-2019.pdf
338 https://forsvaret.no/aktuelt_/ForsvaretDocuments/IBU%202020.pdf
337
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25. runde – september 2019
1) Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?
Siden mars har det vært store demonstrasjoner mot myndighetene i Hong Kong. Bakgrunnen er
en frykt for at Hong Kong kan miste det politiske og økonomiske selvstyret som regionen har
hatt siden den ble en del av Kina i 1997. Det har vært flere sammenstøter mellom politi og demonstranter.
I slutten av august advarte Kina om landet kan bli nødt til å gripe inn for å stanse opptøyene
selv.339 Ifølge loven kan Kina bare intervenere militært dersom Hong Kongs myndigheter ber
om det, eller hvis Kina erklærer full unntakstilstand eller krig i regionen.340
Det forutsettes at vestlige myndigheter offisielt hevder at Kina har intervenert med enten paramilitære eller regulære militære styrker, uavhengig av om kinesiske myndigheter bekrefter
dette. Tidspunktet baseres på datoen intervensjonen starter, ikke datoen det rapporteres. Rapporteringen må imidlertid foreligge senest 14 dager etter fristen.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Siden demonstrasjonene i Hong Kong begynte
ble det fryktet at Kina ville intervenere militært, men dette har ikke skjedd så langt. Kina
har imidlertid vedtatt en ny sikkerhetslov, som
bl.a. innebærer at myndighetene kan arrestere
alle som tar til orde for løsrivelse fra Kina.341

1: Innen utgangen av 2019
2: I løpet av 1. kvartal 2020
3: I løpet av 2. kvartal 2020
4: I alle fall ikke før 3. kvartal 2020

2) I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med
demonstrasjoner i Russland?
De siste ukene har det også vært demonstrasjoner mot myndighetene i Russland.342 Her demonstreres det for rettferdige valg, etter at flere uavhengige kandidater ble nektet å stille til lokalvalget i Moskva. Valget skal finne sted førstkommende søndag 8. september. Det er ikke rapportert
om drepte, men hundrevis har blitt arrestert. Det er ikke vanlig at folk blir drept i forbindelse
slike demonstrasjoner i Russland, som betyr at eventuelle dødsfall vil representere noe nytt.

339

https://time.com/5661163/hong-kong-beijing-intervention/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49148762
341 https://www.aftenposten.no/verden/i/4qyXza/kina-har-vedtatt-ny-sikkerhetslov-for-hongkong
342 https://www.dagbladet.no/kultur/alle-varsellamper-blinker/71440122
340
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Det forutsettes at vestlige medier rapporterer at minst to personer har dødd i direkte forbindelse
med demonstrasjoner i perioden f.o.m. 9. september t.o.m. 8. desember 2019. Dette inkluderer
både sivile og sikkerhetsstyrker. Dødsfallene må være rapportert senest 12. desember.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder
Sommerens demonstrasjoner i Moskva har
avtatt etter lokalvalget, der det regjerende
partiet (United Russia) tapte stort.343

0: Nei

X

Det er ikke rapportert om noen dødsfall i forbindelse med demonstrasjoner i Russland i
perioden f.o.m. 9. september t.o.m. 8. desember 2019.

1: Ja
3) Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det
neste året?
Etter terrorangrepene 22. juli har det blitt lettere for politiet å be Forsvaret om bistand. Siden da
har det ikke oppstått like alvorlige trusselsituasjoner hvor det har blitt nødvendig å be Forsvaret
om bistand, men terrorangrepet mot en moske i Bærum i august har aktualisert spørsmålet igjen.






Med «trusselsituasjon» forutsettes det at en aktør bevisst truer/utøver fysisk skade mot
mennesker/objekter i Norge. Dette inkl. ikke naturkatastrofer, minerydding e.l., men
«skarpe» situasjoner der Forsvaret bes om å bidra med f.eks. vakthold, innsetting eller å
«ta ut» angripere.
Politiet må bekrefte at Forsvaret har blitt bedt om bistand senest 1. sept. 2020, uavhengig av hva Forsvaret evt. bidrar med.
Én trusselsituasjon teller som én gang, selv om Forsvaret blir bedt om å bistå med flere
ting.
Tiltak som Forsvaret iverksetter på egen hånd, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

343

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Moscow_protests
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Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ingen ganger

X

Det har ikke vært rapportert om at politiet har
bedt Forsvaret om bistand ifm. noen “trusselsituasjoner” der en aktør bevisst truer/utøver
fysisk skade i Norge. Forsvaret har imidlertid
bistått sivilsamfunnet på en rekke ulike måter
ifm. koronapandemien.344

2: 1–2 ganger
3: 3 ganger eller mer
4) Vil Russland og Iran avholde minst én felles marineøvelse i 2019, og vil dette inkludere
Hormuzstredet?
Mens USA og Storbritannia ønsker en internasjonal koalisjon til å patruljere Persiabukten for å
beskytte sivile skip fra det de hevder er iranske angrep, har Iran og Russland blitt enige om å
avholde felles militære marineøvelser.345 En øvelse er ventet å finne sted i Indiahavet i løpet av
året. Ifølge den iranske marinesjefen kan dette også inkludere det strategisk viktige Hormuzstredet, som forbinder nettopp Persiabukten med Indiahavet.346
Svaret forutsetter at Iran og Russland bekrefter at de har avholdt minst én felles marineøvelse,
senest 31. des. 2019. For at svaret også skal inkludere Hormuzstredet, må både iranske og vestlige myndigheter uttale at minst én av øvelsene skjedde i områder «i» eller «ved» selve stredet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Nei, ingen felles øvelser
2: Ja, inkludert i/ved Hormuzstredet
3: Ja, men ikke i/ved Hormuzstredet

X

Fredag 27. desember begynte en felles, fire-dagers marineøvelse som involverer Iran, Russland og Kina.347 Hensikten er å trene på antiterror og anti-piratvirksomhet. Ifølge iranske
myndigheter skal øvelsen skje i Indiahavet, og
strekke seg så langt som til Omanbukta, men
Hormuzstredet nevnes ikke.348

344

https://forsvaret.no/presse/oversikt-over-forsvarets-bistand-til-sivile
https://www.newsweek.com/iran-says-it-will-expand-military-ties-russia-hold-joint-drills-us-tries-build-rival-coalition-1451630
346 https://nationalinterest.org/blog/buzz/iran-and-russia-getting-ready-hold-joint-naval-drills-strait-hormuz-71661
347 https://nypost.com/2019/12/26/russia-china-and-iran-to-hold-naval-exercises-in-gulf-of-oman/
348 https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/12/25/iran-to-conduct-naval-drills-with-china-and-russia/
345
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5) I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?
Det har skjedd en oppbremsing av britisk økonomi.349 For første gang siden 2012 opplevde Storbritannia en negativ BNP-vekst (-0,2 %) i 2. kvartal i 2019. Faren for en resesjon, det vil si to
sammenhengende kvartaler med negativ vekst, omtales nå som nærmere enn noen gang.
Svaret baseres på første rapportering fra det britiske Office for National Statistics som inneholder BNP veksttall for følgende fire kvartaler: 4. kvartal i 2019 og 1., 2. og 3. kvartal i 2020.350
Det inneværende 3. kvartalet i 2019 er altså ikke med, ettersom dette kvartalet snart er over.
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Kvartalsvis vekst i britisk bruttonasjonalprodukt (BNP) målt i prosent. Kilde: ONS.351
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Ifølge Office for National Statistics har Storbritannia hatt negativ vekst for to av de fire påfølgende kvartalene det ble spurt om.352 Dette
var -2,5 % i 2. kvartal 2020 og -19,8 % i 3.
kvartal.

1: Ingen kvartal
2: Ett kvartal
3: To kvartal

4: Tre kvartal
5: Fire kvartal
349

https://www.aftenposten.no/verden/i/K3e3ye/Alarmen-er-gatt-i-britisk-okonomi-Na-drar-de-med-seg-resten-avEuropa-i-dragsuget
350 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyq/pn2
351 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyq/pn2
352 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyq/pn2
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26. runde – oktober 2019
1) Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?
Storbritannia statsminister, Boris Johnson, er i hardt vær. Hans knallharde tilnærming for å få
gjennomført Brexit 31. oktober, har ført Johnson på kant med parlamentet. Flere har krevd hans
avgang, men neste valg må ikke finne sted før mai 2022.
Svaret baseres på tidspunktet Johnson slutter å være britisk statsminister, ikke annonseringer om
en fremtidig avgang. En ny regjering der Johnson fortsetter som statsminister, midlertidige fravær (f.eks. sykdom) eller stedfortredere, teller ikke som at han har sluttet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Boris Johnson er fremdeles Storbritannias
statsminister ved utgangen av 2020.

1: I løpet av 2019
2: 1. eller 2. kvartal 2020
3: 3. eller 4. kvartal 2020
4: Ikke før tidligst 1. kvartal
2021

Han hadde imidlertid en stedfortreder som
fungerende statsminister da han ble alvorlig
syk med kronavirus i 2020. Midlertidige fravær pga. sykdom, teller imidlertid ikke iht.
svarkriteriene.
2) Vil det skje en dødelig hendelse mellom militære styrker fra Kina og Vesten eller et
nærliggende land i Asia de neste to årene?
Kina fører i dag en mer selvhevdende utenrikspolitikk, bl.a. ved å bygge militære baser på øyer
og rev i Sør-Kina-havet og gjennom å utfordre USAs dominans. Kina har disputter med mange
naboland, flere av dem allierte med USA, mens noen europeiske land planlegger å øke sin militære tilstedeværelse i Asia av bekymring for den frie ferdselen på havet.
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Svaret baseres på hvilket land som blir involvert i en evt. dødelig hendelse først. Hendelsen kan
skje hvor som helst, men må involvere regulære/paramilitære styrker (inkl. kystvakt) fra Kina
og minst ett vestlig land (blå) eller ett av de markerte landene i Asia (oransje). Her inkluderes
både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte (f.eks. ulykker), men ikke FN-operasjoner. Det forutsettes at minst én person dør og at det berørte landets myndigheter bekrefter
dødsfallet, senest 6. oktober 2021.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen dødelige hendelser
2: Ja, mellom Kina og et
vestlig land
3: Ja, mellom Kina og et nærliggende land i Asia
3) Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener
og øver i Norge i 2020, sammenlignet med i 2019?
Ett av spørsmålene i Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse er: «Hvor positiv eller negativ er
du til at andre NATO-land trener og øver i Norge?»
I år svarte 69 % at de var «meget» eller «ganske» positiv. Dette var høyere enn i 2018 (65 %),
men ikke spesielt høyt sammenlignet med tidligere år. Etter at undersøkelsen ble gjennomført,
har Russland avholdt flere militærøvelser lenger sør langs norskekysten enn tidligere. Øvelsene
tolkes som et uttrykk for russisk misnøye med større alliert tilstedeværelse i Norge og NATOøvelsen Trident Juncture i 2018.
Svaret baseres på den totale andelen som svarer at de er «meget» eller «ganske» positive på det
aktuelle spørsmålet i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2020.
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Andel positiv til alliert trening. Kilde: Forsvarets innbyggerundersøkelse 2019.353
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

68 % av respondentene i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2020 svarte at de er meget eller
ganske positive til at andre NATO-land trener
og øver i Norge.354

1: Færre (under 65 %)
2: Omtrent like mange (65–
72 %)

3: Flere (73 % eller mer)
4) Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i
løpet av det neste året?
Digitale angrep anses som en voksende trussel, men angrep som medfører alvorlig skade, ødeleggelse eller annen forstyrrelse av kritisk infrastruktur er relativt sjeldne. Kritisk infrastruktur
er f.eks. kraftverk, trafikkstyring og bakkestasjoner som er nødvendige for samfunnsfunksjoner
som forsyning av mat, vann og drivstoff, finansielle tjenester og kommunikasjon. Et eksempel
på et slikt angrep er nedstengningen av en transformatorstasjon i Ukraina i 2016.
Det forutsettes at infrastrukturen slutter å fungere normalt i minst én time, at hendelsen omtales
i norske medier, og at norske myndigheter eller selskaper som er ansvarlig for infrastrukturen
bekrefter at dette skyldes et digitalt angrep, senest 6. oktober 2020. Det samme spørsmålet ble
stilt i oktober 2018, men har ikke skjedd noen slike angrep det siste året.

353
354

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/innbyggerundersoekelsen-2019.pdf
https://forsvaret.no/aktuelt_/ForsvaretDocuments/IBU%202020.pdf
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

X

Kilder
Det har ikke vært hendelser som oppfyller
spørsmålets kriterier, der forutsetningene var at
infrastrukturen sluttet å fungere normalt i
minst én time, at hendelsen ble omtalt i norske
medier og at norske myndigheter eller selskaper som er ansvarlig for infrastrukturen bekrefter at dette skyldtes et digitalt angrep.
Det nærmeste en har kommet var dataangrepet
mot Stortinget, men dette har ikke omtalt som
kritisk infrastruktur og førte heller ikke til at
systemene sluttet å fungere i minst én time.355
Ev. nedetid skyldtes tiltakene som ble satt i
verk i etterkant, ikke selve angrepet.

1: Ja
5) Vil Russland og Ukraina undertegne en fredsavtale de neste 18 månedene?
Det er fortsatt kamper mellom pro-russiske separatister og ukrainske styrker i den østlige Donbass-regionen. Ifølge Ukrainas nye president, V. Zelensky, er en fredsavtale med Russland en
prioritet. I september gjennomførte landene den største fangeutvekslingen siden krigen begynte i
2014.
Det har nylig blitt foreslått at Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike skal møtes i Paris for
nye fredssamtaler. Russland har sagt seg villig, men under tre betingelser: at de stridende partene separeres langs dagens frontlinje, at Donbass gis en spesiell status, og at det må foreligge
en foreløpige avtale om hva møtet skal konkludere med.356
Det forutsettes at både Russlands og Ukrainas myndigheter signerer en avtale som omhandler
konflikten i Donbass, senest 6. april 2021, og at begge parter omtaler den som en «fredsavtale».
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja

355

https://www.nrk.no/norge/stortinget-utsatt-for-et-omfattende-it-angrep-1.15143406
https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-talks/russia-ready-for-ukraine-peace-talks-but-sets-preconditions-idUSKCN1VY1KH
356
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6) Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate NATO?
Donald Trump har ved flere anledninger sådd tvil om NATOs relevans og kritiserte andre lands
manglende vilje til å finansiere forsvar. Trump skal ved flere anledninger ha diskutert mulighetene for at USA vil forlate alliansen, men Det hvite hus har avvist dette.357 Om dette skulle skje,
vil det imidlertid få dramatiske konsekvenser for NATOs fremtid og norsk sikkerhet.
Det forutsettes at Trump offisielt annonserer at USA skal forlate NATO og at det signeres et
dokument som begynner denne prosessen, uavhengig av om og når utmeldingen fullføres. Beslutningen må komme før neste presidentvalg (3. november 2020).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer
0: Nei

Riktig svar Kilder
X

Donald Trump har ikke offisielt annonsert at
USA skal forlate NATO og signert et dokument som begynner en slik prosess før presidentvalget 3. november 2020.

1: Ja

357

https://edition.cnn.com/2019/01/15/politics/trump-nato-us-withdraw/index.html
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27. runde – november 2019
1) Vil det skje et islamistisk terrorangrep i Skandinavia det neste året, og vil personer
som har returnert fra konfliktområder være direkte involvert?
Debatten om risikoen forbundet med å hente hjem personer som har kjempet for Den islamske
stat (IS) har blitt aktualisert av Tyrkias invasjon nord i Syria og forholdene i leirene hvor de holdes.358
Svaret baseres på det første islamistiske terrorangrepet som eventuelt finner sted i Skandinavia
(Norge, Sverige, Danmark), senest 3. november 2020, og om dette involverer minst én person
som har returnert fra et konfliktområde, uavhengig av når og hvordan.
Forutsetninger:
 Returnerte personer inkluderer alle med tilknytning til et skandinavisk land som har
reist til et konfliktområde hvor de har vært tilknyttet en islamistisk terrorgruppe, uavhengig av hva de har gjort der.
 Personen(e) må være direkte involvert i et fysisk angrep, men det må ikke nødvendigvis
skje i samme skandinaviske land som personen reiste fra.
 Avvergede plott teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen islamistiske
angrep

X

Det er ikke gjennomført noen islamistiske
terrorangrep i spørsmålsperioden (november
2019-oktober 2020).
Det var imidlertid rapportert om en mulig terrorrelatert hendelse i Märsta, Sverige i
desember 2019, da en bil kjørte gjennom
veggen på en idrettshall.359 Terror- og drapsforsøksmistanken ble imidlertid raskt frafalt,360 og han ble i desember 2020 i stedet
siktet for uaktsom og ulovlig kjøring.361

2: Ja, og involverer returnert
person
3: Ja, men involverer ikke
returnert person

358

https://www.nrk.no/norge/terrorforsker_-veldig-lav-risiko-a-hente-hjem-barn-og-modre-fra-is-leire-1.14732139
https://www.dagbladet.no/nyheter/sjaforens-brev--folk-skal-do/71881006
360 http://www.marsta.nu/startsidan/aklagaren-avfardar-terrorkoppling/
361 http://www.marsta.nu/startsidan/atalas-och-kravs-pa-190-000-kronor/
359
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2) Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb
gjennom første halvdel av 2020?
Tross mye kritikk har andelen av befolkningen som mener at D. Trump gjør en god jobb som
USAs president vært relativt stabil. Det siste halvåret har denne andelen ligget på 42 % i snitt.
Nå er Trump i hardt vær igjen, som følge av tilbaketrekningen fra Syria og en mulig riksrettprosess.
Svaret baseres på gjennomsnittet av andelen som mener at president Trump gjør en god jobb
(“approve”) i alle Gallups meningsmålinger f.o.m. januar t.o.m. juni 2020 (normalt annenhver
uke).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

De første seks månedene av 2020 har Trumps
oppslutning ligget litt høyere snittet på 42 %
fra de tre første årene. Basert på Gallups ukentlige målinger av andelen som svarer at Trump
gjør en god jobb, havnet snittet av alle målingene f.o.m. januar t.o.m. juni 2020 på 45,5 %.362

1: Under 35 %
2: 35,00–39,99 %
3: 40,00–44,99 %
4: 45,00–49,99 %

5: 50 % eller mer
3) Vil Russland og Kina gjennomføre en felles militærøvelse i Barentshavet i løpet av de
neste to årene?
Russland og Kina samarbeider tettere militært. I tillegg til øvelser på land, har landene gjennomført minst ti større felles marineøvelser siden 2012. Først fant disse bare sted i Nordøst-Asia,
men de siste årene har landene også gjennomført øvelser i Middelhavet (2015), Sør-Kinahavet
(2016) og Østersjøen (2017). Ifølge forsker Ståle Ulriksen bør ingen bli veldig overrasket om
det kommer en russisk-kinesisk fellesøvelse også i Barentshavet relativt snart.363
Det forutsettes at minst ett av landene bekrefter at de har gjennomført en felles militærøvelse i
Barentshavet, uavhengig av omfang og annen deltagelse. Øvelsen må skje senest 3. november
2021, og bekreftes senest 18. november. Annonseringer om fremtidige øvelser teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

362
363

https://news.gallup.com/poll/203207/trump-job-approval-weekly.aspx
https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/1nwEee/bjoernen-og-dragen
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Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
4) Hva vil Oljefondets markedsverdi være ved utgangen av 2020?
I oktober passerte Oljefondets markedsverdi 10 000 mrd. kroner.364 De siste tiårets store vekst
skyldes børsoppgang, fallende renter, en svak krone og en god porsjon flaks. Regjeringen legger
til grunn at fondet vil fortsette å stige til over 12 000 mrd. ved utgangen av 2024. Samtidig
advares det om at selv små svingninger i globale markeder kan få stor betydning for statsbudsjettet, inkludert forsvarsbevilgningene i konkurranse med andre offentlige utgifter.365
12000
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Oljefondets markedsverdi (kr) ved utgangen av året. Kilde: Norges Bank.366
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 8,000 mrd. kr
2: 8,000–8,999 mrd. kr
3: 9,000–9,999 mrd. kr
4: 10,000–10,999 mrd. kr
5: 11,000–11,999 mrd. kr
6: Minst 12,000 mrd. kr

364

https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/g7Kg90/aftenposten-mener-gratulerer-med-oljefondet
https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/G1V029/nordmenn-maa-fylle-magen-med-is-oeystein-k-langberg
366 https://www.nbim.no/no/markedsverdi/
365
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5) Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?
I oktober la Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd.367 Dette er et viktig bidrag til regjeringens
nye langtidsplan for Forsvaret, som skal behandles i Stortinget i 2020. I dette rådet presenterte
forsvarssjefen fire hovedalternativer (A-D), der D er det laveste ambisjonsnivået og A er det
høyeste. Hvert alternativ inneholder ulike antall enheter.
Etter at KNM Helge Ingstad havarerte har Norge 4 fregatter. Disse var i sin tid Forsvarets
største investering noensinne og er i dag Norges største krigsskip (utenom et logistikkfartøy). I
alternativene D, C og B (land) anbefaler forsvarssjefen at antallet fregatter må økes til totalt 6. I
alternativene B (sjø) og A økes antallet til totalt 8 fregatter.
Svaret baseres på det totale antallet fregatter i strukturen som beskrives i stortingsproposisjonen
som utgjør den nye langtidsplanen for Forsvaret, uavhengig av den videre behandlingen av
denne.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: 4 fregatter eller færre

X

17. april 2020 kom Prop. 62 S (2019–2020),
som er regjeringens forslag til ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret.368
Her ble det klart at det blir ingen nye fregatter, selv om forsvarssjefen ønsket seg minst
6. KNM Helge Ingstad erstattes ikke, så det
totalet antallet forblir 4 fregatter.

