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Säkerhetspolisen (SÄPO) har under år 2001 prioriterat 
brottsbekämpning som haft sitt ursprung i högerextremistiska 

grupperingar eller i den autonoma miljön, framför allt under 
det svenska ordförandeskapet i EU. Efter terrorattackerna den 11 
september i USA fick kampen mot islamistisk terrorism den 
största uppmärksamheten. Händelserna under året har frestat 
hårt på resurserna för författningsskydd och terrorismbekämpning 
men framför allt har personskydds- och spaningsverksamheterna 
varit mycket ansträngda. Verksamheten inom kontraspionaget och 
det allmänna säkerhetsskyddet har blivit lidande härav.

Det svenska ordförandeskapet i EU och händelserna under 
detta kan på ett sätt betecknas som en parentes i SÄPO:s 
verksamhet. Händelserna har dock bekräftat den internationella 
trenden att viktiga politiska möten löper risk att utsättas för 
våldsamma inslag. Betydande skyddsinsatser kan därför erfordras 
också i framtiden.

Det ”krig” USA förklarat mot den internationella terrorismen 
kommer säkerligen att pågå under överskådlig tid. Stora krav 
kommer även i fortsättningen att ställas på SÄPO:s förmåga 
att medverka i det omfattande internationella samarbete Sverige 
anslutit sig till på terrorismbekämpningens område.

Det utredningsarbete som pågått sedan slutet av 1998 med 
inriktning på att stärka polisens förmåga att bekämpa grov 
organiserad brottslighet rör i hög grad även SÄPO. Under 2001 
har Rikspolisstyrelsen (RPS) redovisat ett regeringsuppdrag och 
bl.a. föreslagit att SÄPO och Rikskriminalpolisen (RKP) skall 
ersättas med en ny sammanhållen operativ enhet inom RPS. Den 
efterföljande remissbehandlingen visade att flera remissinstanser 
ställde sig tveksamma till styrelsens förslag. Frågan om en sam-
manslagning av SÄPO och RKP fick därmed falla. I december fick 
RPS ytterligare ett uppdrag av regeringen som skall slutredovisas 
senast den 1 oktober 2002. Styrelsen skall beträffande den öppna 
polisen och SÄPO dels utveckla samverkan, dels företa, eller i 
förekommande fall föreslå regeringen, förändringar i fråga om 
ansvars- och uppgiftsfördelningen. Åtgärderna, som samtidigt 
skall göra rollfördelningen tydligare, skall hållas inom ramen 
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för den organisationsstruktur i stort som råder och ske i nära 
samverkan med berörda organ inom polisväsendet. Arbetet skall 
bedrivas skyndsamt och i den utsträckning det är lämpligt 
delredovisas efter hand.

Det är angeläget att detta långt utdragna utredningsarbete nu 
kan föras till ett slut. Det kommer då att bli möjligt att inleda en 
önskvärd utveckling av SÄPO:s organisation, något som p.g.a. 
utredningsarbetet delvis måst uppskjutas. 

Jan Danielsson
Generaldirektör
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SÄPO:s uppgifter och ansvarsområde anges i förordningen 
(1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen (RPS). 

Av den framgår att SÄPO skall leda polisverksamhet för att 
förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och – även om 
verksamheten inte avser sådan brottslighet – polisverksamhet 
i fråga om
• terrorismbekämpning,

• bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala stats-
ledningen eller som har samband med statsbesök och liknande 
händelser samt

• annat personskydd i den utsträckning som framgår av särskilt 
beslut.

SÄPO skall också 

• fullgöra de uppgifter RPS har att utföra enligt säkerhetsskyddslagen 
(1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),

• svara för den beredskapsplanering som RPS har att utföra och

• lämna tekniskt biträde åt polisväsendet i den utsträckning som det 
är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art.

För att fullgöra dessa uppgifter arbetar SÄPO inom fyra 
verksamhetsgrenar, författningsskyddet, kontraspionaget och 
terrorismbekämpningen, som tillsammans utgör säkerhetsunder-
rättelsetjänsten, samt  säkerhetsskyddet, i vilket personskyddet 
ingår. Vid sidan av dessa finns ett antal stödfunktioner, t.ex. 
för användning av tekniska hjälpmedel.

Den preventiva uppgiften är den primära. Det innebär att SÄPO 
använder en mycket stor del av sina resurser för säkerhetsskyddets 
verksamhet. Denna bedrivs mot bakgrund av att statsmakterna 
ställer omfattande krav på säkerhetsskydd för myndigheter som 
ingår i totalförsvaret och för leverantörer till dessa myndigheter. 
Det är myndigheternas och företagens eget ansvar att skapa detta 
skydd, men SÄPO har i uppdrag att biträda dem med råd om hur de 
skall förfara. Det åligger också SÄPO att kontrollera efterlevnaden 
av meddelade föreskrifter på säkerhetsskyddsområdet.

5

Säkerhetspolisens 
uppgifter m.m.
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Målet för säkerhetsskyddet är att skapa förutsättningar för 
en hög skyddsnivå samt att möjliggöra ingripanden på ett 
tidigt stadium när förhållanden som kan hota rikets säkerhet 
kommer fram. Det sker genom rådgivning och utbildning men 
också genom andra åtgärder, t.ex. teknisk verksamhet och 
skyddsspaning.

Även inom säkerhetsunderrättelsetjänsten är den preventiva 
uppgiften den viktigaste. Det innebär att SÄPO strävar efter 
att i första hand ingripa för att förhindra att ett brott begås. 
Om t.ex. en person är utsatt för risken att bli föremål för 
underrättelseverksamhet kan SÄPO informera denne om vad 
som pågår, vilket i regel leder till att underrättelseaktiviteten kan 
hejdas eller på annat sätt omintetgöras. När det gäller terrorhot 
kan på liknande sätt, genom t.ex. information till dem som 
hotas och andra åtgärder, hotet avvärjas. Ibland kan också 
olika typer av information till dem som har anknytning till 
en säkerhetshotande verksamhet, t.ex. om att SÄPO har sin 
uppmärksamhet riktad mot visst håll eller om innehållet i 
svensk lagstiftning, vara en tillräcklig åtgärd för att motverka 
uppkomsten av säkerhetshotande verksamhet.

Om brott mot rikets säkerhet trots allt kommer till stånd är 
det SÄPO:s uppgift att avslöja detta och vidta åtgärder för att 
beivra brottet. I många fall innebär det att SÄPO skall svara 
för utredning av brottet. I andra fall skall SÄPO svara för den 
underrättelseinhämtning som behövs, medan det är den öpp- 
na polisens uppgift att sköta brottsutredningen. I sådana fall 
förser SÄPO den öppna polisen med den information som under- 
rättelseinhämtningen har lett fram till.

För att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet behöver 
SÄPO i sin säkerhetsunderrättelsetjänst skaffa sig underrättelser 
om förhållanden som kan vara av betydelse för rikets yttre och inre 
säkerhet samt för bekämpningen av terrorism. 

Den information som säkerhetsunderrättelsetjänsten inhämtar 
skall bearbetas och analyseras. En viktig roll i detta arbete 
spelar en strategisk bedömning av de hot som föreligger mot 
rikets säkerhet. Denna övergripande hotbildsanalys uppdateras 
regelbundet och utgår från utvecklingen i Sverige och omvärlden. 
Analysen utgör också ett av underlagen för SÄPO:s årliga 
verksamhetsplanering. SÄPO gör också fortlöpande hotbildsbe-
dömningar på en operativ nivå i syfte att få underlag för beslut om 
att sätta in motåtgärder i form av t.ex. ingripanden, personskydd 
eller andra säkerhetsskyddsåtgärder. 

Till stöd för den operativa verksamheten har SÄPO bl.a. det i 
dagligt tal kallade SÄPO-registret. I den massmediala debatten 
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har många uppfattat detta register som ett belastningsregister. 
Så är emellertid inte fallet. Som framgår av 32 § polisdatalagen 
(1998:622) är det i stället i första hand ett spaningsregister. 
Registret förs nämligen för att underlätta spaning i syfte att före-
bygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och för att bekämpa 
terrorism. Vid sidan härav utgör registret också underlag för 
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

SÄPO samverkar i sitt arbete med ett stort antal andra myn-
digheter, t.ex. inom totalförsvaret. I arbetet för att förhindra 
spridningen av massförstörelsevapen har SÄPO en särskild sam-
ordnande roll. SÄPO och den öppna polisen har ett omfattande 
samarbete, t.ex. i samband med brottsutredningar.

SÄPO:s organisation
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Resurser

De totala resurserna har under de senaste tre åren fördelats 
procentuellt på de olika verksamhetsgrenarna enligt följande 
diagram.

SÄPO:s personal har sedan tidigt 1990-tal minskat med drygt 
100 personer och uppgick vid utgången av 2001 till ca 800.
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Utvecklingen i 
omvärlden 2001

Globalisering, transnationalisering och nätverkssamhällets 
framväxt har förändrat villkoren för makt- och hotutövning 

och reducerat staternas nationella oberoende. Världen har i denna 
mening blivit mindre och under de sista månaderna 2001 blev 
det tydligt att dramatiska händelser får hastiga återverkningar 
i en allt tätare sammanlänkad värld. 