2: 5 fregatter
3: 6 fregatter
4: 7 fregatter
5: 8 fregatter eller flere
6) Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?
I alle fire hovedalternativer (A-D) vil forsvarssjefen å styrke Norges eneste brigade (Brigade
Nord). I to av de mest ambisiøse alternativene, B (land) og A, anbefaler han imidlertid også å
etablere en ny, lett brigade i Sør-Norge, bestående av tre motoriserte infanteribataljoner og støttestruktur, som skal kunne brukes over hele landet.

367

https://forsvaretsforum.no/slik-ser-haakon-bruun-hanssens-dr%C3%B8mmeforsvar-ut
https://www.aftenposten.no/norge/i/1n99yJ/her-er-ny-langtidsplan-for-forsvaret-den-er-ikke-akkurat-slik-forsvarssjefen-oensket-seg?
368
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For at svaret skal bli «ja» må det i stortingsproposisjonen om ny langtidsplan for Forsvaret
beskrives en ny brigade utover dagens Brigade Nord, uavhengig av om hvor den lokaliseres og
om brigaden vil inneholde avdelinger som allerede eksisterer.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder
17. april 2020 kom Prop. 62 S (2019–2020),
som er regjeringens forslag til ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret.369

0: Nei

X

Her ble det klart at det ikke blir en ny brigade
utover dagens Brigade Nord, selv om forsvarssjefen hadde bedt om en ny, lettere brigade i sør i sine mest ambisiøse alternativer.
Brigade Nord styrkes likevel med én ekstra
hærbataljon.

1: Ja

369

https://www.aftenposten.no/norge/i/1n99yJ/her-er-ny-langtidsplan-for-forsvaret-den-er-ikke-akkurat-slik-forsvarssjefen-oensket-seg?

132

FFI-RAPPORT 21/00736

28. runde – desember 2019
1) Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket parti vil sitte i den?
12. desember er det valg i Storbritannia.370 Statsminister Boris Johnsons parti (De konservative)
leder på målingene, men det er usikkert om det vil være nok til å få rent flertall i Underhuset
(minst 326 av de totalt 650 setene). De konservative har i dag 298 seter, og styrer landet gjennom en mindretallsregjering, mens det største opposisjonspartiet (Labour) har 243 seter.
Her spørres det om Storbritannia vil få en flertalls- eller mindretallsregjering, og om den vil inkludere De konservative eller Labour. Flertallsregjering krever at partiet/ene som danner første
regjering etter valget, har minst 326 seter. Hvis dagens mindretallsregjering med De konservative fortsetter uten endringer, blir dette riktig svar.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Flertallsregjering med De
konservative

X

Etter valget er det klart at statsminister Boris
Johnsons parti, De konservative, sikret seg
flertall i Parlamentet, som betyr at han vil besøke dronningen for å danne en ny flertallsregjering.371

2: Flertallsregjering med
Labour
3: Mindretallsregjering med
De konservative
4: Mindretallsregjering med
Labour
2) Hva skjer videre med Brexit etter valget?
Utfallet av det britiske parlamentsvalget kan også få stor betydning for Brexit-prosessen.372
Etter nok en utsettelse skal Storbritannia nå forlate EU 31. januar 2020. Brexit kan skje tidligere, hvis det nye parlamentet godkjenner en avtale som er fremforhandlet med EU. Dette er
planen til De konservative. Hvis ikke, kan landet forlate EU uten en avtale når dagens frist går
ut, som de fleste opposisjonspartiene er imot. Andre alternativer er at Storbritannia får en ny
utsettelse fra EU, eller at hele Brexit avlyses ved at det nye parlamentet trekker utmeldingen
(Artikkel 50) tilbake.

370

https://www.theweek.co.uk/93763/will-there-be-a-general-election-in-2019
https://www.bbc.com/news/election-2019-50765773
372 https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399
371
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Svaret baseres på det alternativet som skjer først. Hvis ingen av alternativene skjer innen
gangen av 2020, utgår spørsmålet.

ut-

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: En Brexit-avtale godkjennes i parlamentet

X

Statsminister Boris Johnsons Brexit-avtale
har nå blitt godkjent i det britiske Parlamentet, etter at overhuset også ga sin tilslutning
22. januar 2020.373

2: Storbritannia forlater EU
uten en avtale
3: Storbritannia får en ny
utsettelse
4: Parlamentet avlyser Brexit
3) Vil det skje en regimeendring i Iran i løpet av de neste to årene?
I november var det demonstrasjoner i flere iranske byer.374 Årsaken var en økning i bensinprisen, men bakgrunnen er misnøye med landets økonomiske situasjon. Demonstrasjonene omtales
som mer voldelige enn tidligere, og har fått noen til å spekulere i hvor lenge dagens regime kan
bli sittende. En større politisk omveltning i Iran vil få konsekvenser for hele regionen.
Med «regimeendring» forutsettes det en grunnleggende endring i hvem eller hvordan landet styres, f.eks. gjennom militærkupp, kupp fra andre politiske eliter, militære intervensjoner utenfra
eller endringer i styreform, som er de vanligste formene for regimeendring.375
Det er ikke mulig å definere detaljerte kriterier, men det mest avgjørende vil være hvorvidt det
er en utbredt oppfatning blant eksperter i vestlige media om at det har skjedd en «regimeendring» i Iran, senest 1. desember 2021. Nye ledere, f.eks. etter A. Khameneis død, vil ikke i seg
selv utgjøre en regimeendring, med mindre det også fører til grunnleggende politiske endringer.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja

373

https://www.nettavisen.no/nyheter/brexitlov-pa-vei-til-dronningens-bord/3423913515.html
https://www.aftenposten.no/verden/i/50e1ye/bensinprisen-steg-til-litt-over-1-krone-literen-da-startet-voldsommeopptoeyer-i-iran
375 https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/rAOxx0/ingen-regimer-varer-evig
374
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4) Når vil EU eventuelt løfte økonomiske sanksjoner mot Russland?
I 2014 innførte EU økonomiske sanksjoner mot Russland etter landets intervensjon i Ukraina.
Sanksjonene har blitt forlenget med seks måneder flere ganger, senest i juni, der de ble forlenget
ut januar 2020.376 Begrunnelsen er manglende implementering av våpenhvileavtalen fra Minsk i
2015. Norge følger også EUs sanksjoner. Noen norske politikere har imidlertid argumentert for
at sanksjonene må fjernes for å bedre forholdet til Russland.
Det forutsettes at EU løfter noen, men ikke nødvendigvis alle, økonomiske sanksjoner mot
Russland, uavhengig av om det er dagens eller nye som er innført senere. Svaret baseres på tidspunktet en eventuell løfting trer i kraft. EU må selv omtale det som en løfting. Andre typer
sanksjoner teller ikke. Ved løfting før 2020, utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Første halvdel 2020
2: Andre halvdel 2020
3: Første halvdel 2021
4: Andre halvdel 2021
5: Ikke før tidligst 2022
5) Vil en stat «skyte ned» en egen satellitt, en annen stats satellitt, ingen eller begge deler
de neste to årene?
Stadig flere land satser på satellitter, men bare noen få anses å ha våpen som kan skyte dem
ned.377
Å skyte ned en egen satellitt vil være en maktdemonstrasjon, mens å skyte ned en annen stats
satellitt kan i verste fall bli tolket som en krigserklæring. Terskelen for å skyte ned satellitter
anses som høy, bl.a. pga. romsøppelet det skaper og presedensen det kan sette. I april 2019 ble
India det tredje landet (etter Kina og USA) som har skutt ned en egen satellitt, mens Russland
har slike våpen og det spekuleres i om landet vil følge etter.378
Med «skyte ned» menes det at minst én satellitt fysisk ødelegges, uavhengig av hvordan eller
hvilken bane den kretser i. For nedskyting av «egen satellitt» forutsettes det at staten selv
bekrefter hendelsen, mens for nedskyting av «en annen stats satellitt» må et land anklage et

376

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/06/20/195587832/eu-forlenger-sanksjoner-mot-russland
377 https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-satellite_weapon
378 https://www.theguardian.com/science/2019/apr/02/a-terrible-thing-nasa-condemns-indias-destruction-of-satelliteand-resulting-space-junk
https://nationalinterest.org/blog/buzz/get-ready-russia-will-soon-try-kill-satellite-52232
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annet land for bevisst å ha skutt ned deres satellitt. Bekreftelsen/anklagen må komme senest
1. desember 2021.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen nedskyting av satellitt
2: Nedskyting av stats egen
satellitt
3: Nedskyting av annen stats
satellitt
4: Nedskyting av både egen
og annen stats satellitt
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29. runde – januar 2020 («2020-spesial»)
1) Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?
Riksrettssaken mot Trump skal nå behandles i Senatet. Av totalt 100 seter har Trumps eget parti
(Republikanerne) et flertall på 53. Demokratene og andre senatorer, som trolig ønsker ham
dømt, har bare 47. Det kreves 67 stemmer for at Trump blir dømt. På grunn av republikanernes
flertall vil Trump derfor mest trolig bli frifunnet.
Det er imidlertid usikkert hvor mange, om noen, republikanske senatorer som vil stemme for å
dømme sin egen president.379 I riksrettssaken mot den demokratiske Bill Clinton stemte ingen
demokratiske senatorer for at han var skyldig. Saken mot Trump anses som mer alvorlig (nasjonal sikkerhet), men «partipisken» (presset om å stemme likt partiet) kan også være sterkere i
dagens politiske klima.
Svaret baseres på det høyeste antallet republikanske senatorer som stemmer for at Trump er
«skyldig» i noen av Senatets avstemminger. Det forutsettes at «skyldig» innebærer en praktisk
konsekvens for Trump, f.eks. avsettelse eller tap av makt, ikke bare symbolske konsekvenser,
som irettesettelser.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar Kilder

X

Det var bare republikaneren Mitt Romney som
stemte for at Trump var skyldig i riksrettsavstemningen 5. februar 2020, og da bare på
anklagen om maktmisbruk, ikke i å hindre
Kongressens arbeid.380

1: Ja
2) Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres
myndigheter i løpet av 2020?
Sist Norges ambassadør ble «kalt inn på teppet» av Russland var september 2018, etter at russeren M. Botsjkarev ble siktet for spionasje. Sist den russiske ambassadøren ble det var i 2017,
etter at norske stortingspolitikere ble nektet visum. I 2019 ble ingen av landenes ambassadører
kalt inn.

379
380

https://fivethirtyeight.com/features/which-senators-are-likely-to-vote-for-trumps-removal/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8mog9x/senatet-har-talt-trump-blir-ikke-avsatt
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Det forutsettes at norske medier omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom
ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen (chargé d'affaires). Andre diplomater teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I august kalte Russland inn Norges ambassadør på teppet etter utvisningen av den russiske etterretningsoffiseren ifm. spionsiktelsen mot en norsk statsborger.381

1: Ingen av landenes
ambassadører
2: Bare den norske
ambassadøren
3: Bare den russiske
ambassadøren
4: Begge lands ambassadører

I oktober, i forbindelse med at Norge attribuerte sommerens dataangrep mot stortinget til
Russland, bekreftet utenriksminister I. Søreide at den russiske ambassadøren ble kalt
inn til Utenriksdepartementet.382 Denne innkallingen har imidlertid får relativt mindre
oppmerksomhet i norske medier enn innkallingen av den norske (og var derfor ikke
nevnt i spørsmålsteksten om det samme
spørsmålet publisert i desember 2020).
3) Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?
I 2019 skjedde det ingen terrorangrep i Europa, der minst 5 personer ble drept (per 15. des.). Til
sammenligning var det 1 slikt angrep i 2018, 5 i 2017, 3 i 2016 og 2 i 2015 (alle jihadistiske).383
Samtidig var det flere, mindre dødelige angrep fra både jihadister og høyreekstreme i 2019. Eksperter hevder at den internasjonale trusselen fra IS ikke er over, men toner ned faren for en ny
terrorbølge i Europa.384

381

https://www.nrk.no/urix/norges-ambassador-i-moskva-kalt-inn-til-mote-etter-utvisning-1.15138654
https://www.tv2.no/a/11708209/
383 https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe
384 https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/12/11/195633028/hvorfor-ikke-mer-terrorisme-i-norge
382
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Det forutsettes at landets myndigheter omtaler hendelsen som terror, uavhengig av hvem som
står bak. Drepte inkl. alle som dør i angrep eller av skader ila. en uke, men ikke gjerningspersonen(e). Koordinerte hendelser i samme by/område teller som ett angrep. Alle land som normalt
regnes som en del av Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.385
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I 2020 har vært 1 terrorangrep i Europa, der
minst 5 personer ble drept (et høyreekstremt
angrep i Hanau, Tyskland).386

1: Ingen angrep
2: 1–3 angrep

3: 4–6 angrep
4: Minst 7 angrep
4) Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?
Etter hvert som krigen i Syria ebber ut, frykter eksperter at konflikten mellom Israel og Iran kan
eskalere.387 Israel er bekymret for økt iransk tilstedeværelse i Syria og for at iransk-støttede
grupper, som Hezbollah i Libanon, skal få bedre tilgang på våpen. Israel har gjennomført hundrevis av luftangrep mot mål i Syria, men også noen i Libanon.388 Samtidig har iranske styrker og
iransk-støttede grupper skutt raketter mot Israel fra grenseområder i disse landene.
En eventuell israelsk bakkeoperasjon inn i Syria og/eller Libanon vil representere en ny fase.
Det forutsettes at israelske myndigheter bekrefter at landet har sendt militære styrker inn på bakken, senest 1. januar 2021, uavhengig av hva de gjør der og hvor lenge. Operasjoner som ikke
bekreftes offentlig, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ikke i noen av landene

X

Det er ikke rapportert om eller bekreftet av
israelske myndigheter at landet har innledet
en bakkeoperasjon i Syria eller Libanon i
2020. Israel har imidlertid gjennomført luftangrep i Syria, og det ble trefninger med
Hezbollah i juli på grensen til Libanon.389

2: Ja, men bare i Syria

385

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_2020
387 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/rAOv5a/iran-mot-israel-paa-syrisk-jord-dette-kan-bli-den-nye-storkrigen?utm_source=vgfront&utm_content=row-1
388 https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Israel_conflict_during_the_Syrian_Civil_War
389 https://www.aljazeera.com/news/2020/7/28/lebanons-hezbollah-accuses-israel-of-fabricating-border-clash
386
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3: Ja, men bare i Libanon
4: Ja, i begge landene
5) Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?
Et annet scenario som kan få store ringvirkninger, er en ny borgerkrig i Libanon. De siste ukene
har det vært store protester mot den politiske eliten og landets økonomiske krise. Det har vært
voldelige sammenstøt mellom demonstranter og regjeringsstyrker, men også mellom begge
disse og tilhengere av gruppene Hezbollah og Amal, som har sittet i regjeringen det ble protestert mot. Her spørres det om situasjonen vil eskalere til væpnede kamper.
Det forutsettes at minst 100 mennesker blir drept i stridsrelaterte hendelser mellom regjeringsstyrker og/eller organiserte, væpnede grupper i løpet av 2020. Dette inkluderer både sivile og
stridende som blir drept i «vanlige» kamphandlinger (f.eks. skyting), men også andre typer angrep hvis de er rettet mot en annen væpnet aktør (f.eks. bomber mot hovedkvarter). Personer som
blir drept i ensidige angrep på sivile eller i angrep fra andre eksterne stater, teller altså ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar Kilder

X

Siden oktober 2019 har det vært voldelige
demonstrasjoner i Libanon.390 Over tusen mennesker skal ha blitt skadet, men det er bare rapportert om rundt 10 dødsfall. De fleste av disse
har også skjedd i sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter, ikke mellom
væpnede aktører, som det ble spurt om her.

1: Ja
6) Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020,
sammenlignet med de siste par årene?
Under migrasjonsbølgen i 2015 kom det over 30 000 søknader om beskyttelse (asyl) til Norge.
Siden har antallet falt betydelig, og i 2019 ligger det an til å komme under 2500 søknader. Nylig
truet Tyrkia med å sende «millioner av flyktninger» til Europa etter kritikk for landets militæroffensiv mot kurderne i Syria, men dette har ikke skjedd så langt.391
Svaret baseres på det totalet antallet asylsøknader som registreres av UDI i hele 2020, i den
første rapporten som inkl. tall for desember, uavhengig av om disse justeres senere.

390
391

https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Lebanese_protests
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/10/turkeys-erdogan-threatens-send-millions-refugees-europe-eu-calls/
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Antall asylsøknader til Norge, 2012-2019 (unntatt des. 2019). Kilde: UDI.392
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det er registrert enda færre asylsøknader til
Norge enn de siste årene, med totalt 1,387
søknader i 2020 sammenlignet med mellom
2300 og 3600 siden 2016, mens tallene var
betydelig høyere i årene før dette.393

1: Langt færre (under 1000)
2: Litt færre (1000–1999)

3: Omtrent like mange
(2000–2999)
4: Litt flere (3000–3999)
5: Langt flere (minst 4000)
7) Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet
av 2020?
Oljeprisen er viktig for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. I 2019 har
oljeprisen variert mellom $51 og $75, og lå i midten av desember på rundt $60–65. Svaret baseres på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.394

392

https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/?year=0&filter=39
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/?year=0&filter=39
394 https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
393
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Ingen av delene
2: Stige over $80,00
3: Falle under $40,00

X

Etter koronautbruddet i mars falt oljeprisen til
under $40, og forble der inntil juni.395 Siden da
har den krøpet gradvis opp mot $50 mot slutten av året. Den høyeste oljeprisen registrert i
2020 var $69 helt i starten av året.

4: Begge deler
8) Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?
Det siste året har kronen svekket seg betydelig mot den amerikanske dollaren. En svak kronekurs er bra for norsk eksport, men dårlig for Forsvarets økonomi, fordi investeringer ofte utbetales i dollar. En høy dollarkurs gjør f.eks. de nye F-35 kampflyene dyrere.
I 2019 har dollarkursen så langt ligget på 8,8 kr i snitt, sammenlignet med et snitt på 8,1 kr
(2018), 8,3 kr (2017), 8,4 kr (2016) og 8,1 kr (2015). Svaret baseres på snittet av alle dagskursene f.o.m. jan. 2020 t.o.m. des. 2020, rapportert av Norges Bank (NOK pr. 1 USD).396
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Den gjennomsnittlige daglige dollarkursen
endte i 2020 på 9,41 kr, i det øvre sjiktet av det
riktige svaralternativet (9,00–9,49 kr).397 Dette
var noe høyere enn i 2019 (ca. 8,8 kr).

1: Under 8,00 kr
2: 8,00–8,49 kr
3: 8,50–8,99 kr
4: 9,00–9,49 kr

5: Minst 9,50 kr

395

https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/USD
397 https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/valutakurser/?tab=currency&id=USD
396
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9) Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å
stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?
I løpet av 2019 har Iran blitt anklaget for å stå bak angrep på seks sivile tankskip, to saudiarabiske oljeinstallasjoner og én amerikansk drone på eller rundt Den arabiske halvøy.398 Siden da
har USA og Frankrike opprettet hver sin koalisjon for å beskytte skipsfarten i området. Begge
inkluderer europeiske land. Norge vurderer fortsatt om, og evt. hva, landet skal bidra med.
Det forutsettes minst én hendelse hvor det oppstår fysiske skader på europeiske militære styrker,
inkl. baser. Ingen må dø, men det berørte landet må offentlig anklage Iran for å «stå bak» angrepet, senest 1. januar 2021. Alle hav-, luft- og landområder på og rundt Den arabiske halvøy er
inkludert (ikke Irak). Angrep som bare forårsaker sivil skade, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

0: Nei

Riktig svar

X

Kilder
Til tross for høy spenning i området, har det
ikke blitt rapportert om eller vært noen europeiske land som har anklaget Iran for å ha stått
bak et angrep på dets militære styrker på eller
rundt Den arabiske halvøy.399
Iran har imidlertid angrepet amerikanske baser
i Irak, der europeiske styrker har oppholdt seg.
Angrep i Irak var imidlertid ekskludert fra
dette spørsmålet.