Den globala säkerhetspolitiska miljön

Den helt överskuggande omvärldshändelsen 2001 var terrorattac-
kerna i USA den 11 september som – utöver den omedelbara 
verkan i form av mänskliga tragedier och materiell förödelse – har 
fått långtgående följder för den säkerhetspolitiska dagordningen. 
I det politiska och militära efterspelet till terrordåden har nya 
allianser och intressegemenskaper bildats medan andra luckrats 
upp. 

De tendenser till amerikansk isolationism som kunde skönjas 
under George W. Bushs första månader som president, med 
USA:s avhopp från det internationella klimatavtalet som det 
kanske tydligaste exemplet, har sedan terrordåden förbytts i 
selektiv multilateralism. Under hösten tog USA initiativ till en 
internationell koalition mot terrorism, betalade av sina skulder till 
FN och återupptog sitt engagemang i Mellanöstern. De militära 
aktionerna i Afghanistan ägde emellertid rum utanför NATO:s 
ramar och i december deklarerade USA att man avser lämna 
ABM-avtalet för att gå vidare med utvecklingen av ett nationellt 
missilförsvar. 

Ett nytt kapitel i de rysk-amerikanska relationerna inleddes efter 
den 11 september, då den ryska omorienteringen mot väst fick 
ökad kraft. Den ryska kritiken av de amerikanska planerna på 
ett missilförsvar och NATO:s östutvidgning dämpades märkbart 
liksom den amerikanska kritiken av Rysslands agerande i 
Tjetjenien. I stället uppnådde man en i stora drag gemensam 
syn på kampen mot terrorism. Inrikespolitiskt har Rysslands 
president Putin konsoliderat sin ställning, men inom landets 
försvars- och utrikespolitiska etablissemang hörs kritiska röster 
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mot hans västvänliga politik. Frågetecken kvarstår också kring 
den politiska frihetsgraden i Ryssland, i synnerhet för oberoende 
media.  

Förhållandet mellan USA och Kina, som var frostigt i början av 
året, präglades under 2001 av pragmatism. Den kinesiska regimens 
värnande om inrikespolitisk stabilitet medförde återhållsamhet i 
relationerna till USA och Taiwan trots tidvis hårda utspel. Även 
de betydande ekonomiska värdena i de amerikansk-kinesiska 
relationerna bidrog till att dämpa motsättningarna. Trots fortsatt 
inhemsk repression inlemmades Kina under året i den globala 
ordningen genom inträdet i WTO och genom att man fick 
uppdraget att arrangera de olympiska spelen 2008. Liksom i de 
rysk-amerikanska relationerna uppstod också en intressegemenskap, 
om än en betydligt svalare sådan, mellan USA och Kina då det 
gäller terrorismbekämpning.    

De mest påtagliga säkerhetspolitiska förändringarna ägde 
emellertid rum i Syd- och Centralasien. Trots stora potentiella 
motsättningar mellan de regionala stormakterna gick den militära 
aktionen i Afghanistan mot sitt slut utan att ha fått internationell 
spridning. Nyckeln till denna utveckling låg i att Pakistan drog 
in sitt tidigare stöd till talibanregimen. Vid årsslutet tillträdde en 
FN-stödd interimsregering i Afghanistan. 

Samtidigt kunde dock sprickor skönjas i den nyetablerade fronten 
mot terrorism. En ökad oro över den amerikanska inblandningen 
i regionen noterades från iransk sida. Även Ryssland uttryckte 
tydliga förväntningar om att de amerikanska styrkorna efter 
avslutat uppdrag skulle lämna sina baser i de centralasiatiska re-
publikerna. Trots utfästelser om nedskärningar av de amerikanska 
och ryska kärnvapenarsenalerna har såväl Ryssland som Kina också 
uttryckt stor oro för konsekvenserna av USA:s tillbakadragande 
från ABM-avtalet. I slutet av året trappades våldet i den omstridda 
provinsen Kashmir upp och i gränslandet mellan de båda kärn-
vapenmakterna Indien och Pakistan påbörjades den största mi- 
litära uppladdningen på åratal.  

Konflikten mellan Israel och det palestinska samhället förvärrades 
snabbare än väntat under 2001. Frågan om de israeliska bo-
sättningarna på Västbanken och Gaza har fortsatt att vara det 
viktigaste enskilda hindret för fredsprocessen, och med Ariel 
Sharons makttillträde och den nya intifadan eskalerade våldet. Sedan 
den 11 september har läget ytterligare förvärrats med upprepade 
palestinska terrordåd mot civila israeler, allt brutalare israeliska 
angrepp på palestinska områden och förnyad konfrontation 
mellan israeliska styrkor och Hizbollahmilisen i gränsområdet 
mellan Israel, Syrien och Libanon. 
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I Iran blev sommarens val en framgång för den reformvänlige 
presidenten Khatami. Konflikten med den konservativa falang 
som kontrollerar större delen av statsapparaten och som hittills 
blockerat reformprocessen, består dock. 