1: Ja
10) Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i VestEuropa i løpet av 2020?
Likvideringer omtales som en potensielt viktigere samfunnstrussel.400 Bakgrunnen er flere tilfeller de siste årene, f.eks. nervegiftangrepet mot S. Skripal i England i 2018 (Russland anklaget
for), drapet på journalisten J. Khashoggi i Istanbul samme år (Saudi-Arabia tatt ansvar for), og
henrettelsen av en tsjetsjener i Berlin sommeren 2019 (der tysk politi hevder russiske myndigheter var involvert).

398

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Persian_Gulf_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%932020_Persian_Gulf_crisis
400 https://forsvaretsforum.no/skytingen-av-khangoshvili-i-berlin-som-ingen-snakker-om
399
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Svaret baseres på det totale antallet personer som blir (forsøkt) drept i vesteuropeiske land, der
myndighetene offentlig hevder at en annen stat er involvert, senest 1. januar 2021. Dette inkluderer ikke tilfeldige ofre, bare personer som myndighetene omtaler som tiltenkte mål. VestEuropa inkluderer her Norden, Tyskland, Østerrike, Italia og andre land vest for disse.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det er rapportert om fire drapsforsøk i Europa med mulige koblinger til fremmede stater, men i bare ett av tilfellene har det berørte
landet offisielt pekt på et annet lands myndigheter.
 I januar ble blogger og kritiker av det
tsjetsjenske regimet, Imran Aliev, knivdrept på et hotellrom i Lille, Frankrike.
Franske myndigheter har sagt at de tror
drapet var politisk motivert og vet at
drapsmannen flyktet til Tsjetsjenia umiddelbart etter drapet,401 men har ikke offisielt hevdet at tsjetsjenske myndigheter
stod bak.402
 I februar ble en blogger og kritiker av det
tsjetsjenske regimet, Tumso Abdurakhmanov, forsøkt drept med en hammer
i Sverige. To personer er siktet, og den
svensk sikkerhetstjenesten uttalte offentlig i oktober at de to mistenkes for å være
koblet til «et regime i et annet land, den
russiske republikken Tsjetsjenia»,403 og
at fremmede staters aktivitet mot Sverige
har intensivert, og viste til dette drapsforsøket som et eksempel på hvordan etterretningsaktivitetene har endret seg.
 I juni ble den kurdisk-iranske opposisjonelle, Sadegh Zarza, forsøkt knivdrept i
Leeuwarden, Nederland. Ifølge offeret
selv ble han utsatt for et iransk likvideringsforsøk. Gjerningspersonen er en
iransk statsborger, men nederlandske

1: Ingen personer
2: 1–3 personer

401

https://www.businessinsider.com/anti-putin-blogger-imran-aliev-murdered-in-france-2020-2?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/imran-aliev-suspect-fled-russia-link-kadyrov-police-2020-2?r=US&IR=T
403 https://www.rferl.org/a/two-charged-in-sweden-with-attempted-murder-over-chechen-blogger-assault/30921152.html
402
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myndigheter har ikke uttalt seg offentlig
om mulig iransk involvering.404
I juli ble den tsjetsjenske asylsøkeren,
Mamikhan Umarov, skutt og drept ved et
kjøpesenter utenfor Wien, Østerrike.
Drapet etterforskes av østerrikske myndigheter, som har sagt at det kan være
politisk motivert eller forbundet med
organisert kriminalitet, som Umarov
hadde vært involvert i tidligere.405

Av disse fire drapsforsøkene er det altså bare
ett av dem (Tumso Abdurakhmanov) som
oppfyller svarkriteriet om at det berørte landets myndigheter anklager en annen stat for å
stå bak innen utgangen av 2020. Vestlige
myndigheter har også anklaget russiske myndigheter for å stå bak drapsforsøket på A.
Navalny, men dette ble gjennomført i Russland og er dermed ikke inkludert her. I tillegg
ble det rapportert om at russiske agenter
planla å drepe borgermesteren i Praha,406 men
dette ble ikke gjennomført og har siden vist
seg å være en falsk anklage forbundet med en
personkonflikt på den russiske ambassaden.407
3: 4–6 personer
4: Minst 7 personer

404

https://www.thedailybeast.com/sadegh-zarza-i-survived-an-iranian-assassination-attempt
https://www.rferl.org/a/widow-of-chechen-killed-near-vienna-confirms-he-was-police-informant/30745752.html
406 https://www.bbc.com/news/world-europe-52455223
407 https://www.politico.eu/article/russian-rivalry-behind-prague-ricin-assassination-hoax/
405
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30. runde – februar 2020
1) Hvor mange andre land enn Iran vil bli anklaget for å ha startet et atomvåpenprogram eller forsøkt å anskaffe atomvåpen de neste tre årene?
Det finnes ni atommakter i verden. Det er imidlertid bekymring for at flere land vil forsøke å
anskaffe det fremover. I dag er det hovedsakelig Iran som mistenkes for å ha eller vurdere et
atomvåpenprogram.408 Det spekuleres også i om andre regionale aktører, som Saudi-Arabia og
Tyrkia, kan vurdere det samme.409
Det forutsettes at et fast medlem av Sikkerhetsrådet (USA, Russland, Kina, UK, Frankrike) offisielt hevder et annet land enn Iran har begynt et program for utvikling av atomvåpen eller forsøkt å anskaffe det på andre måter, senest 10. februar 2023. Inkl. alle kjernefysiske våpen.
Anklagen må omhandle mer enn bare intensjoner, men det spiller ingen rolle når programmet/
forsøket skal ha begynt. Land som ikke teller er dagens atommakter og Syria, som har blitt
anklaget tidligere, men motsatt seg kontroll.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen land
2: Ett land
3: To land
4: Tre land eller flere
2) Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?
Donald Trump og Kim Jong-un har møttes tre ganger: to av dem på toppmøter i 2018 og 2019,
og sist på grensen i juni 2019, etter en Twitter-invitasjon fra Trump mens han var i Sør-Korea.
Forhandlingene om Nord-Koreas atomvåpen har imidlertid ikke ført frem, og landet har gjennomført flere missiltester siden da. I september sa Trump at et fjerde møte kunne skje snart, men
dette har ikke skjedd.410
Det forutsettes en offisiell amerikansk bekreftelse om at de to lederne har møttes ansikt til
ansikt, senest 1. januar 2021.

408

https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
https://euideas.eui.eu/2019/11/12/the-imminent-risk-of-nuclear-proliferation-in-the-middle-east/
410 https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2019/09/23/trump-says-fourth-meeting-with-kim-jongun-could-happen-soon/
409
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

Det er ikke rapportert om eller bekreftet fra
amerikansk hold at Donald Trump og Kim
Jong-un skal ha møttes i løpet av 2020.411

1: Ja
3) Hvor mange vil dø av koronaviruset i løpet av 2020?
I januar fastslo kinesiske myndigheter et nytt koronavirus (2019-nCoV), som kan føre til en
pandemi (global epidemi).412 Situasjonen sammenlignes med SARS-viruset, som smittet 8,000
og drepte 774 i 2002–2003. Per 1. februar er det registrert 14,600 smittede og 305 døde av
koronaviruset.
Svaret baseres på det totalet antall døde i hele verden, som rapporteres i første oppdatering fra
Johns Hopkins University etter 31. desember 2020, evt. offisielle helsemyndigheter, hvis de
slutter å oppdatere før den tid.413
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Bare litt over én måned ut i spørsmålsperioden
er det (per 12. mars 2020) registrert 4,638 døde
av koronaviruset globalt, mens 126,000 er bekreftet smittet.414

1: Under 1,500 døde
2: 1,500–2,999 døde
3: 3,000–4,499 døde
4: Minst 4,500 døde

4) Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i
løpet av 2020, og vil det gjennomføres skarpskyting?
De siste årene har Russland gjennomført flere øvelser utenfor norskekysten.415 Disse har skjedd
stadig lenger sør, og den siste er allerede varslet utenfor Helgelandskysten denne uken.416 Russland har også varslet skarpskyting ifm. øvelsene, men dette har ofte ikke funnet sted likevel.
Ifølge eksperter kan øvelsene være et signal til USA og Norge, mens norske myndigheter har

411

https://www.google.com/search?q=meetings+kim+donald+trump+2020
https://www.aftenposten.no/verden/i/QoBBoP/who-uttrykker-bekymring-over-wuhan-smitte-mellom-mennesker
413 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
414 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
415 https://www.nrk.no/urix/forsvarssjefen-om-russisk-militaerovelse_-_-en-nasjonal-utfordring-1.14660898
416 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kJGr6j/russland-varsler-ny-missil-oevelse-utenfor-nordland
412
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kalt dem unødvendige, gitt tilgjengeligheten på store havområder lenger nord, der Russland normalt øver og tester våpen.
For at svaret skal bli «ja», må det komme minst ett nytt, offentlig varsel (f.eks. NOtice To AirMen, NOTAM), etter 10. februar og senest 31. desember 2020. Aktiviteten må være planlagt
innen én uke etter dette. Øvelser som ikke varsles, teller ikke. For at svaret skal inkludere
«skarpskyting», må Forsvaret bekrefte at minst én øvelse involverte skyting eller våpentest, uavhengig av hva med. Området inkluderer norsk økonomisk sone i Norskehavet, Nordsjøen og
Skagerak, men sør for Barentshavet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I juni 2020 utstedte Russland en «Notice to
AirMen» (NOTAM) om testskyting av missiler fra 2. til 5. juli utenfor Lofoten/Vesterålen
i forbindelse med en større øvelse i Barentshavet.417

1: Nei, ingen varsler om nye
øvelser
2: Ja, men ingen øvelser med
skarpskyting

Ifølge Forsvaret (på forespørsel ifm. denne
turneringen) ble det imidlertid ikke registrert
russisk aktivitet (eller skarpskyting) i det
varslede området.
3: Ja, og minst én øvelse med
skarpskyting
5) Vil Russland krenke norsk, svensk og/eller finsk landterritorium de neste to årene?
I motsetning til i Norge har russiske fly krenket både svensk og finsk luftrom de siste årene, og
det har blitt spekulert i om ubåten i skjærgården utenfor Stockholm i 2014 var russisk.418 Krenkelser av landterritoriene er imidlertid ikke rapportert i noen av landene, og anses som langt mer
alvorlig, hvis det skulle skje. Ifølge eksperter kan eventuelle krenkelser av landterritoriet f.eks.
handle om å utøve press mot myndighetene, skape usikkerhet, fremprovosere mottiltak eller
infiltrere områder.419
Svaret baseres på offentlige uttalelser fra myndigheter/væpnede styrker om at landets eget landterritorium er krenket, uavhengig av om dette benektes fra russisk side eller anses som utilsiktet.
Uttalelsen må komme senest 10. februar 2022.

417

https://thebarentsobserver.com/en/2020/07/more-30-russian-naval-vessels-open-fire-large-scale-barents-sea-wargames
418 https://www.dagbladet.no/nyheter/ingen-krenkelser-i-nord/72042071
419 https://www.tv2.no/a/7001151/
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av landene
2: Bare Norge
3: Bare Sverige
4: Bare Finland
5: Minst to av landene
6) Vil SpaceX gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i 2020, og vil den bli
vellykket?
Private aktører blir stadig viktigere i verdensrommet, og skal bl.a. overta «taxivirksomhet» til og
fra Den internasjonale romstasjonen (ISS). I januar gjennomførte det amerikanske selskapet
SpaceX en avgjørende test av romkapselen som astronautene skal fraktes i. Per nå ligger det an
til at selskapet skal gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon i andre kvartal 2020,
men det gjenstår noen siste forberedelser.420
Svaret baseres på første bemannede oppskytingsforsøk fra SpaceX. “Vellykket” betyr at astronautene kommer trygt frem og tilbake fra ISS, uavhengig av når returen blir.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Det amerikanske selskapet SpaceX gjennomførte 30. mai 2020 sin første bemannede oppskytingen med Crew Dragon-kapselen til Den
internasjonal romstasjonen (ISS). Ombord var
to amerikanske astronauter.

1: Nei, ekspedisjonen blir
ikke gjennomført i 2020
2: Ja, og ekspedisjonen blir
vellykket

Kapselen returnerte med astronautene 2. august 2020 og den historiske ekspedisjonen regnes dermed som vellykket.421
3: Ja, men ekspedisjonen blir
ikke vellykket

420
421

https://www.space.com/spacex-crew-dragon-astronaut-launch-by-spring-2020.html
https://www.ft.com/content/212982d8-ffdf-48aa-bdec-6b03f896cbbd
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7) Når vil Norge og Storbritannia eventuelt undertegne en handelsavtale?
Nå som Brexit er et faktum, går Storbritannia inn i en overgangsfase frem til 31. desember
2020. I løpet de neste 11 månedene skal britene forhandle frem nye handelsavtaler med land
over hele verden, også Norge. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner, mens Norge er
Storbritannias 12. største. Den britiske ambassadøren til Norge er likevel optimistisk med tanke
på å få til en handelsavtale mellom landene i løpet av overgangsperioden.422
Svaret baseres på tidspunktet norske myndigheter har undertegnet det de selv omtaler som en ny
handelsavtale med Storbritannia, som skal gjelde etter nevnte overgangsperiode, uavhengig av
omfang og andre parter. Tidspunktet det rapporteres om enighet eller avtalen trer i kraft, teller
ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Allerede i oktober 2020 ble det klart at Norge
ikke ville få på plass en frihandelsavtale med
Storbritannia innen 1. januar, fordi det ikke ble
tid til å få avtalen behandlet i Stortinget.423 Det
har det heller ikke blitt noe av.

1: Første kvartal 2020
2: Andre kvartal 2020
3: Tredje kvartal 2020
4: Fjerde kvartal 2020
5: Ikke før tidligst 2021

Storbritannia og de andre EØS-landene har
imidlertid blitt enige om en midlertidig vareavtale som sikrer lik tollsats som i dag inntil en
ny frihandelsavtale er på plass.

422
423

https://www.tv2.no/a/11178479/
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/x3lXJj/fortsatt-ingen-enighet-om-frihandelsavtale-midlertidig-avtale-paa-plass
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31. runde – mars 2020
1) Vil USA og/eller Iran angripe hverandres militære styrker i løpet av 2020?
I januar drepte USA den iranske generalen Q. Soleimani for å avverge fremtidige angrep, mens
Iran svarte med missilangrep mot amerikanske baser i Irak. Ifølge Etterretningstjenesten er Iran
trolig villig til å forhandle med USA, men om dette ikke leder frem, kan faren for en militær
eskalering også øke.424
Her spørres det om partene vil gjennomføre minst ett militært angrep mot den andres styrker/baser, uavhengig av hvor. Angrepet må skje etter 9. mars og føre til fysisk skade, men ingen må
dø. Den angrepne part må hevde at den andres militære styrker var direkte involvert, senest
7. januar 2021. Angrep mot sivile mål (f.eks. tankskip) eller fra væpnede grupper støttet av partene, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen angrep fra noen

X

11. mars ble to amerikanske soldater drept i et
rakettangrep i Irak, men det var iransk-støttede
grupper i Irak som stod bak. Det har også vært
styrkemarkeringer og trusler siden missilangrepene i januar 2020, men ingen direkte militære
angrep mellom landenes militære styrker.425
Drapet på atomforskeren, M. Fakhrizadeh teller ikke, fordi han ikke regnes som militær.
Iran har også benektet rapporter om drap på en
offiser på grensen mellom Irak og Syria.426

2: Ja, men bare angrep fra
Iran på USA
3: Ja, men bare angrep fra
USA på Iran
4: Ja, angrep fra begge parter
på hverandre
2) Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen
rundt Svalbard de neste to årene?
I februar gjentok Russland sin misnøye med norsk forvaltning av Svalbardtraktaten, bl.a. i
Fiskevernsonen, der Norge tildeler kvoter til andre land.427 Russland har likevel stort sett over-

424

https://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus-2020/konflikter-og-stormaktsrivalisering
https://en.wikipedia.org/wiki/2019–2020_Persian_Gulf_crisis
426 https://www.timesofisrael.com/iran-denies-senior-revolutionary-guards-commander-killed-in-drone-strike/
427 https://www.highnorthnews.com/nb/russland-med-klar-svalbard-advarsel-til-norge
425
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holdt norske reguleringer. Russiske marinefartøy kan lovlig seile inn i Fiskevernsonen (200 nautiske mil), så lenge det er utenfor territorialfarvannet (12 nautiske mil), men slike tokt er likevel
sjeldne. I 2012 gjennomførte destroyeren Severomorsk et tidagers tokt til Fiskevernsonen, men
det skjedde etter Norges arrest av en russisk tråler året før.428
Det forutsettes at det er snakk om russiske militære overflatefartøy (fregatt, destroyer, krysser
eller hangarskip) og at norske myndigheter hevder at det ble seilt inn i Fiskevernsonen, senest
1. mars 2022.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
3) Vil det skje flere dødelige, islamistiske terrorangrep i Europa i 2022 enn i 2020?
Antallet islamistiske terrorangrep i Europa har gått kraftig ned siden 2017. Så langt i 2020 har
det bare vært ett dødelig angrep (Villejuif, Frankrike), og ett ikke-dødelig angrep (London).429
Selv om Den islamske stat (IS) er svekket, forventer Etterretningstjenesten at terrortrusselen
mot Vesten vil øke igjen på sikt, bl.a. fordi organisasjonen bygger seg opp i flere deler av verden.430
Svaret baseres på en sammenligning av antallet dødelige angrep i 2020 og 2022. Landets myndigheter må omtale hendelsen som islamistisk terror. Minst én person må dø som følge av angrepet, senest én uke etter årsslutt. Angripere teller ikke. Land som normalt regnes som en del av
Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.431
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, færre eller like mange
angrep som i 2020
2: Ja, men under dobbelt så
mange angrep som i 2020
3: Ja, minst dobbelt så mange
angrep som i 2020

428

https://www.idunn.no/ip/2009/01/endringer_i_internasjonal_svalbard-politikk
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Villejuif_stabbing
430 https://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus-2020/terrorisme
431 https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
429
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4) Vil amerikansk etterretning hevde at vinneren av presidentvalget i 2020 fikk hjelp fra
en annen stat?
De siste årene har det vært gjentatte forsøk på å påvirke andre lands valg.432 Ved forrige presidentvalg i USA ble f.eks. H. Clinton angrepet av russiske hackere og nettroll, og dette kan ha
vært avgjørende for at D. Trump vant, fordi marginene var små. Neste presidentvalg er
3. november 2020.
Det forutsettes at amerikansk etterretning offentlig hevder at en annen stat har forsøkt å hjelpe
den kandidaten som vant presidentvalget i 2020. Det forutsettes ikke at hjelpen anses som avgjørende for utfallet. Uttalelsen må komme senest ett år etter valget og påvirkningen må kobles
direkte til valget, ikke andre prosesser eller handle om påvirkning generelt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
5) Når vil Russland avslutte sine luftangrep i Syria?
Fem år etter at Russland intervenerte på Assad-regimets side og flere ordre om å trekke styrker
ut senere, gjennomfører russiske styrker fortsatt luftangrep i Syria, men langt færre enn før.433
Svaret baseres på det siste året hvor russiske myndigheter bekrefter å ha gjennomført minst ett
luftangrep (fly eller helikopter) i Syria, og som etterfølges av et år uten nye.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: I løpet av 2020
2: I løpet av 2021
3: I løpet av 2022
4: Tidligst i 2023

432
433

https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2019/Kan-demokratier-hackes
https://jamestown.org/program/shoigu-reflects-on-russian-military-advances-in-2019/
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6) Vil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet lands styrker i Middelhavet
i 2020, og vil mennesker komme til skade?
Det har lenge vært strid om grenser i Middelhavet, men det handler også om olje og gass.434
Dette gjelder spesielt rundt Kypros, som er delt i en tyrkisk og en gresk del. I vinter inngikk
Tyrkia en ny grenseavtale med den libyske regjeringen som gir Tyrkia rett til å bore utenfor
Kreta, Rhodos og andre greske øyer. Hellas bestrider kravene, og støttes av bl.a. EU og Israel.
Frankrike sender fregatter til området.435
Det forutsettes at minst én av partene hevder det har skjedd en fysisk konfrontasjon mellom statlige styrker (inkl. kystvakt) fra Tyrkia og et annet land i eller over Middelhavet. Syria teller
ikke. Inkluderer både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte (f.eks. ulykker),
men ikke situasjoner der bare én av partene er statlige styrker (f.eks. bording av sivilt skip). Det
må innebære en nærkontakt utover «normalen». F.eks. varselskudd mellom statlige styrker vil
telle, mens rutinemessig avskjæring av fly eller skip uten fysisk kontakt teller ikke (da dette
skjer hele tiden mellom Hellas og Tyrkia). For menneskelige skader må det berørte landet hevde
dette, senest én uke etterpå.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig
svar

Kilder

X

I midten av august kolliderte et gresk og et tyrkisk militært fartøy i det som hevdes å ha vært
en ulykke ifm. manøvrering.436 Like etterpå
skal Frankrike ha beordret militære fartøy til
området for å vise støtte til Hellas.

1: Nei, ingen konfrontasjoner
2: Ja, men ingen menneskelige skader

Hendelsen ble ikke omtalt med en gang, men
har siden blitt bekreftet av begge land. Det er
imidlertid ikke rapportert om menneskelige
skader på noen av sidene.
3: Ja, og menneskelige skader

434

https://www.dagbladet.no/kultur/oljekrigen-er-et-faktum-gasskrig-er-neste/72070200
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/greece-turkey-standoff-france-send-warships-east-mediterranean
436 https://www.wsj.com/articles/turkish-greek-frigates-collide-in-the-mediterranean-sea-11597414995
435
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32. runde – april 2020 («Korona-spesial»)
1) Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?
Per 17. mars er over 190,000 smittet og 7,500 døde. For å begrense spredningen har flere land
innført omfattende bevegelsesrestriksjoner, men det er usikkert hvor godt de vil fungere og hvor
lenge de vil opprettholdes. Svaret baseres på det totale antallet døde i hele verden, rapportert i
første oppdatering fra JHU etter 31. des. 2020, evt. internasjonale helsemyndigheter.437
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

1,8 millioner dødsfall.438

1: Under 50,000 døde
2: 50,000-499,999 døde
3: 500,000-4,999,999 døde
4: Minst 5,000,000 døde
2) Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge ende på i 2020?
Koronaviruset og det samtidige oljeprisfallet omtales som en «dobbelsmell» for norsk økonomi.439 Ifølge SSB var den årlige veksten i Norges samlede bruttonasjonalprodukt (BNP)
1,2 % i 2019. Med en åpen og oljeavhengig økonomi er Norges BNP spesielt utsatt for endringer i oljeprisen og den internasjonale situasjonen.
Svaret baseres på årlig volumendring i samlet BNP (ikke BNP for Fastlands-Norge) i SSBs
første nasjonalregnskap med tall for hele 2020 (tabell 09189).440 Det spiller ingen rolle om tall
fra tidligere år justeres senere.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Lavere enn -4,0 %
2: Mellom -4,0 og -2,1 %
3: Mellom -2,0 og -0,1 %
4: Mellom 0,0 og 1,9 %
5: Mellom 2,0 og 3,9 %
6: 4,0 % eller høyere

437

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
439 https://www.dn.no/makrookonomi/koronaviruset/makrookonomi/kjetil-olsen/koronaviruset-og-oljeprisfall-rammer-norsk-okonomi-folk-kommer-til-a-miste-jobben/2-1-769624
440 https://www.ssb.no/statbank/table/09189/tableViewLayout1/
438
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3) Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge bli i 2021?
Et mål på hvor varig den økonomiske krisen blir for Norge, er hvor mye neste års BNP-vekst
også kan bli påvirket. Her spør vi derfor om det samme som i forrige spørsmål, men for året
2021. Svaret baseres på årlig volumendring i samlet BNP (ikke BNP for Fastlands-Norge) i
SSBs første nasjonalregnskap med tall for hele 2020 (tabell 09189).441 Det spiller ingen rolle om
tall fra tidligere år justeres senere.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Lavere enn -4,0 %
2: Mellom -4,0 og -2,1 %
3: Mellom -2,0 og -0,1 %
4: Mellom 0,0 og 1,9 %
5: Mellom 2,0 og 3,9 %
6: 4,0 % eller høyere
4) Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller objekter i minst én
norsk by i 2020?
Forsvaret kan stille med flere bidrag til sivilsamfunnet, som feltsykehus og helikoptertransport.442 Teoretisk kan soldater også bli satt inn for å kontrollere områder, f.eks. hvis politiets ressurser til å håndheve et portforbud ikke strekker til, men bare på anmodning fra justismyndighetene.
Det forutsettes at bevæpnede styrker fra Forsvaret blir satt inn for å beskytte eller kontrollere
områder, mennesker eller objekter innenfor/langs grensene til minst én norsk by. Begrunnelsen
må være koronaviruset og oppdraget innebære kontakt med sivilbefolkningen utover dagens
aktivitet, f.eks. vakt på sykehus eller i nabolag. Landegrenser og internasjonale transportknutepunkter teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei

X

I 2020 har Heimevernet blitt brukt til grensekontroller, men det er ikke rapportert om bruk
av bevæpnede styrker iht. spørsmålskriteriene.

1: Ja

441
442

https://www.ssb.no/statbank/table/09189/tableViewLayout1/
https://www.aftenposten.no/norge/i/dO2zqo/forsvaret-tilbyr-feltsykehus-og-transport-og-anlegg-for-karantene

156

FFI-RAPPORT 21/00736

5) Når vil oljeprisen nå $50 igjen?
Oljeprisen var allerede på vei nedover på grunn av koronaviruset da den plutselig falt til $30 i
mars, etter at OPEC og Russland ikke ble enige om å begrense oljeproduksjonen for å holde prisen oppe. Svaret avgjøres første dag oljeprisen evt. når $50 igjen, basert på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje rapportert av Dagens Næringsliv.443
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

Dagens Næringsliv.444 10. desember steg
oljeprisen over $50 ($50,41) for første gang
siden april 2020.

1: Innen juni 2020
2: Juli-september 2020
3: Oktober–desember 2020

4: Januar–mars 2021
5: Ikke før tidligst april 2021
6) Hvor stor andel av BNP vil andre NATO-land enn USA bruke på forsvar i 2021?
Trangere økonomi som følge av koronapandemien kan påvirke hvor høyt NATO-land prioriterer forsvar fremover. USA har lenge vært misnøyd med andre NATO-lands synkende forsvarsbudsjetter. Etter Ukraina-krisen i 2014 forpliktet alle seg til å bruke 2 % av BNP på forsvar
innen 2024, og siden da har andelen steget.
Svaret baseres på NATOs første estimat av andelen av BNP som andre medlemsland enn USA
forventes å bruke på forsvar i 2021. Andelen for 2020 er ennå ikke publisert, mens tallene for
2018 og 2019 er estimater.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 1,4 %
2: 1,40–1,49 %
3: 1,50–1,59 %
4: 1,60–1,69 %
5: 1,70–1,79 %
6: 1,8 % eller mer

443
444

https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
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33. runde – mai 2020
1) Vil Nord-Korea gjennomføre missiltester og/eller atomprøvesprengninger det neste
året?
I forbindelse med forhandlingene med USA skal Nord-Korea tidligere ha lovet ikke å gjenoppta
missiltester og atomprøvesprengninger. Forhandlingene brøt imidlertid sammen, og siden mai
2019 har Nord-Korea gjennomført en rekke nye missiltester,445 men ikke nye prøvesprengninger.446
Det forutsettes at USA bekrefter minst én missiltest og/eller atomprøvesprengning, senest 3. mai
2021. Alle slags kjernefysiske våpen teller, og alle missil, så lenge det omtales som ballistisk.
Mislykkede forsøk teller, men ikke romraketter.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen av delene
2: Ja, men bare missiltest
3: Ja, men bare atomprøvesprengning
4: Ja, både missiltest og
atomprøvesprengning
2) Vil Tyrkia bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to årene?
Etter at Tyrkia mottok det russiske luftvernsystemet S-400 forrige sommer ble landet ekskludert
fra det amerikanske kampflyprogrammet F-35, som Norge også er en del av.447 Årsaken er at
bruk av russiske luftvernsystemer sammen med F-35, kan kompromittere viktig informasjon om
flyets egenskaper.
Det forutsettes at amerikanske myndigheter bekrefter at Tyrkia er blir tatt opp igjen i F-35-programmet. Det må medføre noen praktiske konsekvenser (f.eks. gjenopptagelse av pilottrening)
senest 3. mai 2022. Fullføring av allerede eksisterende avtaler ifm. Tyrkias utfasing teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
445

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_North_Korean_missile_tests
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_weapons_tests_of_North_Korea
447 https://www.nrk.no/urix/tyrkia-forsvarer-seg-med-russiske-raketter-1.14008623
446
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3) Hvor mange land vil bestille det nye, russiske Su-57-flyet de neste tre årene?
Sukhoi-57 (Su-57) er et nytt kampfly under utvikling i Russland. Flyet skal være klart i 2027 og
har blitt testet i Syria, men også blitt forsinket flere ganger. Det russiske forsvaret har bestilt 76,
men det anses som viktig at flyet blir eksportert til andre land for å sikre den videre utviklingen.
I desember ryktes det at Algerie kunne bli det første kjøperlandet, men dette har ikke blitt
bekreftet og eksperter tviler på realismen i dette.448 Andre mulige kjøpere har også blitt nevnt,
inkludert India, Kina og Tyrkia, men eksperter er også i tvil om disse.449
Det forutsettes at både russiske og kjøperlandets myndigheter bekrefter en bestilling på minst ett
Su-57, senest 3. mai 2023. Inkluderer alle varianter av Su-57.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen land
2: Ett land
3: To land
4: Tre land eller flere
4) Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?
Russiske militære fly skal ha krenket svensk luftrom tre ganger de siste årene, men ikke siden
januar 2019.450 I Norge har det ikke vært registrert russiske krenkelser siden Sovjetunionens fall,
men myndighetene hevder at Russland har opptrådt mer selvhevdende i norske nærområder.451
Svaret baseres på offentlige uttalelser fra norske og/eller svenske myndigheter/væpnede styrker,
om at minst ett russisk militært fly har krenket det aktuelle landets luftrom, uavhengig av om
dette benektes fra russisk side. Andre lands fly teller ikke. Uttalelsen må komme senest 3. mai
2021.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen lands luftrom
2: Ja, men bare svensk luftrom
3: Ja, men bare norsk luftrom
4: Ja, begge lands luftrom
448

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russian-su-57-stealth-fighters-africa-115171
https://www.fpri.org/article/2020/02/the-future-of-russias-su-57-few-customers-and-little-interest-abroad/
450 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Opmjjb/sverige-mener-norsk-politihelikopter-krenket-deres-territorium
451 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P9ElkX/russland-varsler-om-aktivitet-utenfor-nord-norge
449
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5) Vil Norge hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021?
De siste årene har det vært flere forsøk på å påvirke andre lands valg. PST har ikke rapportert
om at andre stater forsøkte å påvirke kommunevalget i 2019, men slik aktivitet anses som en
trussel mot Norge.452
Neste stortingsvalg er i september 2021. Et eksempel på påvirkningsforsøk her kan være lekkasje av stjålne dokumenter om at sentrale politikere har lurt staten for skatteinntekter.453
Det forutsettes at norske myndigheter, sikkerhets- eller etterretningstjenester offentlig hevder at
en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021. Uttalelsen må komme senest ifm. de
åpne trusselvurderingene året etter, og påvirkningen må kobles direkte til valget, ikke andre prosesser eller handle om påvirkning generelt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
6) Hvor mye høyere eller lavere vil Kinas BNP være i 4. kvartal 2020, sammenlignet med
samme kvartal i 2019 (6,0 %)?
Ved starten av året ble det spådd at Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) ville vokse med rundt
6 % i 2020.454 Som følge av koronaepidemien falt imidlertid Kinas BNP i 1. kvartal 2020 med
6,8 % sammenlignet med samme kvartal 2019. Dette er første gang Kina har rapportert om
BNP-fall siden landet begynte med kvartalsrapporter i 1992, men det er usikkert hvor lenge
denne nedgangen vil vare.
Her spør vi om endring i BNP i 4. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019 (før
koronaepidemien), da veksten var 6,0 % (mørk blå søyle). Svaret baseres på tall fra Kinas statistikkbyrå (NBS) ved bruk av tabellen "Indices of Gross Domestic Product (preceding
year=100), Current Quarter".455

452

https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2020/
https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/hvordan-kan-vi-forsvare-norge-mot-fremmedstatlig-pavirkning
454 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3045142/chinas-2020-growth-forecast-held-59-centworld-bank-amid
455 http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=B01
453
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Endring i Kinas BNP per kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Kilde: NBS.456
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 0 %
2: 0,0–1,9 %
3: 2,0–3,9 %
4: 4,0–5,9 %
5: Minst 6,0 %

456

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=B01
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34. runde – juni 2020
1) Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære styrker i en konkret
hendelse i nordområdene i 2020?
USA har tidligere kritisert Russland for farlig opptreden med militære styrker, som da russiske
fly har flydd svært nært et amerikansk marinefartøy i Østersjøen i 2016 og et rekognoseringsfly
i Svartehavet i 2018. I mai seilte amerikanske krigsskip inn i Barentshavet for første gang siden
80-tallet. Rett etter startet Russland sin egen øvelse i området. Den økte aktiviteten omtales som
et uttrykk for stormaktsrivalisering i nord.457
Det forutsettes at USA offentlig omtaler det russiske militærets adferd mot amerikanske styrker
som aggressiv eller utrygg i forbindelse med en konkret hendelse i området markert med rødt på
kartet (ikke gjengitt i denne rapporten).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder
Det er ikke rapportert om noen hendelser der
amerikanske myndigheter har offentlig anklaget russiske styrker for aggressiv eller utrygg
adferd i nordområdene.458

0: Nei

X

I juli anklaget imidlertid USA og Storbritannia
Russland for å teste et våpen-lignende prosjektil som kan brukes til å angripe satellitter, som
var første gang vestlige land har kommet med
anklager om russisk våpentesting i verdensrommet.459

1: Ja
2) Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at forsvarsbudsjettet er
«for lite»?
I regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret legges det opp til en gradvis økning i forsvarsbudsjettet i årene fremover.460 Samtidig ligner forslaget mest på det laveste ambisjonsnivået i forsvarssjefens fagmilitære råd.

457

https://www.tv2.no/a/11425390/
https://www.google.com/search?q=us+russia+dangerous+arctic&oq=us+russia+dangerous+arctic
459 https://www.bbc.com/news/world-europe-53518238
460 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ambisjonsniv%C3%A5+forsvarssjefen+langtidsplan
458
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Et spørsmål i Folk og Forsvars årlige meningsmålinger er: «Synes du dagens Forsvarsbudsjett i
Norge er for lite, passe eller for høyt i forhold til de oppgaver som skal utføres?». I 2019 svarte
42 % at det er «for lite». Svaret baseres på Folk og Forsvars meningsmåling i 2020.461

Andelen som har ment at forsvarsbudsjettet er «for lite», 2016-2019. Kilde: Folk og Forsvar.462
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I Folk og Forsvars nyeste meningsmåling for
2020 var det like mange (42 %) som mente at
det norske forsvarsbudsjettet er «for lite» som i
2019.463 Denne undersøkelsen ble gjennomført
i august 2020, altså etter koronapandemien.

1: Under 35 %
2: 35–39 %
3: 40–44 %

4: 45–49 %
5: Minst 50 %

461

https://www.folkogforsvar.no/meningsmalinger/
https://www.folkogforsvar.no/meningsmalinger/
463 https://www.folkogforsvar.no/wp-content/uploads/2020/09/Meningsmaling-2020-2.pdf
462
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3) Vil vinneren av det amerikanske presidentvalget i 2020 bli sittende hele perioden?
Det amerikanske presidentvalget i 2020 vil trolig stå mellom Donald Trump og Joe Biden. Uansett hvem som vinner, vil de bli de eldste presidentene som innsettes i USAs historie (hhv. 75 år
og 78 år). Trump har også blitt stilt for riksrett én gang i løpet av sin første periode.
For at svaret skal bli «ja» må valgvinneren tiltre og bli sittende som president ut hele fireårsperioden (20. jan. 2021–2025). Årsaken til en evt. avgang spiller ingen rolle (f.eks. død, riksrett,
frivillig avgang). Midlertidig fravær (f.eks. sykdom) teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
4) I løpet av de neste to årene, vil USA gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at
Bashar al-Assad kan forbli Syrias president?
Under Obama var USAs posisjon at Bashar al-Assad ikke kunne fortsette som president i Syria
som følge av regimets voldsbruk. Trumps posisjon har vært mer uklar, mens USA har involvert
seg mindre i konflikten.464 Biden har tidligere sagt at Assad må fjernes.
«Tilslutning» innebærer at amerikanske myndigheter offentlig støtter en avtale mellom parter i
Syria, der det åpnes for at Assad kan fortsette som president, senest 31. mai 2022. Dette inkluderer ikke en avtale der Assad bare kan fortsette i en «overgangsperiode», men inkluderer en
avtale der Assad kan stille til valg og fortsette som president etterpå. Det spiller ingen rolle om
det innføres begrensninger på antall presidentperioder eller om presidentens formelle makt endres.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja

464

http://foreignpolicy.com/2017/07/03/tillerson-ready-to-let-russia-decide-assads-fate/
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5) Hvor mange europeiske land vil bli regnet som delvis/ikke frie i 2021?
Det hevdes at demokratiet i Europa er under press.465 Hvert år kvantifiserer Freedom House graden av frihet i alle land. De fleste europeiske land regnes fremdeles som «frie» (grønn farge på
kartet, som ikke er gjengitt her), men det har blitt noen flere land som er «delvis frie» (oransje)
eller «ikke frie» (lilla).
I 2019 var det totalt 11 land i Europa som var enten «delvis frie» (Ungarn, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Nord-Makedonia, Albania, Ukraina og Moldova) eller «ikke frie» (Russland,
Hviterussland). Dette er samme antall som i 2018, men en økning fra 9 land i 2016 og 2017.
Svaret baseres på det totale antallet europeiske land som kategoriseres som enten «delvis fri»
eller «ikke fri» i Freedom Houses rapport for 2021 (kommer 2022). Inkl. alle land med farge i
kartet (ikke gjengitt her).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: 6 land eller færre
2: 7–9 land
3: 10–12 land
4: 13–15 land
5: Minst 16 land
6) I hvor mange av de neste fire kvartalene vil det bli rapportert om en negativ BNPvekst i USA sammenlignet med samme kvartal året før?
For hvert kvartal rapporterer det amerikanske handelsdepartementet (BEA) endring i USAs
BNP.466 Siden 2016 har den kvartalsvise veksten variert mellom 1,1 % og 3,5 %, mens 2020
startet med en negativ BNP-utvikling på -4,8 % i 1. kvartal. Det foreligger ikke tall for 2. kvartal ennå.
Her spørres det om endringen de neste fire kvartalene, dvs. 3. og 4. kvartal 2020 og 1. og 2.
kvartal 2021, sammenlignet med samme kvartal året før. Svaret baseres på første rapport fra
BEA som inneholder estimater for alle kvartal.