Under 2001 skärptes USA:s agerande gentemot Irak. Året 
inleddes med mer intensiva amerikanska och brittiska flyganfall 
än på två år och det har spekulerats i att den militära kampanjen 
mot terrorismen skulle komma att utvidgas till Irak. I slutet av året 
intensifierades den amerikanska kritiken av Iraks fortsatta vägran 
att efterleva FN-beslutet om vapeninspektioner.  

I Sydostasien fortsatte utvecklingen i Indonesien att stå i centrum 
för omvärldens uppmärksamhet under 2001. Ett tumultartat pre-
sidentskifte, fortsatta konflikter mellan landets religiösa grupper 
och mellan centralmakten och separatister har ökat farhågorna för 
bakslag i den haltande demokratiseringsprocessen. 

Grymheterna i inbördeskrigets Sierra Leone nådde under året 
ett slut. Samtidigt tog utvecklingen i andra afrikanska länder en 
mer oroande riktning. I Zimbabwe ökade våldet och förtrycket 
under president Mugabe inför valåret 2002. I Kongo tog Joseph 
Kabila i början av året över makten efter mordet på sin far. 
Förhoppningar om en mer demokratisk utveckling i Kongo hade 
dock i slutet av året kommit på skam sedan arresteringarna 
av regimkritiker åter ökat.  

Avgörande beslut avseende den europeiska säkerhetspolitiska 
arkitekturens framtida skepnad fattades under 2001. Vid halv-
årsskiftet fastställdes måldatumet för EU:s östutvidgning till 
2004 och NATO-ledarna deklarerade sin avsikt att bjuda in nya 
medlemmar till alliansen vid toppmötet i Prag 2002. NATO:s 
invit förväntas omfatta åtminstone Slovenien, Slovakien och de 
tre baltiska staterna. Planeringen av EU:s militära och civila 
krishanteringsförmåga fortskred också, även om frågetecken 
kring dess operationella kapacitet kvarstår. Terrordåden i USA 
påskyndade integrationen inom unionens s.k. tredje pelare – 
polisiärt och straffrättsligt samarbete. 

På Balkan kunde freden bevaras trots våldsyttringar i Makedonien 
och en skör politisk situation i Bosnien-Hercegovina. Efter en 
utdragen utlämningsprocess inleddes under hösten åtal mot den 
serbiske f.d. presidenten Milosevic vid FN:s krigsförbrytartribunal 
i Haag. 

Världsekonomin präglades under året av en fallande konjunktur. 
Nedgången i den amerikanska ekonomin, som förvärrades av 
terrordåden, spred sig och slog till med kraft i slutet av året. 
Argentina slungades in i en ekonomisk kris som också kom 
att orsaka omfattande politiska oroligheter. USA drabbades av 
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landets hittills största konkurs och en hotande politisk skandal 
då energibolaget Enron med dess nära kopplingar till presi- 
dentadministrationen förklarades bankrutt. 

Kritiken mot den rådande ekonomiska världsordningen intensi-  
fierades under 2001 och tog sig uttryck i såväl fredliga 
demonstrationer som våldsamma konfrontationer vid EU-toppmötet 
i Göteborg och G8-mötet i Genua. 

Terrorism och extremism i omvärlden 

Terrorism och extremism är begrepp som definieras på olika 
sätt beroende på vem betraktaren är och vad definitionen 

skall användas till. Politiskt, religiöst eller etniskt betingat våld 
existerar, i varierande grad, på de flesta håll i världen och beskrivs 
med så varierande termer som terrorism, extremism, separatism, 
nationalism, fundamentalism och befrielsekamp beroende på 
omständigheterna och vem som är betraktare. 

Vad gäller politisk extremism är gemensamt för de flesta 
definitioner att de innefattar krav på att det politiska innehållet 
avviker starkt från etablerade uppfattningar. Vidare är valet 
av arbetsmetoder – lagliga, olagliga eller bådadera – av central 
betydelse för hur omgivningen reagerar. Politiska extremister kan 
verka i såväl parlamentariska som utomparlamentariska miljöer, 
med eller utan sanktionering av våld. 

Under året har gränsdragningen i begreppsdiskussionen kring 
extremism och terrorism fått förnyad aktualitet. EU:s rambeslut om 
terrorismbekämpning är ett exempel på de europeiska försöken att 
enas om en gemensam definition och åtgärdsplattform. 