465
466

https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2018/Demokrati-under-press
https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
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Prosentvis endring i reell BNP sammenlignet med kvartalet året før. Kilde: BEA.467
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen kvartal
2: Ett kvartal
3: To kvartal
4: Tre kvartal
5: Fire kvartal
7) Hvor stor oppslutning vil den russiske regjeringen ha ved utgangen av året?
Oppslutningen om den russiske regjeringen har ligget relativt lavt siden sept. 2017, men steget
litt de siste månedene. I januar fikk landet en ny regjering, men i mars førte koronapandemien til
nedstenginger også her. I mars var det 48 % som mente at regjeringen gjør en god jobb.
Svaret baseres på andelen som svarer at regjeringen gjør «en god jobb» («approve») i Levadas
måling for des. 2020, ev. første påfølgende månedsmåling.468

467
468

https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
https://www.levada.ru/en/ratings/
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Andelen som mener Russlands regjering gjør en god jobb, jan. 2010–mars. 2020. Kilde:
Levada.469
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 30 %
2: 30–39 %
3: 40–49 %
4: 50–59 %
5: 60 % eller mer

469

https://www.levada.ru/en/ratings/
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35. runde – juli 2020
1) Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb i
andre halvdel av 2020?
Det neste halvåret blir det siste i Donald Trumps første presidentperiode. De tre første årene lå
andelen som mener Trump gjør en god jobb rundt 40 %. I 2020 har oppslutningen steget opp
mot 50 % i flere målinger, men i starten av juni falt den brått til under 40 %.
Svaret baseres på gjennomsnittet av andelene som mener at Trump gjør en god jobb (“approve”)
i Gallups meningsmålinger f.o.m. juli t.o.m. desember 2020 (normalt to målinger per måned).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 35 %
2: 35,0–39,9 %
3: 40,0–44,9 %
4: 45,0–49,9 %
5: 50 % eller mer
2) Hvor mye vil de globale forsvarsutgiftene falle eller stige fra 2019 til 2020?
Hvert år måler SIPRI hvor mye penger som brukes på forsvar i verden. I 2019 steg de globale
forsvarsutgiftene med 3,6 % fra 2018. Til sammenligning var veksten 2,6 % i 2018 og 1,1 % i
2017. SIPRI regner imidlertid med at veksten vil stoppe opp som følge av koronapandemien, og
at forsvarsutgiftene kan komme til å falle de neste tre årene, før de begynner å stige igjen.470
Svaret baseres på SIPRIs rapport for 2020. Ved 0 % endring utgår spørsmålet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Falle minst 6,1 %
2: Falle 6,0–3,1 %
3: Falle 3,0–0,1 %
4: Stige 0,1–3,0 %
5: Stige 3,1–6,0 %
6: Stige minst 6,1 %

470

https://forsvaretsforum.no/materiell-usa-utenriks/opprustningen-fortsatte-i-2019--men-koronaviruset-forventes-astoppe-veksten/122504
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3) Vil Russland anklage et NATO-land for å intervenere militært inne på landets territorium de neste to årene?
Russisk sikkerhetstenkning er preget av muligheten for en militær konfrontasjon med NATO.
Dette har blitt tydeligere de siste årene, særlig etter at NATO økte sin tilstedeværelse i de baltiske landene.
Det forutsettes at russiske myndigheter offentlig anklager et NATO-land for å ha eller bruke militære styrker inne på russisk landområde uten landets tillatelse, senest 5. juli 2022. Anklager
om cyberangrep, spioner eller støtte til separatister teller ikke, men våpen som avfyres fra et
annet land og treffer inne på russisk landterritorium gjør.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
4) Hvor mange land vil gjennomføre en atomprøvesprengning de neste to årene?
I forbindelse med atomvåpenforhandlinger skal USA ha diskutert muligheten for å gjennomføre
en prøvesprengning for første gang siden 1992.471 Eksperter frykter at andre land da vil følge
etter. Siden 1998 er det bare Nord-Korea som har testet atomvåpen (senest i 2017),472 men i
april hevdet USA at Kina kanskje har gjennomført en liten, underjordisk prøvesprengning.473
Svaret baseres på antallet land som selv bekrefter en atomprøvesprengning eller offentlig anklages av et vestlig land for å ha gjennomført en, senest 5. juli 2022. Anklager om en «kanskje»
gjennomført prøvesprengning teller ikke. Det må være snakk om en kjernefysisk prøvesprengning som forbys i Prøvestansavtalen (zero yield), uavhengig av om landet er part i avtalen.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen land
2: Ett land
3: To land
4: Tre land
5: Minst fire land

471

https://www.nrk.no/urix/hevder-usa-vurderer-forste-atomprovesprengning-pa-28-ar-1.15027370
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_weapons_tests
473 https://www.reuters.com/article/us-usa-china-nuclear/china-may-have-conducted-low-level-nuclear-test-blasts-ussays-idUSKCN21X386
472
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5) I løpet av de neste to årene, vil nok et medlemsland vedta å forlate EU?
Etter flere utsettelser forlot Storbritannia omsider EU den 31. januar 2020. Siden da har EU fått
en ny, stor utfordring i form av koronapandemien, og har blitt kritisert for å reagere for sent.
Samtidig påpekes det at unionen historisk sett har kommet godt ut av kriser.474
Det forutsettes at minst ett medlemslands parlament eller regjering vedtar at landet skal forlate
EU. Vedtaket må komme senest 5. juli 2022, uavhengig av når landet faktisk trer ut.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
6) Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Skottlands selvstendighet før 2023, og hva
vil resultatet i så fall bli?
I 2014 stemte et knapt flertall på 55 % for at Skottland skulle forbli i Storbritannia. Brexit kan
ha gitt ny vind i seilene for uavhengighetskampen, fordi et flertall av skottene, i motsetning til
engelskmennene, ønsket å forbli i EU.
Skotske myndigheter kan ikke arrangere en bindende avstemning uten fullmakt fra regjeringen i
London eller endringer i lovverket. I desember ble en slik forespørsel avslått.475 Samtidig kan
presset om en ny avstemning øke, f.eks. hvis det skotske uavhengighetspartiet styrkes i valget i
mai 2021. Skotske myndigheter kan også tenkes å avholde en veiledende avstemning i stedet.476
Det forutsettes at en folkeavstemning om skotsk selvstendighet avholdes senest 31. desember
2022, uavhengig av om den er bindende eller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen folkeavstemning
2: Ja, med flertall for selvstendighet
3: Ja, med flertall mot selvstendighet

474

https://forskning.no/eu-helsepolitikk-partner/hvordan-pavirker-pandemien-framtida-til-eu/1680314
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/19/nicola-sturgeon-requests-independence-referendum-powers
476 https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nicola-sturgeon-news-brexit-indyref2-scotland-independencereferendum-today-a9310791.html
475
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7) Hva vil den årlige BNP-veksten i fremvoksende økonomier og utviklingsland bli i
2021?
De sikkerhetspolitiske konsekvensene av koronaviruset kan bli størst i de mindre utviklede delene av verden, der fortsatt økonomisk vekst anses som avgjørende for å hindre utbrudd av væpnet konflikt.
Ifølge IMF vil bruttonasjonalproduktet (BNP) i dagens fremvoksende økonomier og utviklingsland falle med 1 % i 2020.477 BNPen forventes imidlertid å vokse raskt igjen, med 6,6 % i 2021.
Det er denne BNP-veksten neste år vi spør om her. Prognosen antar at pandemien svekkes i
andre halvdel av 2020 og at nedstengningene gradvis avvikles, men er heftet med stor usikkerhet.
Svaret baseres på den årlige, prosentvise BNP-endringen for kategorien «Emerging market and
developing economies» i IMFs første oppdatering med faktiske tall for 2021.

Årlig endring i reell BNP, 2000–2021. Kilde: IMF (april 2020-oppdateringen).478
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 0 %
2: 0,0–3,9 %
3: 4,0–7,9 %
4: 8,0–11,9 %
5: Minst 12,0 %
477
478

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/WEOWORLD
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36. runde – august 2020
1) Vil Putin stille i det russiske presidentvalget i 2024?
I juli stemte flertallet i Russland for en grunnlovsendring som gir president Putin mulighet til å
stille til gjenvalg i 2024, og potensielt fortsette til 2036. Putin selv har sagt at han ikke utelukker
at han vil stille til gjenvalg, fordi jakten på en arvtager kan paralysere landet.479
Det forutsettes at Putin formelt blir en kandidat i det neste presidentvalget, som etter planen vil
finne sted mars 2024. Utfallet av valget og årsaken til hvorfor han evt. ikke stiller, spiller ingen
rolle.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
2) Vil den amerikanske hæren bli direkte involvert i voldelige hendelser i USA det neste
året?
Politiske motsetninger, pandemi og protester har gjort at USA anses å være i dyp krise.480 I juni
truet Trump med å bruke hæren mot voldelige demonstranter.481 Med unntak av nasjonalgarden,
som brukes til å opprettholde orden, er vanlige militære styrker generelt unntatt politioppgaver.
Forsvarsledelsen motsatte seg Trump, og kalte bruk av hæren et siste alternativ i de mest kritiske situasjonene.
Det forutsettes at amerikanske hærstyrker blir direkte involvert i minst én voldelig hendelse med
andre aktører innenfor USAs landegrenser, senest 10. aug. 2021. Inkluderer alle situasjoner hvor
det bevisst utøves vold (f.eks. opptøyer, angrep, trefninger), der hæren er én av partene. Minst
én person må bli fysisk skadet. Ren tilstedeværelse av hærstyrker, voldelige hendelser som bare
involverer nasjonalgarden eller som skjer inne på/i forsvar av militære baser, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja

479

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/jdodx9/naa-innroemmer-putin-at-han-kan-tenke-seg-gjenvalg-i-2024
https://www.dagbladet.no/kultur/naermer-seg-hybridkrig/72532668
481 https://forsvaretsforum.no/usa-utenriks/usa-ekspert-tror-trump-vil-sette-inn-haerstyrker-hvis-han-far-sjansen/126205
480
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3) Vil innsettelsen av USAs president i 2021 bli utsatt?
I november er det presidentvalg i USA. Få eksperter tror valget blir utsatt pga. korona, men flere
er usikre på hva som kan skje etter at valgresultatet foreligger.482 Gitt dagens polariserte politiske stemning er det mulig at den tapende kandidaten vil utfordre resultatet. En mulig konsekvens er at innsettelsen av USAs president for de neste fire årene kan bli utsatt. Hvis ikke en
president innsettes 20. jan. 2021, når Trumps innværende periode er offisielt over, vil makten
midlertidig overføres til andre, men det er uklart hvem.483
For at svaret skal bli «ja» må den formelle innsettelsen av én av kandidatene i presidentvalget
bli utsatt til etter 20. jan. 2021, uavhengig av årsak. Innsettelse av andre, ikke-kandidater teller
ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
4) Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter valget i 2020?
Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus. I dag har republikanerne
(Trumps parti) flertall i Senatet, mens demokratene (Bidens parti) har flertall i Representantenes
hus. I november er det også valg på alle de 435 setene i Representantenes hus, og 35 av de 100
setene i Senatet.
Ifølge eksperter forventer ikke republikanerne å vinne tilbake Representantenes hus, og det blir
derfor viktig å beholde flertallet i Senatet, spesielt hvis presidenten blir en demokrat.484 For
demokratene vil det å vinne Senatet bli viktig for å kunne demme opp for Trump, i tilfelle han
blir gjenvalgt.
Svaret baseres på antallet representanter hvert parti får valgt inn i hvert kammer. Hvem de uavhengige kandidatene velger å støtte eller den reelle maktbalansen med sympatisører etter valget,
spiller ingen rolle. Dersom det blir helt likt (50/50) i Senatet, utgår spørsmålet.

482

https://washingtonmonthly.com/magazine/april-may-june-2019/how-trump-could-lose-the-election-and-remainpresident/
483 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52326166
484 https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/senate-control-democrats-republicans.html
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar Kilder

1: Republikanerne får flertall
i begge kamre
2: Demokratene får flertall i
begge kamre
3: Republ. vinner Senatet,
mens demokratene Huset
4: Republ. vinner Huset,
mens demokratene Senatet
5) Hvor mange statlige konflikter vil det være i verden i perioden 2020-2022?
Etter den kalde krigen ble verden gradvis fredeligere, målt i antallet «statlige konflikter» (der
stater er involvert på minst én av sidene). Fra 1990 til 2000-tallet falt antallet fra rundt 50 konflikter i året til rundt 35. Siden den arabiske våren i 2011 har antallet steget til over 50 igjen. I
dag omtaler noen mulighetene for krig som økende, som følge av mer stormaktsrivalisering.485
Et sentralt spørsmål er om det vil bli flere eller færre statlige konflikter fremover. De tre siste
årene (2017, 2018 og 2019) var det i snitt 52 konflikter per år. Her spør vi om snittet de tre neste
årene.
Svaret baseres på snittet av antallet statlige konflikter i 2020, 2021 og 2022, basert på tall fra
UCDP.486 Dersom tallene fra tidligere år justeres, vil svarintervallene justeres tilsvarende.

Antall statlige konflikter i verden per år. Kilde: UCDP («state-based conflicts»).487

485

https://forskning.no/krig-og-fred-sikkerhet-terrorisme/verden-er-et-skumlere-sted-for-norge/1592368
https://ucdp.uu.se/downloads/index.html#armedconflict
487 https://ucdp.uu.se/downloads/index.html#armedconflict
486
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 45 konflikter per år
2: 45–49 konflikter per år
3: 50–54 konflikter per år
4: 55–59 konflikter per år
5: Minst 60 konflikter per år
6) Hvor mange mennesker vil bli drept i statlige konflikter i perioden 2020–2022?
Selv om antallet statlige konflikter har steget de siste årene, har antallet mennesker som blir
drept i disse likevel falt hvert år siden 2014. Et annet sentralt spørsmål er derfor om flere eller
færre vil bli drept i årene fremover.
De tre siste årene (2017, 2018 og 2019) ble det i snitt drept 57,000 per år i statlige konflikter,
hvorav flest ble drept i Afghanistan. Her spør vi om antall drepte de tre neste årene.
Svaret baseres på snittet av antall drepte i statlige konflikter i 2020, 2021 og 2022, basert på tall
fra UCDP.488 Dersom tallene fra tidligere år justeres, vil svarintervallene justeres tilsvarende.

Antall drepte i statlige konflikter per år. Kilde: UCDP («state-based conflicts»).489

488
489

https://ucdp.uu.se/downloads/index.html#armedconflict
http://pcr.uu.se/research/ucdp/charts-graphs-and-maps/
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 30,000 drepte per år
2: 30,000–49,999 drepte per
år
3: 50,000–69,999 drepte per
år
4: 70,000–89,000 drepte per
år
5: Minst 90,000 drepte per år
7) Når vil minst 500,000 mennesker i Norge ha fått en vaksine mot covid-19?
Forskningsmiljøer verden over arbeider med å finne en vaksine mot koronaviruset (covid-19).
Det er imidlertid usikkert når en vaksine eventuelt vil bli klar, og når den vil være tilgjengelig i
Norge.
Svaret baseres på tidspunktet norske helsemyndigheter rapporterer at minst 500,000 mennesker i
Norge har fått en vaksine mot korona, uavhengig av type, doser og behov. Testpersoner teller
ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: I løpet av 2020
2: I løpet av 2021
3: I løpet av 2022
4: I løpet av 2023
5: Ikke før tidligst 2024
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37. runde – september 2020
1) Når vil Lukasjenko eventuelt slutte å være Hviterusslands president?
Aleksandr Lukasjenko har vært Hviterusslands president siden 1994. Offisielle resultater fra
presidentvalget i august ga Lukasjenko en overlegen seier. Dette ledet imidlertid til store protester og krav om at Lukasjenko må gå. Lukasjenko skal etter planen innsettes for seks nye år om
noen måneder,490 men har samtidig sendt motstridende signaler om mulighetene for et nytt
valg.491
Svaret baseres på tidspunktet Lukasjenko formelt mister den hviterussiske presidenttittelen, uavhengig av endringer i presidentens makt. Det spiller ingen rolle hva som er årsaken til at han
slutter å være president (f.eks. død, valg, kupp, avgang).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Senest i 2022
2: I 2023 eller 2024
3: I 2025 eller 2026
4: Tidligst i 2027
2) Vil NATO anklage Russland for å bruke militære styrker inne i Hviterussland det
neste året?
Putin har åpnet for å gi president Lukasjenko militær støtte om det blir nødvendig.492 Samtidig
har NATOs generalsekretær sagt at ingen, inkludert Russland, bør blande seg inn i Hviterussland.
Det forutsettes at NATO offisielt anklager Russland for å ha brukt militære styrker inne i Hviterussland, senest 6. september 2021. Det må skje fysisk skade på mennesker eller objekter som
følge av våpenbruk, men det spiller ingen rolle hvem mot eller om andre enn NATO hevder at
det bare er snakk om politistyrker. Militære øvelser, styrkedemonstrasjoner og ren tilstedeværelse teller ikke.

490

https://www.nytimes.com/reuters/2020/08/19/world/europe/19reuters-belarus-election-lukashenko-inauguration.html
491 https://www.cbc.ca/news/world/belarus-border-poland-eu-1.5689008
492 https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/08/27/195701442/stoltenberg-russland-bor-ikke-gripe-inn-i-hviterussland
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
3) Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i Norge i resten av 2020?
Etter en rask spredning av koronaviruset i vår, har antallet sykehusinnlagte i Norge falt betydelig. Samtidig advarer myndighetene om vedvarende fare for oppblussing inntil befolkningen har
blitt vaksinert eller gjennomgått infeksjon.
Svaret baseres på det høyeste antallet sykehusinnlagte i Norge med koronavirus (covid-19) per
dag i perioden 14. sept.-31. des. 2020. Tall hentes fra Helsedirektoretat.493

Antall innlagte i Norge, dag for dag. Kilde: NRK.494 Sist oppdatert: 28. aug. 2020.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

X

I forbindelse med den andre smittebølgen har
det på det meste vært rundt 150 innlagte på
norske sykehus med covid-19.495

1: 0–99 per dag
2: 100–199 per dag

3: 200–299 per dag
4: 300–399 per dag
5: Minst 400 per dag
493

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19
https://www.nrk.no/korona/status/
495 https://www.nrk.no/korona/status/
494
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4) Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det
neste året?
Det har lenge vært frykt for at terrorister skal få tilgang til kjemiske eller biologiske våpen, men
det er få eksempler på slike angrep. I 2018 ble en IS-sympatisør arrestert i Tyskland for å ha forberedt en biologisk bombe og produsert nok ricin til å drepe 13,500 mennesker.496
Det forutsettes at angrepet skjer senest 6. september 2021, at myndighetene omtaler hendelsen
som et terrorangrep og at de hevder kjemiske og/eller biologiske våpen ble brukt, uavhengig av
om noen dør. Funn av våpen som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke. Inkluderer alle land som
normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia, Kaukasus).497
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
5) Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener
og øver i Norge i 2021, sammenlignet med i 2020?
Ett av spørsmålene i Forsvarets innbyggerundersøkelse er: «Hvor positiv eller negativ er du til
at andre NATO-land trener og øver i Norge?». I år svarte 68 % at de var «meget» eller «ganske»
positive. Dette var det samme som 2019 (69 %), og fortsatt høyere enn 2018 (65 %).
I august ble det kjent at USA reduserer sin militære tilstedeværelse i Norge, men skal fortsatt
sende et betydelig antall soldater til øvelser.498 Norges regjering har tidligere sagt at den ønsker
mer alliert trening og øving, og at Storbritannia har økt sin tilstedeværelse i Nord-Norge.
Svaret baseres på den totale andelen som svarer at de er «meget» eller «ganske» positive i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2021.

496

https://www.france24.com/en/20200326-tunisian-handed-ten-years-for-ricin-bomb-plot-in-germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
498 https://www.tv2.no/a/11586750/
497
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Andel positiv til alliert trening. Kilde: Forsvarets innbyggerundersøkelse 2020.499
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Færre (under 65 %)
2: Omtrent like mange (65–
71 %)
3: Flere (72 % eller mer)
6) Vil beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut fra Tyskland omgjøres før 2022?
I juli annonserte USA at rundt 12,000 av 36,000 amerikanske soldater skal trekkes ut fra Tyskland.500 Halvparten skal flyttes til andre europeiske land, som Polen, og resten tilbake til USA.
Ifølge Trump skyldes dette at Tyskland bruker for lite penger på forsvar, mens ifølge forsvarsministeren vil endringen styrke avskrekkingen av Russland og øke USAs fleksibilitet. Det vil
trolig ta år å flytte alle soldatene. Joe Biden har imidlertid sagt at han vil gjennomgå beslutningen hvis han blir president.501
Det forutsettes en ny beslutning, der minst 6,000 av de rundt 12,000 styrkene som skal ut av
Tyskland, ikke blir flyttet likevel. Begrunnelsen og hvilke styrker spiller ingen rolle. En offisiell
bekreftelse fra amerikanske myndigheter må komme senest 31. des. 2021.

499

https://forsvaret.no/aktuelt_/ForsvaretDocuments/IBU%202020.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-germany-military/u-s-to-withdraw-about-12000-troops-from-germany-but-nearly-half-to-stay-in-europe-idUSKCN24U20L
501 https://www.reuters.com/article/us-usa-election-biden-germany-exclusive/exclusive-biden-to-review-trump-decision-to-cut-troops-in-germany-if-elected-idUSKBN24A293
500
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
7) Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det
neste året?
Etter terrorangrepene 22. juli har det blitt lettere for politiet å be Forsvaret om bistand. Det har
ikke oppstått en tilsvarende trusselsituasjon siden da, men terrorangrepet mot en moske i 2019
aktualiserte spørsmålet igjen. Det siste året har Forsvaret bistått sivilsamfunnet med grensekontroller og helsemottak ifm. koronapandemien, men ikke i noen trusselsituasjoner.
Med «trusselsituasjon» forutsettes det at en aktør bevisst truer/utøver fysisk skade mot mennesker/objekter i Norge. Dette inkl. ikke naturkatastrofer, minerydding e.l., men «skarpe» situasjoner der Forsvaret bes om å bidra med f.eks. vakthold, innsetting eller å «ta ut» angripere. Politiet
må bekrefte at Forsvaret har blitt bedt om bistand senest 6. sept. 2021, uavhengig av hva Forsvaret evt. bidrar med. Én trusselsituasjon teller som én gang, selv om Forsvaret blir bedt om å
bistå med flere ting. Tiltak som Forsvaret iverksetter på egen hånd, teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen ganger
2: 1–2 ganger
3: 3 ganger eller mer
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38. runde – oktober 2020
1) Vil Norge og Russland anerkjenne forskjellige vinnere etter det neste presidentvalget i
Hviterussland?
Situasjonen i Hviterussland er fortsatt uavklart etter at president A. Lukasjonko offisielt vant
valget, mens opposisjonen hevder at det var fjusk. Protestene fortsetter, men hundrevis har blitt
arrestert. I september omtalte Erna Solberg valget som illegitimt, og sa at det må holdes nyvalg
og at hun håper på et regimeskifte.502 Russland, derimot, har anerkjent Lukasjenko som landets
legitime president. Ifølge Lukasjenko selv har han kanskje sittet for lenge, men bare han kan
styre landet nå. Han skal etter planen sitte fem nye år, men har ikke utelukket nyvalg etter en ev.
grunnlovsreform.503
Det forutsettes at Norges og Russlands regjeringer offentlig anerkjenner ulike kandidater som
«vinneren» av det neste presidentvalget i Hviterussland, uavhengig av når dette blir avholdt.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
2) Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot Russland?
EU innførte økonomiske sanksjoner mot Russland etter Ukraina-konflikten i 2014. I august ble
den russiske regimekritikeren A. Navalny angivelig forgiftet, og russiske myndigheter får skylden. EU har omtalt hendelsen som et attentatforsøk og skal diskutere nye sanksjoner hvis ikke
russiske myndigheter har en troverdig forklaring.
Det forutsettes at EU innfører økonomiske sanksjoner utover dagens. Svaret baseres på tidspunktet ev. nye sanksjoner trer i kraft. EU må selv omtale det som økonomiske sanksjoner, uavhengig av begrunnelsen. Andre typer sanksjoner og sanksjoner innført av enkeltland, teller ikke.

502
503

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/7Kn9Vw/erna-solberg-til-vg-haaper-paa-maktskifte-i-hviterussland
https://www.dw.com/en/belarus-protests-lukashenko-raises-prospect-of-fresh-elections/a-54853920
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: 4. kvartal 2020

X

EU har nå innført nye sanksjoner504 mot seks
russiske offisielle russere og én organisasjon
for involvering i attentatforsøket på Alexej
Navalny.505 Dette inkluderte økonomiske frysetiltak rettet mot enkeltpersoner, som regnes
som en type økonomisk506 sanksjon.507
Siden disse er rettet mot personer i kraft av
sine stillinger i det russiske statsapparatet,
inkludert sjefen for sikkerhetstjenesten og
nestlederen for presidentadministrasjonen,
regnes dette også som sanksjoner mot Russland. Norge har også sluttet seg til disse.508

2: 1. kvartal 2021
3: 2. kvartal 2021
4: Ikke før tidligst 3. kvartal
2021
3) Vil flere norske statsborgere bli siktet av PST for å ha spionert for en fremmed makt
de neste to årene?
I august ble en norsk statsborger pågrepet og siktet for å ha delt statshemmeligheter.509 Dette
skal være første gang en norsk statsborger har blitt arrestert for spionasje for en fremmed stat
siden A. Treholt i 1984.510 Norge utviste også en russisk diplomat, mens Russland kalte Norges
ambassadør inn på teppet og utviste ambassaderåden.
Det forutsettes at PST offisielt bekrefter at de har siktet minst én ny person for «spionasje» for
en fremmed stat, senest 12. oktober 2022, uavhengig av hvilke spionasjerelaterte paragrafer det
er snakk om.

504

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/15/use-of-chemical-weapons-in-the-assassination-attempt-on-alexei-navalny-eu-sanctions-six-individuals-and-one-entity/
505 https://www.bbc.com/news/world-europe-54552480
506 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/862451/OFSI_general_guide_to_Financial_Sanctions.pdf
507 https://snl.no/sanksjon_-_i_folkeretten
508 https://www.nrk.no/urix/norge-slutter-seg-til-eus-navalnyj-sanksjoner-1.15201362
509 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lA7z1L/pst-nordmann-paagrepet-for-aa-ha-delt-statshemmeligheter
510 https://www.dagbladet.no/nyheter/klassisk-spionsak/72751626
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
4) Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2021 mene at forsvarsbudsjettet er
«for lite»?
Regjeringens langtidsplan for Forsvaret la opp til en gradvis økning i forsvarsbudsjettet fremover. Stortingsflertallet mente imidlertid at den ikke svarte godt nok på dagens sikkerhetsutfordringer, og har bedt regjeringen om et nytt forslag. Samtidig har koronapandemien gitt Norge et
historisk økonomisk tilbakeslag.
Et spørsmål i Folk og Forsvars årlige meningsmålinger er: «Synes du dagens Forsvarsbudsjett i
Norge er for lite, passe eller for høyt i forhold til de oppgaver som skal utføres?». I august 2020
svarte 42 % at det er «for lite». Svaret baseres på Folk og Forsvars meningsmåling i 2021.511

Andelen som har ment at forsvarsbudsjettet er «for lite», 2016-2020. Kilde: Folk og Forsvar.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 35 %
2: 35–39 %
3: 40–44 %
4: 45–49 %
5: Minst 50 %
511

https://www.folkogforsvar.no/meningsmalinger/
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5) Vil det bryte ut væpnet konflikt i USA de neste to årene?
I lys av voldelige demonstrasjoner og væpnede militser som marsjerer i gatene, har eksperter
spekulert i om vi ser konturene av et væpnet opprør i USA og understreket de alvorlige konsekvensene for Norge om USA bryter sammen.512
For at svaret skal bli «ja» må minst 25 mennesker bli drept i stridsrelaterte handlinger (bruk av
vold, alle typer våpen) mellom to organiserte, væpnede grupper eller mellom en væpnet gruppe
og statlige sikkerhetsstyrker, senest 12. oktober 2022. Sistnevnte konflikttype må omhandle politisk styring (f.eks. maktfordeling, regimeendring) eller territorium (f.eks. løsrivelse), iht.
UCDPs definisjon av stats-basert konflikt. Konflikter med hovedsakelig kriminelle gjenger teller derfor ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
6) Vil USAs cybermaktdominans bli vurdert som sterkere, svakere eller omtrent uendret
om to år (NCPI)?
I tillegg til økonomi og militære styrker har staters «cybermakt» blitt viktigere for nasjonal sikkerhet. Senest i sommer ble Stortinget utsatt for et omfattende dataangrep, antagelig fra en annen stat.513
Et mål på staters cybermakt er National Cyber Power Index (NCPI).514 Den baseres på evnen til
bl.a. spionasje, forsvar mot og gjennomføring av cyberangrep. I 2020 ble USA rangert på en
klar 1. plass, med en score på 50,24. Kina kom på 2. plass med 41,47 poeng. USA regnes altså
som verdens største cybermakt, med en ledelse på 8,77 poeng over 2. plassen. Alle stormakter
har planer om å styrke sin cybermakt fremover.
Med «sterkere» og «svakere» forutsettes det at USAs ledelse over 2. plassen blir minst 20 %
(1,75 poeng) høyere eller lavere i 2022 enn den var i 2020 (8,77). Lavere endringer regnes som
«omtrent uendret». Tallene baseres på NCPI-rapporten i 2022, ev. første oppdatering etter dette.

512

https://www.fdd.org/analysis/2020/06/23/us-insurrection-or-incipient-insurgency/?/
https://forsvaretsforum.no/usa-utenriks/hva-om-usa-kollapser/158841
https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/
513 https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/etterretningssjefen-utenlandsk-stat-kan-sta-bak-dataangrepet-pastortinget-1.1770443
514 https://www.belfercenter.org/publication/national-cyber-power-index-2020
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Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Sterkere (minst 20 %
større ledelse)
2: Omtrent uendret (under 20
% endring)
3: Svakere (minst 20 %
mindre ledelse)
7) Hvor mange vil bli drept i demonstrasjoner mot myndighetene i Hong Kong det neste
året?
Siden mars 2019 har det vært demonstrasjoner mot myndighetene i Hong Kong.515 Bakgrunnen
er nye lover som vil begrense folks rettigheter og regionens selvstyre i forholdet til Kina. De
siste månedene har demonstrasjonene avtatt, antagelig pga. koronarestriksjoner og kriminaliseringen av det meste av opposisjonell aktivitet, men misnøyen med myndighetene er fortsatt
stor.516 Det er så langt bare rapportert om to dødsfall i demonstrasjoner.517
Svaret baseres på antallet personer som blir drept i direkte forbindelse med demonstrasjoner mot
kinesiske eller lokale myndigheter i Hong Kong, f.o.m. 13. okt. 2020 t.o.m. 12. okt. 2021. Inkluderer både sivile og sikkerhetsstyrker, men ikke selvmord. Ved tvil baseres tall på vestlige
medier.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 20 døde
2: 20–39 døde
3: 40–59 døde
4: Minst 60 døde

515

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49348462
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-security-poll-exclusive/exclusive-hk-survey-shows-increasing-majority-back-pro-democracy-goals-smaller-support-for-protest-movement-idUSKBN25Q00U?il=0
517 https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Hong_Kong_protests#During_confrontations
516
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39. runde – november 2020
1) Vil statlige militære styrker fra Tyrkia og/eller Russland bli direkte involvert i kamphandlinger i Nagorno-Karabakh det neste året?
I september brøt det ut kamper mellom aserbajdsjanske og armenske i Nagorno-Karabakhregionen, som er en del av Aserbajdsjan, men har en armensk majoritetsbefolkning og vært kontrollert av armenske separatister med støtte fra Armenia.518
Tyrkia har uttrykt full støtte til Aserbajdsjan. Russland er alliert med Armenia, men ønsker også
et godt forhold til Aserbajdsjan. Russland har anklaget Tyrkia for å sende syriske kriger til
regionen. En direkte involvering av statlige styrker fra én eller begge land vil representere en ny
fase.
Det forutsettes at landene selv eller vestlige myndigheter hevder at statlige militære styrker fra
Tyrkia og/eller Russland har vært direkte involvert i minst én kamphandling i Nagorno-Karabakh, senest 1. november 2021. Inkl. også fysiske angrep mot mål i regionen som gjennomføres
utenfra (f.eks. missilangrep). Bakgrunnen spiller ingen rolle (f.eks. intervensjon, fredsbevaring).
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Hverken Tyrkia eller Russland
2: Bare Tyrkia
3: Bare Russland
4: Både Tyrkia og Russland
2) Vil kinesiske og/eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris i løpet av de neste tre
årene?
Nobelkomiteen er politisk uavhengig, men tidligere tildelinger har skapt problemer for Norge.
Da den kinesiske dissidenten L. Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, frøs Kina båndene til
Norge. Russiske opposisjonelle har tidligere vært blant favorittene, men ikke fått prisen. Russland skal imidlertid ha forsøkt å påvirke nobelkomitéen til ikke å gi fredsprisen til Ukrainas president.519
Svaret baseres på tildelingene av Nobels fredspris i 2021, 2022 og 2023.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

518
519

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Ky3Mj4/slik-er-tyrkias-rolle-i-armenia-konflikten
https://www.nrk.no/norge/xl/pst-bekrefter-russisk-informasjonsoperasjon-mot-norge-for-forste-gang-1.13339968

FFI-RAPPORT 21/00736

187

Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Hverken kinesiske eller
russiske opposisjonelle
2: Bare kinesiske opposisjonelle
3: Bare russiske opposisjonelle
4: Både kinesiske og russiske
opposisjonelle
3) Vil det skje et kuppforsøk mot president Putin innen 2024?
Før grunnlovsendringen har eksperter påpekt at den russiske eliten er blitt mer fragmentert,520
og det var usikkert om den ville bli enig om hvem som skulle overta etter Putin. Putin har åpnet
for å stille til gjenvalg i 2024, med begrunnelse i at jakten på en arvtager kan paralysere landet.521 Samtidig er Putins oppslutning blitt mindre de siste årene og de økonomiske utfordringene anses som større.
Det forutsettes at det rapporteres i vestlige medier om en hendelse som av eksperter flest omtales som et «kuppforsøk» mot Putin. Hensikten må være å fjerne Putin fra makten, uavhengig av
utfallet. Hendelsen må rapporteres senest 31.12.2024.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
4) Vil Norge delta i en USA- eller NATO-ledet militær operasjon uten mandat fra FNs
sikkerhetsråd i løpet av de neste to årene?
Militære operasjoner som ikke skjer i selvforsvar eller på invitasjon fra vertslandet, regnes
ifølge folkeretten som ulovlige, hvis de ikke har et mandat fra FNs sikkerhetsråd. Norge har deltatt i én slik operasjon (NATOs intervensjon i Kosovo, 1999). Deltagelsen var kontroversiell,
fordi Norge er en sterk tilhenger av folkeretten, men det var også viktig å stanse volden og støtte
allierte i NATO.522

520

https://carnegie.ru/commentary/81037
https://time.com/5857003/vladimir-putin-russia-fifth-presidential-term/
522 https://forsvaretsforum.no/kosovo-utenriks/skulle-verden-bare-sta-a-se-pa/159973
521
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Norsk deltagelse i en ny operasjon uten mandat kan bli ekstra kontroversiell de neste årene,
fordi Norge skal sitte i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Samtidig har tvilen rundt samholdet i
NATO økt, slik at det har blitt viktigere å styrke NATO og båndene til Norges viktigste allierte.
Det forutsettes at Norge deltar sammen med USA og/eller andre NATO-land i en ny militær
operasjon uten et mandat fra FNs sikkerhetsråd som autoriserer militær maktbruk. Operasjoner
med invitasjon fra vertslandet eller som anses av eksperter flest som selvforsvar, teller ikke.
Deltagelsen må bekreftes av norske myndigheter senest 31. desember 2022.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
5) Når vil oljeprisen overstige $100 igjen?
Oljeprisen er viktig for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. De siste fem
årene har oljeprisen svinget mellom rundt $20 og $80. Sist oljeprisen oversteg $100 var i 2014.
Svaret baseres på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.523
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Om 0–5 måneder (nov.
2020–mars. 2021)
2: Om 6–11 måneder (apr.–
okt. 2021)
3: Om 12–17 måneder (nov.
2020–mars 2022)
4: Om 18–23 måneder (apr.–
okt. 2022)
5: Ikke før tidligst om 24
måneder (nov. 2022)

523

https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
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6) Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i
løpet av det neste året?
Digitale angrep anses som en voksende trussel, men angrep som medfører alvorlig skade, ødeleggelse eller annen forstyrrelse av kritisk infrastruktur er relativt sjeldne. Kritisk infrastruktur
er f.eks. kraftverk, trafikkstyring og bakkestasjoner som er nødvendige for samfunnsfunksjoner
som forsyning av mat, vann og drivstoff, finansielle tjenester og kommunikasjon. Et eksempel
på et slikt angrep er nedstengningen av en transformatorstasjon i Ukraina i 2016.
Det forutsettes at infrastrukturen slutter å fungere normalt i minst én time, at hendelsen omtales
i norske medier, og at norske myndigheter eller selskaper som er ansvarlig for infrastrukturen
bekrefter at dette skyldes et digitalt angrep, senest 1. november 2021. Det samme spørsmålet ble
stilt i 2018 og 2019, men har ikke skjedd noen slike angrep det siste to årene.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
7) Vil den norske regjeringen attribuere et cyberangrep til Russland og/eller Kina det
neste året?
I oktober attribuerte regjeringen cyberangrepet mot Stortinget til Russland. Attribusjon handler
om å plassere skyld. Ifølge eksperter var vestlige regjeringer tidligere motvillige til å attribuere
cyberangrep uten bevis som kan brukes i en rettsal, men dette har nå blitt vanligere.524 Russland
og Kina anses som de største cybertruslene mot Norge.
Det forutsettes at den norske regjeringen offentlig anklager Russland og/eller Kina for å stå bak
minst ett cyberangrep mot norske statlige og/eller private aktører. Hensikten, omfanget eller når
angrepet skjedde spiller ingen rolle, men attribusjonen må komme i perioden 10. nov. 2020–
9. nov. 2021. Attribusjoner fra andre norske myndigheter enn regjeringen teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Hverken Russland eller
Kina
2: Bare Russland
3: Bare Kina
4: Både Russland og Kina

524

https://www.tv2.no/a/11710404/
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40. runde – desember 2020 («2021-spesial»)
1) Vil USA undertegne en atomavtale med Iran i løpet av 2021?
I 2018 trakk Donald Trump USA ut av atomavtalen med Iran, som skulle forhindre at landet
utviklet atomvåpen. USAs neste president, J. Biden, har varslet en ny kurs. Han vil være tøff,
men gi Iran «en troverdig vei tilbake til diplomati».525 Etter at USA trakk seg ut har den eksisterende atomavtalen blitt videreført av de resterende partene, men Iran har siden da anriket mye
mer uran enn avtalen tillot.
Det forutsettes at USA enten undertegner en ny eller gjeninntrer i den gamle avtalen med Iran
om landets atomprogram, senest 31. des. 2021. Innholdet eller når avtalen trer i kraft spiller
ingen rolle.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
2) Vil flertallet av den russiske befolkningen fortsatt ha en negativ holdning til USA ved
utgangen av 2021?
Siden Ukraina-konflikten i 2014 har Russlands befolkning hatt en hovedsakelig negativ holdning til USA (rød graf). Andelen med en negativ holdning har falt under president Trumps presidentperiode, men har nå steget til 51 % igjen. Biden har varslet en hardere linje mot Russland
enn Trump.526
Det forutsettes at andelen med negativ holdning («attitude) er høyere enn andelen med positiv
holdning på den siste målingen fra Levada i 2021, evt. den første i 2022, hvis det ikke publiseres
målinger i okt., nov. eller des. 2021.527

525

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/11/10/195718419/biden-varsler-ny-iran-politikk-men-tiden-erknapp
526 https://www.rferl.org/a/what-could-us-foreign-policy-look-like-under-biden/30935677.html
527 https://www.levada.ru/en/ratings/
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Russlands befolknings holdning til USA. Kilde: Levada.528
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja
3) Vil Venstre og/eller Kristelig Folkeparti havne under sperregrensen (4 %) ved stortingsvalget 2021?
I september 2021 er det nytt stortingsvalg. To av dagens regjeringspartier, Venstre og Kristelig
Folkeparti (KrF), har slitt med å holde seg over sperregrensen på 4 % på meningsmålinger. Ved
forrige valg (2017) fikk Venstre 4,4 % og KrF 4,2 %. Hvis ett eller begge partier havner under
sperregrensen, kan det bli vanskelig å etablere et borgerlig flertall.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av partiene under
sperregrensen
2: Bare Venstre
3: Bare Kristelig Folkeparti
4: Begge partiene under sperregrensen