Den 11 september 2001 drabbades USA av historiens hittills 
värsta terrorattack. Varken flygkapningar eller självmordsattacker 
är nymodigheter i terrorsammanhang, men omfattningen och 
koordineringen av attackerna – som vittnade om månader eller år 
av planering – och det faktum att dåden utfördes på amerikansk 
mark, saknar historisk parallell. 

Usama bin Ladins islamistiska terroristnätverk al Qaida, som 
utpekats som ansvarigt för dåden, illustrerar en rad viktiga 
förändringar som ägt rum inom internationell terrorism de senaste 
årtiondena. Från att ha karakteriserats av små, slutna hierarkiska 
organisationer med tydliga politiska krav har den internationella 
terrorismen i allt högre grad kommit att kännetecknas av religiösa 
motiv och lösa transnationella strukturer. 

De flesta terrordåden utförs alltjämt med konventionella medel 
som sprängämnen, handeldvapen och kidnappningar. Tillväga-
gångssättet vid terrorattentaten i USA kan närmast beskrivas 
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som ett nyttjande av konventionella medel med okonventionella 
metoder. Spridningen av mjältbrandsbakterier i USA under hös- 
ten har ökat oron för att en gräns har passerats och att fler 
terroristattentat med nukleära, biologiska eller kemiska strids- 
medel är att vänta. Ännu bedöms dock få grupperingar ha mo- 
tiv att nyttja dessa medel och än färre ha den tekniska och eko- 
nomiska förmågan att genomföra storskaliga attentat med hjälp av 
NBC-stridsmedel. Terrordåden i USA vittnar också om att storskalig 
förödelse kan uppnås med konventionella medel. 

Förändringen avseende den internationella terrorismens motiv 
kommer till uttryck just i storskaligheten. Målet är inte längre 
avgränsat till att statuera exempel för att nå uppmärksamhet el- 
ler att pressa en regim till politiska eftergifter. Ett viktigt mål 
för al Qaidas verksamhet förefaller vara att – genom konflikten 
med USA och västvärlden – radikalisera de breda folklagren i 
världens muslimska stater och därmed underblåsa revolter mot 
moderata muslimska regimer. Det är i dessa länder som kampen 
mot den islamiska extremismen främst förs. 

Bin Ladins nätverk understryker vidare den förskjutning av de 
islamistiska terroristgrupperingarnas geografiska centrum som 
ägt rum de senaste åren – från Mellanöstern och Nordafrika 

Terrorattacken 11 
september i New 
York.
Foto: AP/Pressens Bild.
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(Algeriet undantaget) mot Afghanistan, Pakistan, Centralasien och 
Kaukasien i nordost och Afrikas horn i söder. De amerikanska 
bombningarna i Afghanistan har sannolikt allvarligt skadat al 
Qaidas struktur, men nätverket har förgreningar och stödstrukturer 
i flera länder runt om i världen, såväl i Europa och Nordamerika 
som i Mellanöstern, Asien och Afrika. I flera östafrikanska 
länder samt på Arabiska halvön, bl.a. Somalia, Sudan och Yemen 
dit jakten på al Qaida-anhängare nått under hösten, har ledare 
för extremistiska islamiströrelser kraftigt fördömt USA:s anfall 
i Afghanistan. Förövarna av attentaten i USA var huvudsakligen 
personer av saudisk härkomst. 

Pakistans självutnämnde president, general Musharraf, har 
ställt sig bakom USA i kampen mot internationell terrorism. 
Hans hårdföra kampanj mot islamister är dock kontroversiell på 
hemmaplan och konflikten i Kashmir komplicerar situationen 
ytterligare. Islamismens utbredning i Pakistan tycks vara mer be-
gränsad än vad många bedömare gjort gällande, men separatisterna 
i den indiska provinsen betraktas av många pakistanier som 
frihetskämpar och åtnjuter starkt folkligt stöd. Sedan attentatet mot 
det indiska parlamentet i december, som tillskrivits två kashmiriska 
terroristgrupper, har det internationella trycket på Musharraf att 
bekämpa det islamistiska våldet ökat ytterligare. 

I de centralasiatiska republikerna för regimerna sedan länge en 
hård kampanj mot islamister. I Tadzjikistan är den islamistiska 
rörelsen Hizb-ut Tahrir al Islami, som hittills främst har spridit 
propaganda, den snabbast växande politiska rörelsen. I Uzbekistan 
arbetar den islamistiska rörelsen Islamic Movement of Uzbekistan 
för att med våld störta den sittande regimen. 

I Kaukasien har striderna i Tjetjenien mellan ryska regeringsstyrkor 
och separatister fortsatt under året och trappats upp från båda 
sidor sedan den 11 september. I övriga Ryssland har dock inte 
några nya terrordåd ägt rum. 

Även i Sydostasien har den islamiska extremismen fortsatt att ta 
sig våldsamma uttryck under 2001. I den indonesiska provinsen 
Aceh har regimens konflikt med den islamistiska separatistgerillan 
GAM intensifierats. I jakten på al Qaida-anhängare riktar USA 
uppmärksamhet också på Indonesien och eventuella kopplingar 
mellan indonesiska islamister och al Qaida. Den indonesiska 
regimen har anslutit sig till koalitionen mot terrorismen. Alltför 
hårda tillslag riskerar dock att alienera de moderata muslimska 
partier som ingår i koalitionsregeringen. På Filippinerna har den 
islamistiska separatistgerillan Abu Sayyaf, vars långa lista av 
gisslantaganden rönt internationell uppmärksamhet, fortsatt sin 
våldskampanj under 2001. 
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I Algeriet blossade våldet mellan militärregimen och islamisterna 
upp med ny kraft i slutet av året. Sedan konflikten mellan 
regimen och den berbiska minoriteten i landet också lett till 
våldsyttringar under året har risken för ett nytt inbördeskrig på 
flera fronter ökat. En serie attentat, som tillskrivits främst den 
islamistiska terroristgruppen GIA, ägde rum kring årsskiftet 
2001/2002. För första gången på två år nådde det islamistiska 
våldet huvudstaden. 

Våldsspiralen mellan Israel och det palestinska samhället har lett 
till hårda slitningar inom det palestinska lägret. Den palestinska 
myndighetens ledare Yassir Arafat utfärdade efter terrordåden i 
USA påbud om en ny vapenvila och ingrep under hösten vid ett 
flertal tillfällen mot palestinska våldsverkare. Kritiken från de 
egna leden har dock varit hård och den israeliska regeringens 
kompromisslösa agerande har aktivt bidragit till att undergräva 
Arafats ställning. De militanta islamistiska organisationerna 
Hamas och Palestinska Islamiska Jihad har legat bakom flertalet 
attentat mot israeliska mål. Även andra grupper, bl.a. al Aqsa-
brigaderna och den icke-religiösa organisationen PFLP, ökade 
dock sina aktiviteter under året. Samtliga, inklusive medlemmar 
ur Arafats egen organisation Fatah, har trotsat vapenvilan. 
Arafats internationella ställning har också försvagats, framför 
allt sedan en vapenleverans som misstänktes vara avsedd för den 
palestinska myndigheten, beslagtagits av Israel. Sedan libanesiska 
Hizbollah återupptagit angreppen mot israeliska ställningar på 
Golanhöjderna har risken för en ytterligare upptrappning av 
konflikten i regionen ökat. 

Det islamistiska våldet och konflikten i Mellanöstern har domi- 
nerat dagordningen sedan attackerna i USA. Men också andra 
grupperingar, separatistiska eller extremistiska, har fortsatt att 
utföra våldsamma attentat runt om i världen. 

Sommaren 2001 utförde separatiströrelsen LTTE på Sri Lanka, 
de ”tamilska tigrarna”, vad som då beskrevs som flyghistoriens 
mest förödande terrordåd. Ett självmordsteam sprängde 26 civila 
och militära flygplan på Sri Lankas internationella flygplats 
och en intilliggande militärflygbas. Sedan regeringsskiftet i Sri 
Lanka i december har emellertid ömsesidiga vapenvilor utlysts 
och hoppet om fredlig dialog har ökat. 

I Latinamerika hotades den tynande fredsprocessen i Colombia 
mellan regeringen och paramilitära grupper av det ökade våldet 
från främst den marxistiska FARC-gerillan. 

I Europa trappade den baskiska separatiströrelsen ETA i Spanien 
upp sin våldskampanj ytterligare under 2001. Polis och militär 
samt representanter för rättsväsendet och den spanska staten 
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utgjorde alltjämt de främsta måltavlorna för attentaten. På Nord- 
irland har frågan om avväpningen av IRA förorsakat upprepade 
bakslag i fredsprocessen och under 2001 växlade provinsen fram 
och tillbaka mellan självstyre och direktstyre. Attentaten, från 
såväl protestantiska paramilitära grupper som utbrytargrupper 
från IRA, fortsatte. Antalet terrordåd var dock färre än året dess- 
förinnan. Också på Korsika och i Makedonien utfördes attentat 
med separatistiska förtecken under året. En fredlig avväpning av 
stora delar av den albanska UCK-gerillan på Balkan kunde dock 
ske under NATO:s överinseende. Efter terrordåden i USA har också 
regeringarnas skärpta linje mot extremistiska yttringar markant 
minskat våldsverkarnas politiska manöverutrymme. Hotet om våld, 
framför allt från utbrytarfraktioner, kvarstår dock. 