528

https://www.levada.ru/en/ratings/
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4) Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter stortingsvalget 2021?
Høyre (H) har hatt forsvarsministeren siden 2013, først ved Ine Eriksen Søreide og nå med
Frank Bakke-Jensen, og har i denne perioden lagt frem to langtidsplaner for Forsvaret. Spørsmålet avgjøres når en ny regjering er utnevnt, eller når det blir klart om den sittende regjeringen
vil fortsette med eller uten endringer i ministerpostene.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Arbeiderpartiet (Ap)
2: Fremskrittspartiet (Frp)
3: Høyre (H)
4: Kristelig Folkeparti (KrF)
5: Senterpartiet (Sp)
6: Sosialistisk Venstreparti
(SV)
7: Venstre (V)
8: Annet
5) Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres
myndigheter i løpet av 2021?
Sist Norges ambassadør ble «kalt inn på teppet» av Russland var i august 2020, etter utvisningen av en russisk diplomat ifm. siktelsen av en norsk statsborger for spionasje. Sist den russiske ambassadøren ble kalt inn i Norge var i 2015, etter visestatsminister D. Rogozin besøkte
Svalbard tross at han stod på Norges sanksjonsliste.
Det forutsettes at norske medier omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen
(chargé d'affaires). Andre diplomater teller ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av landenes ambassadører
2: Bare den norske ambassadøren
3: Bare den russiske ambassadøren
4: Begge lands ambassadører
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6) Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2021?
I 2020 har det så langt vært 1 terrorangrep i Europa, der minst 5 personer ble drept (et høyreekstremt angrep i Hanau, Tyskland).529 Det har imidlertid vært flere, mindre dødelige jihadistiske angrep i Frankrike og Østerrike. Det var ingen terrorangrep med minst 5 drepte i 2019, 1 i
2018, 5 i 2017, 3 i 2016 og 2 i 2015 (alle jihadistiske).530
Det forutsettes at landets myndigheter omtaler hendelsen som terror, uavhengig av hvem som
står bak. Drepte inkl. alle som dør i angrep eller av skader ila. en uke, men ikke gjerningspersonen(e). Koordinerte hendelser i samme by/område teller som ett angrep. Alle land som normalt
regnes som en del av Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.531
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen angrep
2: 1–3 angrep
3: 4–6 angrep
4: Minst 7 angrep
7) Vil oljeprisen stige over $70, falle under $20, begge deler eller ingen av delene i løpet
av 2021?
Oljeprisen er viktig for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. I 2020 har
oljeprisen så langt variert mellom $20 og $69, som er lavere enn tidligere år. Svaret baseres på
den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.532
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Ingen av delene
2: Stige over $70
3: Falle under $20
4: Begge deler

529

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_2020
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_terrorism_in_Europe
531 https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Contemporary_definition
532 https://investor.dn.no/#!/Ravare/C1/BrentSpot
530
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8) Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2021?
De siste årene har kronen svekket seg mot den amerikanske dollaren. En svak kronekurs er bra
for norsk eksport, men dårlig for Forsvarets økonomi, fordi investeringer ofte utbetales i dollar.
En høy dollarkurs gjør f.eks. de nye F-35 kampflyene dyrere. I 2020 har dollarkursen så langt
ligget på 9,5 kr i snitt. Til sammenligning var snittet 8,8 kr (2019), 8,1 kr (2018) og 8,3 kr
(2017). Svaret baseres på snittet av alle dagskursene i perioden jan.–des. 2021, rapportert av
Norges Bank (NOK pr. 1 USD).533
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Under 8,50 kr
2: 8,50–8,99 kr
3: 9,00–9,49 kr
4: 9,50–9,99 kr
5: Minst 10,00 kr
9) Vil Russland varsle en ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet i løpet av
2021, og vil det gjennomføres skarpskyting?
De siste årene har Russland gjennomført flere øvelser utenfor norskekysten, og lenger sør enn
tidligere. Russland har også varslet skarpskyting ifm. øvelsene, men har ofte ikke funnet sted
likevel. Øvelsene har blitt tolket som et signal til USA og Norge, mens norske myndigheter har
kalt dem unødvendige gitt tilgjengeligheten på store havområder lenger nord.
For at svaret skal bli «ja», må det komme minst ett nytt, offentlig varsel (f.eks. NOTAM), tidligst 1. januar og senest 31. desember 2021. Øvelser som ikke varsles, teller ikke. For at svaret
skal inkludere «skarpskyting», må Forsvaret bekrefte at minst én øvelse involverte skyting eller
våpentest, uavhengig av hva med. Området inkluderer norsk økonomisk sone i Norskehavet,
Nordsjøen og Skagerak, men sør for Barentshavet.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

1: Nei, ingen varsler om nye
øvelser
2: Ja, men ingen øvelser med
skarpskyting
3: Ja, og minst én øvelse med
skarpskyting
533

http://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/valuta/USD
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10) Vil iranske styrker gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i 2021?
I november ble M. Fakhrizadeh, en antatt hovedarkitekt bak Irans atomprogram, drept utenfor
Teheran. Iran har pekt spesielt på Israel som ansvarlig, og varslet gjengjeldelse.
Første gang Iran har gått til direkte angrep på israelske styrker var i 2018, da iranske styrker i
Syria skjøt raketter mot israelske baser på Golanhøydene.534 Ingen døde, men Israel svarte med
å bombe flere iranske baser i Syria. Et iransk angrep med dødelig utfall kan derfor føre til en
større eskalering.
Det forutsettes at israelske myndigheter bekrefter at iranske styrker har gjennomført minst ett
dødelig angrep, senest 31. des. 2021. Dette inkl. både sivile og militære døde, unntatt evt. angripere, og angrep både i Israel og de israelsk-okkuperte områdene, som Golanhøydene. Israel må
omtale styrkene som «iranske». Angrep fra iransk-støttede grupper som Hezbollah, teller altså
ikke.
Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.
Svaralternativer

Riktig svar

Kilder

0: Nei
1: Ja

534

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_House_of_Cards
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A

Spørsmålsoversikt

Dette vedlegget sammenstiller alle 240 spørsmål som ble stilt i FFIs prediksjonsturnering. Dette
inkluderer type, tidsperspektiv og hvilke temaer spørsmålet er kategorisert innenfor.
Følgende forkortelser er brukt i oversikten under:
Nr

Spørsmålsnummer, basert på rekkefølgen spørsmålene ble stilt i.

R

Rundenummer

Spørsmål

Spørsmålsteksten

Type

Type spørsmål (binær, kategorisk, ordinal)

Start

Dato spørsmålet ble stilt

Slutt

Dato spørsmålet senest ville bli avgjort

Tid

Spørsmålets tidsperspektiv, målt i antall dager fra start- til sluttdato

Tema

Temaene spørsmålet er kategorisk innenfor

Tabell A.1 Forkortelser brukt i spørsmålsoversikt.
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1

1

2

2

2

4

5

6

7

8

2

1

3

10

1

2

2

1

1

9

R

Nr

Vil noen andre enn Abu Bakr al-Baghdadi bli erklært som kalif
i Den islamske stat (IS) før 1. februar 2018?

Hvor stor andel av BNP vil Norge bruke på forsvarsutgifter i
2020 (SIPRI)?

Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris,
Madrid, Berlin, Roma og Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?

Gitt at Putin stiller i presidentvalget 2018, hvor mange prosent
av stemmene vil han få?

Vil en stat eller allianse av stater bruke ett eller flere kjernevåpen i forbindelse med en væpnet konflikt i løpet av de neste ti
årene?

Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved
det tyske forbundsdagsvalget?

Vil Venstre havne under sperregrensen (4 %) ved Stortingsvalget 2017?

Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Hva vil spotprisen på et fat Brent Blend råolje være 31. desember 2017?

Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt
ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?

Spørsmål

Bin

Ord

Ord

Ord

Bin

Ord

Bin

Kat

Ord

Bin

Type

02.10.17

02.10.17

02.10.17

02.10.17

02.10.17

04.09.17

04.09.17

04.09.17

04.09.17

04.09.17

Start

29.01.18

01.01.20

01.10.18

18.03.18

01.10.27

24.09.17

11.09.17

11.09.17

01.01.18

03.12.17

Slutt

119

821

364

167

3651

20

7

7

119

90

Tid

Krig, Terror,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Økonomi, Innenriks

Terror, Europa

Russland

Krig, Teknologi

Europa

Innenriks

Innenriks

Økonomi

Krig, Teknologi,
Øst-Asia

Tema
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199

R

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Nr

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?

Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det
neste året?

Hva vil Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar (USD) være
den 1. februar 2018?

Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i
utlandet i løpet av de neste fem månedene?

Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?

Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske
og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det
neste året?

Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske
kroner neste gang være lavere enn 7 kr?

Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i
konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?

I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta
en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?

Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at
Trump gjør en god jobb den 20. januar 2018 (Gallup)?

Spørsmål

Ord

Bin

Ord

Bin

Bin

Bin

Ord

Ord

Bin

Ord

Type

04.12.17

04.12.17

04.12.17

04.12.17

04.12.17

06.11.17

06.11.17

06.11.17

06.11.17

06.11.17

Start

01.01.20

03.12.18

01.02.18

04.05.18

01.01.20

05.11.18

01.01.21

28.02.18

06.04.18

20.01.18

Slutt

758

364

59

151

758

364

1152

114

151

75

Tid

Europa, USA

Krig, NATO

Teknologi, Økonomi

Terror, Utenriks

Krig, Utenriks,
Russland

Krig, USA, ØstAsia

Økonomi, Innenriks

Krig, Terror,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Int. politikk,
Krig, Russland,
Europa

USA

Tema

200
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5

5

29

30

5

5

25

28

5

24

5

5

23

27

5

22

5

5

21

26

R

Nr

Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?

Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller
ingen av delene i løpet av 2018?

Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller
nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i
samfunnet»?

Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i
løpet av 2018?

Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på
forsvar i 2018?

Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i
Norge i løpet av 2018?

Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i
2018?

Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?

Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i
løpet av 2018?

Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet
av 2018?

Spørsmål

Ord

Kat

Ord

Bin

Ord

Bin

Ord

Bin

Bin

Bin

Type

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

30.12.17

Start

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

01.01.19

Slutt

367

367

367

367

367

367

367

367

367

367

Tid

Krig, Teknologi

Økonomi, Innenriks

Innenriks

Utenriks, Russland

Økonomi, NATO

Krig, Teknologi

Krig, Sør- og
Sørøst-Asia

Terror, Europa

USA

Krig, Teknologi,
Øst-Asia

Tema
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201

7

7

7

39

40

6

35

38

6

34

7

6

33

37

6

32

7

6

31

36

R

Nr

Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske
infrastruktur i løpet av det neste året?

Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i
Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATOlands militære styrker det neste året?

Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i
Vest-Europa i løpet av de neste seks månedene?

Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?

Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene
som i de tre forrige (10)?

Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en
hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker
det neste halvåret?

Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli
anklaget for å stå bak de neste fire månedene?

Hvor stor oppslutning vil Lega Nord få ved det italienske parlamentsvalget?

Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større)
seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to
årene?

Spørsmål

Ord

Bin

Bin

Ord

Kat

Ord

Bin

Ord

Ord

Bin

Type

05.03.18

05.03.18

05.03.18

05.03.18

05.03.18

05.02.18

05.02.18

05.02.18

05.02.18

05.02.18

Start

04.07.18

04.03.19

04.03.19

04.09.18

03.11.20

01.01.21

05.08.18

04.07.18

04.03.18

05.02.20

Slutt

121

364

364

183

974

1061

181

149

27

730

Tid

Økonomi, Innenriks

Krig, Teknologi

Krig, Russland,
Norden, NATO,
USA

Terror, Europa

USA

Int. politikk

Krig, USA, Midtøsten og NordAfrika

Krig, Teknologi

Europa

Krig, Utenriks,
Russland

Tema

202
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9

9

49

50

8

8

45

48

8

44

8

8

43

47

8

42

8

8

41

46

R

Nr

Når vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra
EU?

Når vil Donald Trump og Kim Jong-un eventuelt møtes?

Vil Russland gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep
mot mål i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de
neste tre årene?

Vil Russland gjennomføre minst ett luftangrep i Syria i løpet
av 2020?

Hvor stor vil oppslutningen om Putin være i 2020 (Levada)?

Hvor stor andel av BNP vil Russland bruke på forsvar i 2020
(SIPRI)?

Vil opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dø i løpet av
Putins presidentperiode?

Vil Russland vedta å øke pensjonsalderen i løpet av Putins presidentperiode?

Hvor mange nye europeiske land vil anklage Russland for å intervenere militært inne på dets territorium i løpet av Putins presidentperiode?

Vil Putin bli sittende ut hele presidentperioden?

Spørsmål

Ord

Ord

Bin

Bin

Ord

Ord

Ord

Ord

Ord

Bin

Type

07.05.18

07.05.18

30.03.18

30.03.18

30.03.18

30.03.18

30.03.18

30.03.18

30.03.18

30.03.18

Start

01.11.18

01.09.18

02.04.21

01.01.21

01.07.20

01.01.20

07.05.24

07.05.24

07.05.24

07.05.24

Slutt

178

117

1099

1008

824

642

2230

2230

2230

2230

Tid

Økonomi, Europa, USA

USA, Øst-Asia

Krig, Russland

Krig, Russland,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Russland

Økonomi, Russland

Russland

Økonomi, Russland

Krig, Russland,
Europa

Russland

Tema
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10

11

11

59

60

10

55

58

10

54

10

9

53

57

9

52

10

9

51

56

R

Nr

Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?

Vil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det
neste året?

Vil den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer
overstige $1 billioner dollar, falle under $50 mrd., begge deler
eller ingen av delene det neste året?

Hvor mange land vil de neste to årene arrangere en folkeavstemning, der flertallet enten stemmer for å forlate EU eller at
landet ikke skal bli medlem?

Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge frem mot 2020?

Hvor mange mennesker vil bli drept inne på israelsk-kontrollert territorium som følge av direkte angrep fra iranske styrker
det neste halvåret?

Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i
USA eller Europa det neste året?

Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018,
2019 eller 2020?

Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i
en «trusselsituasjon» det neste året?

Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter
hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen
stat de neste to årene?

Spørsmål

Ord

Kat

Kat

Ord

Ord

Ord

Bin

Ord

Ord

Ord

Type

02.07.18

02.07.18

04.06.18

04.06.18

04.06.18

04.06.18

04.06.18

07.05.18

07.05.18

07.05.18

Start

09.09.18

01.07.19

04.06.19

04.05.20

01.01.20

09.12.18

04.06.19

01.01.21

07.05.19

06.05.20

Slutt

69

364

365

700

576

188

365

970

365

730

Tid

Norden

USA, Øst-Asia

Teknologi, Økonomi

Europa

Innenriks

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Teknologi, Terror

Krig, Europa

Innenriks

Krig, Norden

Tema

204
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13

13

69

70

12

12

65

68

12

64

12

11

63

67

11

62

12

11

61

66

R

Nr

Vil Sverige og/eller Finland få «MAP-status» i NATO i løpet
av de neste tre årene?

Vil Georgia og/eller Ukraina få «MAP-status» i NATO i løpet
av de neste tre årene?

Hvor mange dødelige hendelser som involverer iranske og et
annet lands militære styrker vil skje i Hormuz-stredet det neste
året?

Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

Når vil Storbritannia eventuelt få en ny statsminister?

Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i
2018?

Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan
fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?

Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at
andre NATO-land trener og øver i Norge i 2019 sammenlignet
med i år?

Hvor mange ganger ut året vil det bli rapportert om minst 15
ukrainske militære drepte på én uke?

Spørsmål

Kat

Kat

Ord

Ord

Ord

Kat

Bin

Bin

Ord

Ord

Type

03.09.18

03.09.18

06.08.18

06.08.18

06.08.18

06.08.18

06.08.18

02.07.18

02.07.18

02.07.18

Start

02.09.21

02.09.21

06.08.19

05.12.18

01.01.21

06.11.18

01.01.21

01.07.20

21.06.19

01.01.19

Slutt

1095

1095

365

121

879

92

879

730

354

183

Tid

Norden, NATO

Europa, NATO

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Økonomi, Innenriks

Europa

USA

Russland

Int. politikk,
Utenriks

Innenriks, NATO

Krig, Europa

Tema
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14

15

15

79

80

14

75

78

14

74

14

13

73

77

13

72

14

13

71

76

R

Nr

Hva vil skje med regjeringssituasjonen i Sverige?

Når vil USA evt. varsle Russland om at landet formelt trekker
seg fra INF-avtalen?

Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk
kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?

Kat

Ord

Bin

Ord

Ord

Ord

Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?

Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste
tre årene?

Ord

Kat

Ord

Ord

Type

Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?

Hvem vinner Nobels fredspris 2018?

Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd
med landets regjering det neste året?

Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre måneder?

Spørsmål

05.11.18

05.11.18

01.10.18

01.10.18

01.10.18

01.10.18

01.10.18

03.09.18

03.09.18

03.09.18

Start

13.04.19

01.01.20

01.10.19

01.10.19

01.01.21

01.10.19

01.04.20

05.10.18

01.09.19

09.12.18

Slutt

159

422

365

365

823

365

548

32

363

97

Tid

Norden

Int. politikk,
Russland, USA

Krig, Teknologi

Økonomi, USA,
Øst-Asia

NATO, Midtøsten og Nord-Afrika

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Utenriks, Russland

Int. politikk

Russland

Økonomi, Midtøsten og NordAfrika

Tema

206
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16

16

16

16

16

84

85

86

87

88

17

15

83

90

15

82

17

15

81

89

R

Nr

Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på
teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2019?

Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald
Trump for riksrett?

Vil nedrustningsavtalen «New START» bli videreført før den
opphører i 2021?

Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre
de neste tre månedene?

Når vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?

Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?

Vil det britiske parlamentet godkjenne regjeringens Brexit-avtale?

Hvor lenge blir Xi Jinping sittende som Kinas president?

Hvor mange vil på det meste bli drept på én dag under demonstrasjoner i forbindelse med valget i DR Kongo?

Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlibprovinsen i løpet av de neste fire månedene?

Spørsmål

Kat

Bin

Bin

Kat

Ord

Kat

Bin

Ord

Ord

Bin

Type

26.12.18

26.12.18

03.12.18

03.12.18

03.12.18

03.12.18

03.12.18

05.11.18

05.11.18

05.11.18

Start

01.01.20

31.12.19

05.02.21

02.03.19

20.01.21

02.12.19

23.03.19

01.01.25

23.01.19

04.03.19

Slutt

371

370

795

89

779

364

110

2249

79

119

Tid

Utenriks, Russland

USA

Int. politikk,
Russland, USA

Krig, Russland,
Europa

USA

Utenriks, Europa

Europa

Øst-Asia

Krig, Afrika

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Tema
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18

18

18

99

100

17

95

98

17

94

18

17

93

97

17

92

17

17

91

96

R

Nr

I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ
BNP-vekst i USA?

Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med
militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?

Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i
Venezuela?

Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende
presidentperiode?

Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet
av 2019?

Hvor stor andel av BNP vil de andre NATO-landene enn USA
bruke på forsvar i 2019?

Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet
av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge
av det?

Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller
ingen av delene i løpet av 2019?

Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?

Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil
skje i Europa i 2019?

Spørsmål

Kat

Bin

Ord

Ord

Kat

Ord

Kat

Kat

Kat

Ord

Type

04.02.19

04.02.19

04.02.19

04.02.19

26.12.18

26.12.18

26.12.18

26.12.18

26.12.18

26.12.18

Start

01.01.20

03.02.20

01.08.19

07.05.24

01.01.20

01.01.20

01.01.20

01.01.20

01.01.20

01.01.20

Slutt

331

364

178

1919

371

371

371

371

371

371

Tid

Økonomi, USA

Int. politikk,
Krig, Russland,
Europa

Mellom- og SørAmerika

Russland

Europa, USA,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Økonomi, NATO

Krig, Teknologi,
Russland, USA,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Økonomi, Innenriks

Europa

Terror, Europa

Tema

208
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20

20

109

110

20

19

105

108

19

104

20

19

103

107

19

102

19

18

101

106

R

Nr

Vil russiske styrker anklages for å være involvert i voldelige
trefninger i Venezuela det neste året?

Vil verdens klimagassutslipp (CO2) være høyere, lavere eller
omtrent det samme i 2021, sammenlignet med 2018?

Hvor mange høyreekstreme angrep, der minst 10 personer blir
drept, vil det skje i Vesten i løpet av det neste året?

Vil Nord-Korea gjenoppta missiltester og/eller atomprøvesprengninger i løpet av det neste året?

Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?

Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de
neste to årene?

Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?

Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EUmedlemskap i løpet av de neste to årene?

Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom
det neste året?

Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?

Spørsmål

Bin

Ord

Ord

Kat

Bin

Ord

Bin

Kat

Kat

Ord

Type

01.04.19

01.04.19

01.04.19

01.04.19

04.03.19

04.03.19

04.03.19

04.03.19

04.03.19

04.02.19

Start

01.04.20

01.01.22

01.04.20

01.04.20

01.03.20

01.01.21

19.05.19

04.03.21

04.03.20

01.01.21

Slutt

366

1006

366

366

363

669

76

731

366

697

Tid

Krig, Russland,
Mellom- og SørAmerika

Int. politikk

Terror, Europa,
USA

Krig, Teknologi,
Øst-Asia

Teknologi, Innenriks, Utenriks

Int. politikk,
Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Sør- og SørøstAsia

Europa

Krig, Utenriks,
Russland, Norden

Krig, USA, Sørog Sørøst-Asia

Tema

FFI-RAPPORT 21/00736

209

22

22

22

119

120

21

115

118

21

114

22

21

113

117

21

112

21

20

111

116

R

Nr

Vil en nasjonalistisk leder komme til makten i Frankrike, Storbritannia og/eller Tyskland de neste tre årene?

Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?

Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske
marinefartøyene?

Hva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA
og Iran det neste året?

Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for
medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?

Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten
sør for Barentshavet det neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?

Vil Kina sende et hangarskip på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon de neste tre årene?

Vil dagens presidenter i Egypt og/eller Tyrkia miste makten i
løpet av de neste to årene?

Når vil Tripoli eventuelt falle til general Haftars styrker?

Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2019?

Spørsmål

Kat

Bin

Ord

Kat

Bin

Kat

Bin

Kat

Ord

Ord

Type

03.06.19

03.06.19

03.06.19

03.06.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

06.05.19

01.04.19

Start

01.06.22

03.06.20

01.01.21

03.06.20

06.05.20

06.11.19

06.05.22

06.05.21

01.09.19

01.01.20

Slutt

1094

366

578

366

366

184

1096

731

118

275

Tid

Europa

Krig, Teknologi

Krig, Russland,
Europa

Krig, USA, Midtøsten og NordAfrika

Int. politikk,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Krig, Utenriks,
Russland

Krig, Øst-Asia

Midtøsten og
Nord-Afrika

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Økonomi, Innenriks

Tema

210
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24

24

129

130

24

23

125

128

23

124

24

23

123

127

23

122

23

22

121

126

R

Nr

Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?

Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i
USA eller Europa det neste året?

Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin
nåværende presidentperiode?

Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?

Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?

Vil noen av partiene forlate dagens Solberg-regjering det neste
året?

Vil det bli drept flere, færre eller omtrent like mennesker i
væpnede konflikter i 2020, sammenlignet med 2018?

Vil det bli flere, færre eller omtrent like mange væpnede konflikter i verden i 2020, sammenlignet med 2018?

Hvor mange flere sivile skip vil bli angrepet i havområdene sør
for Iran ut året?

Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?

Spørsmål

Ord

Bin

Ord

Kat

Kat

Bin

Ord

Ord

Ord

Ord

Type

05.08.19

05.08.19

05.08.19

05.08.19

01.07.19

01.07.19

01.07.19

01.07.19

01.07.19

03.06.19

Start

01.01.21

04.08.20

20.01.21

01.07.20

01.11.19

01.07.20

01.01.21

01.01.21

01.01.20

01.01.21

Slutt

515

365

534

331

123

366

550

550

184

578

Tid

Økonomi, ØstAsia

Teknologi, Terror, Europa, USA

Russland, USA

USA

Europa

Innenriks

Int. politikk, Krig

Int. politikk, Krig

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Økonomi, Utenriks, Øst-Asia

Tema
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211

26

26

26

139

140

25

135

138

25

134

26

25

133

137

25

132

25

24

131

136

R

Nr

Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk
kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at
andre NATO-land trener og øver i Norge i 2020, sammenlignet
med i 2019?

Vil det skje en dødelig hendelse mellom militære styrker fra
Kina og Vesten eller et nærliggende land i Asia de neste to
årene?

Når vil Boris Johnson eventuelt slutte å være britisk statsminister?

I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en
negativ BNP-vekst?

Vil Russland og Iran avholde minst én felles marineøvelse i
2019, og vil dette inkludere Hormuzstredet?

Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i
en «trusselsituasjon» det neste året?

I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept
i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?

Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?

Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget
nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i
2019?

Spørsmål

Bin

Ord

Kat

Ord

Ord

Kat

Ord

Bin

Ord

Ord

Type

07.10.19

07.10.19

07.10.19

07.10.19

02.09.19

02.09.19

02.09.19

02.09.19

02.09.19

05.08.19

Start

06.10.20

01.07.20

06.10.21

01.01.21

01.10.20

01.01.20

01.09.20

09.12.19

01.07.20

01.08.20

Slutt

365

268

730

452

395

121

365

98

303

362

Tid

Krig, Teknologi

Innenriks, NATO

Krig, Europa,
NATO, USA,
Øst-Asia, Sør- og
Sørøst-Asia

Europa

Økonomi, Europa

Krig, Russland,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Innenriks

Krig, Russland

Krig, Øst-Asia

Innenriks

Tema

212
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28

28

149

150

27

27

145

148

27

144

27

27

143

147

26

142

27

26

141

146

R

Nr

Hva skjer videre med Brexit etter valget?

Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket
parti vil sitte i den?

Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere
etablering av en ny brigade?

Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for
Forsvaret inneholde?

Hva vil Oljefondets markedsverdi være ved utgangen av 2020?

Vil Russland og Kina gjennomføre en felles militærøvelse i
Barentshavet i løpet av de neste to årene?

Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president
Trump gjør en god jobb gjennom første halvdel av 2020?

Vil det skje et islamistisk terrorangrep i Skandinavia det neste
året, og vil personer som har returnert fra konfliktområder
være direkte involvert?

Før neste presidentvalg, vil Trump beslutte at USA skal forlate
NATO?

Vil Russland og Ukraina undertegne en fredsavtale de neste 18
månedene?

Spørsmål

Kat

Kat

Bin

Ord

Ord

Bin

Ord

Kat

Bin

Bin

Type

02.12.19

02.12.19

04.11.19

04.11.19

04.11.19

04.11.19

04.11.19

04.11.19

07.10.19

07.10.19

Start

01.01.21

12.12.19

01.07.20

01.07.20

01.01.21

03.11.21

01.07.20

04.11.20

03.11.20

06.04.21

Slutt

396

10

240

240

424

730

240

366

393

547

Tid

Europa

Europa

Innenriks

Innenriks

Økonomi, Innenriks

Krig, Russland,
Øst-Asia

USA

Terror, Innenriks,
Norden

NATO, USA

Krig, Russland,
Europa

Tema
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213

29

29

29

159

160

29

155

158

29

154

29

28

153

157

28

152

29

28

151

156

R

Nr

Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller
ingen av delene i løpet av 2020?

Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?

Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?

Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?

Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil
skje i Europa i 2020?

Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på
teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?

Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump
skal dømmes i riksrettssaken?

Vil en stat «skyte ned» en egen satellitt, en annen stats satellitt,
ingen eller begge deler de neste to årene?

Når vil EU eventuelt løfte økonomiske sanksjoner mot Russland?

Vil det skje en regimeendring i Iran i løpet av de neste to
årene?

Spørsmål

Kat

Ord

Bin

Kat

Ord

Kat

Bin

Kat

Ord

Bin

Type

30.12.19

30.12.19

30.12.19

30.12.19

30.12.19

30.12.19

30.12.19

02.12.19

02.12.19

02.12.19

Start

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.04.20

01.12.21

01.01.22

01.12.21

Slutt

368

368

368

368

368

368

93

730

761

730

Tid

Økonomi, Innenriks

Innenriks

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Terror, Europa

Utenriks, Russland

USA

Krig, Teknologi

Økonomi, Russland, Europa

Midtøsten og
Nord-Afrika

Tema

214
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30

30

30

30

30

164

165

166

167

168

30

29

163

170

29

162

30

29

161

169

R

Nr

Når vil Norge og Storbritannia eventuelt undertegne en handelsavtale?

Vil SpaceX gjennomføre sin første bemannede romekspedisjon
i 2020, og vil den bli vellykket?

Vil Russland krenke norsk, svensk og/eller finsk landterritorium de neste to årene?

Vil Russland varsle enda en ny øvelse utenfor norskekysten sør
for Barentshavet i løpet av 2020, og vil det gjennomføres
skarpskyting?

Hvor mange vil dø av koronaviruset i løpet av 2020?

Vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes i løpet av 2020?

Hvor mange andre land enn Iran vil bli anklaget for å ha startet
et atomvåpenprogram eller forsøkt å anskaffe atomvåpen de
neste tre årene?

Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet
lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?

Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep,
der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske
halvøy i 2020?

Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?

Spørsmål

Ord

Kat

Kat

Kat

Ord

Bin

Ord

Ord

Bin

Ord

Type

03.02.20

03.02.20

03.02.20

03.02.20

03.02.20

03.02.20

03.02.20

30.12.19

30.12.19

30.12.19

Start

01.01.21

01.01.21

10.02.22

01.01.21

01.01.21

01.01.21

03.02.23

01.01.21

01.01.21

01.01.21

Slutt

333

333

738

333

333

333

1096

368

368

368

Tid

Økonomi, Utenriks, Europa

Teknologi

Krig, Utenriks,
Russland, Norden

Krig, Utenriks,
Russland

Int. politikk

USA, Øst-Asia

Krig, Teknologi

Krig, Europa

Krig, Europa,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Økonomi, Innenriks

Tema
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215

32

32

32

179

180

31

175

178

31

174

32

31

173

177

31

172

31

31

171

176

R

Nr

Vil Forsvaret bli satt inn for å sikre områder, mennesker eller
objekter i minst én norsk by i 2020?

Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge bli i 2021?

Hva vil den årlige BNP-veksten i Norge ende på i 2020?

Hvor mange vil dø av koronaviruset globalt i løpet av 2020?

Vil det skje en konfrontasjon mellom tyrkiske og et annet
lands styrker i Middelhavet i 2020, og vil mennesker komme
til skade?

Når vil Russland avslutte sine luftangrep i Syria?

Vil amerikansk etterretning hevde at vinneren av presidentvalget i 2020 fikk hjelp fra en annen stat?

Vil det skje flere dødelige, islamistiske terrorangrep i Europa i
2022 enn i 2020?

Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større)
seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard de neste to årene?

Vil USA og/eller Iran angripe hverandres militære styrker i løpet av 2020?

Spørsmål

Bin

Ord

Ord

Ord

Kat

Ord

Bin

Ord

Bin

Kat

Type

18.03.20

18.03.20

18.03.20

18.03.20

02.03.20

02.03.20

02.03.20

02.03.20

02.03.20

02.03.20

Start

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.01.23

03.11.20

01.01.22

01.03.22

01.01.21

Slutt

289

289

289

289

305

1035

246

670

729

305

Tid

Innenriks

Økonomi, Innenriks

Økonomi, Innenriks

Int. politikk

Krig, Europa,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Krig, Russland,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Teknologi, USA

Terror, Europa

Krig, Utenriks,
Russland

Krig, USA, Midtøsten og NordAfrika

Tema

216
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34

34

189

190

33

33

185

188

33

184

33

33

183

187

32

182

33

32

181

186

R

Nr

Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2020 mene at
forsvarsbudsjettet er «for lite»?

Vil USA beskylde Russland for farlig opptreden med militære
styrker i en konkret hendelse i nordområdene i 2020?

Hvor mye høyere eller lavere vil Kinas BNP være i 4. kvartal
2020, sammenlignet med samme kvartal i 2019 (6,0 %)?

Vil Norge hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke stortingsvalget i 2021?

Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom
det neste året?

Hvor mange land vil bestille det nye, russiske Su-57-flyet de
neste tre årene?

Vil Tyrkia bli tatt opp igjen i F-35-programmet de neste to
årene?

Vil Nord-Korea gjennomføre missiltester og/eller atomprøvesprengninger det neste året?

Hvor stor andel av BNP vil andre NATO-land enn USA bruke
på forsvar i 2021?

Når vil oljeprisen nå $50 igjen?

Spørsmål

Ord

Bin

Ord

Bin

Kat

Ord

Bin

Kat

Ord

Ord

Type

01.06.20

01.06.20

04.05.20

04.05.20

04.05.20

04.05.20

04.05.20

04.05.20

18.03.20

18.03.20

Start

01.01.21

01.01.21

01.01.21

13.09.21

03.05.21

03.05.23

03.05.22

03.05.21

01.01.22

01.04.21

Slutt

214

214

242

497

364

1094

729

364

654

379

Tid

Økonomi, Innenriks

Krig, Russland,
USA

Økonomi, ØstAsia

Teknologi, Innenriks, Utenriks

Krig, Utenriks,
Russland, Norden

Teknologi, Økonomi, Russland

Teknologi, Økonomi, USA, Midtøsten og NordAfrika

Krig, Teknologi,
Øst-Asia

Økonomi, NATO

Økonomi, Innenriks

Tema
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217

35

35

35

199

200

34

195

198

34

194

35

34

193

197

34

192

35

34

191

196

R

Nr

I løpet av de neste to årene, vil nok et medlemsland vedta å
forlate EU?

Hvor mange land vil gjennomføre en atomprøvesprengning de
neste to årene?

Vil Russland anklage et NATO-land for å intervenere militært
inne på landets territorium de neste to årene?

Hvor mye vil de globale forsvarsutgiftene falle eller stige fra
2019 til 2020?

Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president
Trump gjør en god jobb i andre halvdel av 2020?

Hvor stor oppslutning vil den russiske regjeringen ha ved utgangen av året?

I hvor mange av de neste fire kvartalene vil det bli rapportert
om en negativ BNP-vekst i USA sammenlignet med samme
kvartal året før?

Hvor mange europeiske land vil bli regnet som delvis/ikke frie
i 2021?

I løpet av de neste to årene, vil USA gi sin tilslutning til en avtale som åpner for at Bashar al-Assad kan forbli Syrias president?

Vil vinneren av det amerikanske presidentvalget i 2020 bli sittende hele perioden?

Spørsmål

Bin

Ord

Bin

Ord

Ord

Ord

Ord

Ord

Bin

Bin

Type

06.07.20

06.07.20

06.07.20

06.07.20

06.07.20

01.06.20

01.06.20

01.06.20

01.06.20

01.06.20

Start

05.07.22

05.07.22

05.07.22

01.01.21

01.01.21

01.01.21

01.06.21

01.01.22

01.06.22

20.01.25

Slutt

729

729

729

179

179

214

365

579

730

1694

Tid

Europa

Krig, Teknologi

Krig, Russland,
NATO

Int. politikk, Økonomi

USA

Russland

Økonomi, USA

Europa

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

USA

Tema

218

FFI-RAPPORT 21/00736

36

37

209

210

36

36

205

208

36

204

36

36

203

207

35

202

36

35

201

206

R

Nr

Når vil Lukasjenko eventuelt slutte å være Hviterusslands president?

Når vil minst 500,000 mennesker i Norge ha fått en vaksine
mot covid-19?

Hvor mange mennesker vil bli drept i statlige konflikter i perioden 2020-2022?

Hvor mange statlige konflikter vil det være i verden i perioden
2020-2022?

Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter valget i 2020?

Vil innsettelsen av USAs president i 2021 bli utsatt?

Vil den amerikanske hæren bli direkte involvert i voldelige
hendelser i USA det neste året?

Vil Putin stille i det russiske presidentvalget i 2024?

Hva vil den årlige BNP-veksten i fremvoksende økonomier og
utviklingsland bli i 2021?

Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Skottlands selvstendighet før 2023, og hva vil resultatet i så fall bli?

Spørsmål

Ord

Ord

Ord

Ord

Kat

Bin

Bin

Bin

Ord

Kat

Type

07.09.20

03.08.20

03.08.20

03.08.20

03.08.20

03.08.20

03.08.20

03.08.20

06.07.20

06.07.20

Start

01.01.27

01.01.24

01.01.23

01.01.23

03.11.20

20.01.21

10.08.21

01.03.24

01.01.22

01.01.23

Slutt

2307

1246

881

881

92

170

372

1306

544

909

Tid

Europa

Int. politikk, Innenriks

Int. politikk, Krig

Int. politikk, Krig

USA

USA

Krig, USA

Russland

Int. politikk, Økonomi

Europa

Tema
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219

38

38

38

219

220

37

215

218

37

214

38

37

213

217

37

212

37

37

211

216

R

Nr

Hvor stor andel av den norske befolkningen vil i 2021 mene at
forsvarsbudsjettet er «for lite»?

Vil flere norske statsborgere bli siktet av PST for å ha spionert
for en fremmed makt de neste to årene?

Når vil EU eventuelt innføre nye økonomiske sanksjoner mot
Russland?

Vil Norge og Russland anerkjenne forskjellige vinnere etter
det neste presidentvalget i Hviterussland?

Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i
en «trusselsituasjon» det neste året?

Vil beslutningen om å trekke amerikanske styrker ut fra Tyskland omgjøres før 2022?

Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at
andre NATO-land trener og øver i Norge i 2021, sammenlignet
med i 2020?

Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i
USA eller Europa det neste året?

Hvor mange vil på det meste være innlagt med koronavirus i
Norge i resten av 2020?

Vil NATO anklage Russland for å bruke militære styrker inne i
Hviterussland det neste året?

Spørsmål

Ord

Bin

Ord

Bin

Ord

Bin

Ord

Bin

Ord

Bin

Type

05.10.20

05.10.20

05.10.20

05.10.20

07.09.20

07.09.20

07.09.20

07.09.20

07.09.20

07.09.20

Start

01.08.21

12.10.22

30.09.21

23.09.25

06.09.21

01.01.22

01.07.21

06.09.21

01.01.21

06.09.21

Slutt

300

737

360

1814

364

481

297

364

116

364

Tid

Innenriks

Innenriks, Utenriks

Økonomi, Russland, Europa

Utenriks, Russland, Europa

Krig, Europa,
NATO, USA

Innenriks, NATO

Terror

Innenriks

Krig, Russland,
Europa, NATO

Tema
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39

39

229

230

39

39

225

228

39

224

39

38

223

227

38

222

39

38

221

226

R

Nr

Vil den norske regjeringen attribuere et cyberangrep til Russland og/eller Kina det neste året?

Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk
kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

Når vil oljeprisen overstige $100 igjen?

Vil Norge delta i en USA- eller NATO-ledet militær operasjon
uten mandat fra FNs sikkerhetsråd i løpet av de neste to årene?

Vil det skje et kuppforsøk mot president Putin innen 2024?

Vil kinesiske og/eller russiske opposisjonelle få Nobels fredspris i løpet av de neste tre årene?

Vil statlige militære styrker fra Tyrkia og/eller Russland bli direkte involvert i kamphandlinger i Nagorno-Karabakh det
neste året?

Hvor mange vil bli drept i demonstrasjoner mot myndighetene
i Hong Kong det neste året?

Vil USAs cybermaktdominans bli vurdert som sterkere, svakere eller omtrent uendret om to år (NCPI)?

Vil det bryte ut væpnet konflikt i USA de neste to årene?

Spørsmål

Kat

Bin

Ord

Bin

Bin

Kat

Kat

Ord

Ord

Bin

Type

02.11.20

02.11.20

02.11.20

02.11.20

02.11.20

02.11.20

02.11.20

05.10.20

05.10.20

05.10.20

Start

09.11.21

01.11.21

01.11.22

01.01.23

01.01.25

01.10.23

01.11.21

12.10.21

01.01.23

12.10.22

Slutt

372

364

729

790

1521

1063

364

372

818

737

Tid

Krig, Teknologi,
Utenriks

Krig, Teknologi

Økonomi

Krig, Utenriks

Russland

Utenriks, Russland, Øst-Asia

Krig, Russland,
Midtøsten og
Nord-Afrika

Krig, Øst-Asia

Teknologi, USA

Krig, USA

Tema
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40

40

40

239

240

40

235

238

40

234

40

40

233

237

40

232

40

40

231

236

R

Nr

Vil iranske styrker gjennomføre et dødelig angrep mot Israel i
2021?

Vil Russland varsle en ny øvelse utenfor norskekysten sør for
Barentshavet i løpet av 2021, og vil det gjennomføres skarpskyting?

Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2021?

Vil oljeprisen stige over $70, falle under $20, begge deler eller
ingen av delene i løpet av 2021?

Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil
skje i Europa i 2021?

Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på
teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2021?

Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter stortingsvalget 2021?

Vil Venstre og/eller Kristelig Folkeparti havne under sperregrensen (4 %) ved stortingsvalget 2021?

Vil flertallet av den russiske befolkningen fortsatt ha en negativ holdning til USA ved utgangen av 2021?

Vil USA undertegne en atomavtale med Iran i løpet av 2021?

Spørsmål

Bin

Kat

Ord

Kat

Ord

Kat

Kat

Kat

Bin

Bin

Type

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

07.12.20

Start

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

31.12.21

Slutt

389

389

389

389

389

389

389

389

389

389

Tid

Krig, Midtøsten
og Nord-Afrika

Utenriks, Russland

Økonomi

Økonomi

Terror, Europa

Utenriks, Russland

Innenriks

Innenriks

Russland, USA

USA, Midtøsten
og Nord-Afrika

Tema
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