I de parlamentariska val som genomfördes i Europa under 
året, noterades både valframgångar och minskat stöd för de 
högerextrema och extremnationalistiska partierna, vilket kan 
utgöra en möjlig indikator på främlingsfientliga tendenser i ak- 
tuella länder. Det var främst Italien och Danmark som ådrog 
sig omvärldens uppmärksamhet i dessa sammanhang. I Italien 
hölls val i maj, som vanns av en allians vars största parti var det 
högerpopulistiska Forza Italia under ledning av Silvio Berlusconi. 
De allierade extremnationalistiska och högerextrema partierna 
Lega Nord och Alleanza Nationale gjorde dock sämre val 
än väntat. I Danmark hölls folketingsval i november och där 
fick det främlingsfientliga Dansk Folkeparti över 20 procent 
av rösterna. 

I Frankrike och Österrike förefaller stödet för högerpopulistiska 
partier ha minskat. Front National i Frankrike förlorade röster i 
kommunalvalen och i Österrike har stödet för Freiheitliche Partei 
Österreichs minskat med närmare 10 procent sedan valet 1999. 
I Tyskland gjorde Förbundsdagen, förbundsrådet och regeringen 
en framställning till författningsdomstolen om att förbjuda 
det högerextremistiska partiet Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands. Framställningen hade vid utgången av 2001 ännu 
inte behandlats.

Antalet brott med rasistiska förtecken rapporterades ha ökat 
i flera europeiska länder, bl.a. Tyskland och Danmark, efter 
terrorattentaten i USA den 11 september. Många muslimer i 
Europa och USA har också känt sig misstänkliggjorda som 
ställföreträdande syndabockar för terrordåden. 

Vad gäller den utomparlamentariskt orienterade europeiska vit 
makt-miljön uppmärksammades under året särskilt två händelser. 
Efter ett mord på en 15-årig invandrarpojke i Norge tillsatte 
den norska regeringen en expertgrupp som skall utreda frågan 
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om ett förbud mot nazistiska partier och organisationer i landet. 
Vidare inträffade det i norra England våldsamma kravaller mellan 
högerextremister, invandrare och antirasister som vållade svåra 
ordningsstörningar under en period.

Beträffande den vänsterorienterade autonoma miljön har pro-
testerna mot finansiella och politiska strukturer i samhället blivit 
allt våldsammare och då i synnerhet mot internationella makt-
koncentrationer och dessa institutioners toppmöten. Protesterna 
vid EU-toppmötet i Göteborg och G8-mötet i Genua visade tydligt 
vilket hot våldsbenägna aktivister inom globaliseringsmotståndet 
kan utgöra. Världsbankens konferens som skulle ha hållits i 
Barcelona den 25-27 juni 2001 ställdes in p.g.a. rädsla för att 
globaliseringskritiska grupperingar skulle äventyra säkerheten kring 
evenemanget. Trots detta genomfördes i Barcelona protestaktioner 
med våldsamma inslag riktade mot Världsbanken. 

Demonstrationerna vid Världsekonomiskt Forum i Salzburg 
i juli fick däremot inte den våldsamma utveckling som många 
befarat. Det förekom förvisso viss stenkastning, men relativt 
få deltagare var på plats och i stort sett saknades militanta 
aktivister. Under det belgiska EU-ordförandeskapet förväntades 
det också starka protester mot mötena i Liège, Gent och Laeken. 
Demonstrationerna mot dessa möten avlöpte dock utan större 
oroligheter förutom i Laeken, där demonstranter gjorde sig 
skyldiga till skadegörelse. 

Intressant i sammanhanget är att finansministermötet i Liège 
bl.a. behandlade Tobinskatten som varit en av hjärtefrågorna 
för antiglobaliseringsrörelsen. Finansministrarna har gett EU-
kommissionen i uppdrag att undersöka möjligheterna att förhindra 
valutaspekulationer. 

Underrättelseverksamhet 

I en tid av osäkerhet, snabb utveckling och långtgående ömsesidigt 
beroende stater emellan är det naturligt att behovet av 

underrättelser är stort. Aktörer på den internationella arenan 
måste kontinuerligt orientera sig i relationerna till varandra 
avseende politiska, ekonomiska och militära förhållanden och 
avsikter. Underrättelseverksamhet bedrivs i syfte att identifiera 
såväl hot som möjligheter i god tid för att kunna värna om och 
hävda de egna intressena i det internationella spelet. Det kan 
röra sig om att kartlägga en motståndares militära förmåga och 
avsikter, säkra en stats framtida energiförsörjning och strategiska 
betydelse eller vinna fördelar på en hårt konkurrensutsatt 
marknad. 
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Den faktor som främst har påverkat underrättelseverksamheten 
under senare år är den tekniska utvecklingen. Floran av aktörer och 
målen för informationsinhämtning liksom själva förutsättningarna 
för att bedriva underrättelseverksamhet har diversifierats och 
förändrats. 

Tekniska landvinningar med stor ekonomisk och militär potential 
genererar intensiv konkurrens om patent, marknader och teknisk 
överlägsenhet. Framstegen sker främst på den civila sidan, men 
den tekniska utvecklingen har bäring även på försvarsområdet. 
Säkerhetspolitiska, tekniska och ekonomiska syften är därför i 
detta avseende ofta mycket nära sammanlänkade. I bedömningen 
av underrättelsehotet på det ekonomiska och tekniska området blir 
traditionella hänsynstaganden som mållandets militärstrategiska 
betydelse och geopolitiska läge mindre relevanta. Andra aspekter 
som landets internationella status i forsknings-, industri-, och 
exporthänseende blir i stället viktigare. 

Likaså innebär den tekniska utvecklingen att nya underrät-
telseaktörer framträder. På det ekonomiska och tekniska området 
är icke-statliga aktörer verksamma i hög grad. Vidare kan stater, 
som är vänligt sinnade i andra avseenden, här ses bedriva en 
aktiv underrättelseinhämtning. Att statliga och icke-statliga 
aktörer samverkar inom detta område bidrar ytterligare till 
komplexiteten.  

Den tekniska utvecklingen och kunskapssamhällets framväxt 
avspeglar sig, liksom hos företagen, i underrättelsetjänsternas 
verksamhet. Dagens underrättelseverksamhet formas av en kraftigt 
växande mängd världsomspännande information samt den ökade 
tillgången till denna genom Internet och eterkommunikation. 
Möjligheterna att genom signalspaning, Internetspaning och 
dataintrång dolt kunna inhämta såväl öppen som hemlig in-
formation har ökat. Flera underrättelsetjänster satsar i dag 
också på kraftigt ”nischade” utbildningar och personal med 
specialistkompetens. Parallellt med detta används emellertid 
fortfarande i hög grad traditionella och konspirativa metoder som 
kodade meddelanden, agentvärvning och utpressning.

Under det gångna året har en rad viktiga internationella 
händelser präglat de stora underrättelseaktörerna och relationerna 
dem emellan. Presidentskiftet i USA medförde ett bistrare klimat 
i relationerna med Ryssland och Kina. Samtidigt som USA 
under våren skakades av upptäckten av en mullvad inom FBI 
– vilket utmynnade i ett ”utvisningskrig” mellan de ryska och 
amerikanska underrättelsetjänsterna – tvingades ett amerikanskt 
spionplan nödlanda på kinesisk mark med hårda diplomatiska 
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utspel som följd. Terrordåden i USA har emellertid medfört 
förändringar i relationerna underrättelsesamfunden emellan. Ett 
nära underrättelsesamarbete inom terrorismbekämpning har 
etablerats mellan Ryssland och USA och Ryssland har deklarerat sitt 
tillbakadragande från symboliskt viktiga signalspaningscentraler 
i Vietnam och Kuba. Även USA och Kina har funnit en intres- 
segemenskap i kampen mot terrorismen. 

Den USA-ledda kampanj för terrorismbekämpning som inleddes 
i september har medfört ett långtgående internationellt underrät-
telsesamarbete inom detta område. Detta behöver emellertid inte 
betyda att underrättelsebehoven inom andra områden minskar, 
eftersom andra intressen där kan vara vägledande. Den utökade 
arbetsbördan hos många säkerhets- och underrättelsetjänster har 
medfört att de fått kraftiga resurstillskott. 

Att det – trots den tekniska utvecklingen – finns ett behov av 
kontinuitet i underrättelseverksamheten understryks av att det 
inte kunnat konstateras någon större ändring av inriktningen 
för den främmande underrättelseverksamhet som bedrivs i 
Sverige. 

Teknisk sårbarhet 

Under de senaste åren har växande uppmärksamhet riktats 
mot de risker som följer av det ökande IT-beroendet och 

den moderna teknikens komplexitet. Flera västländer med USA 
i spetsen har tagit denna fråga på mycket stort allvar. De har låtit 
inrätta särskilda myndigheter och övervakningsorgan med uppdrag 
att följa utvecklingen och att verka för ett stärkt säkerhetsskydd 
av samhällets infrastruktur. I Sverige har motsvarande arbete 
hittills bedrivits i samverkan mellan olika myndigheter, varav 
SÄPO är en. 

Under 2001 togs ett första steg mot en tydligare ansvarsfördelning 
också i Sverige. Mot bakgrund av Sårbarhets- och säkerhets- 
utredningens (SOU 2001:41) förslag föreslog regeringen i pro-
positionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10) att en 
ny myndighet bör inrättas med samordnande planeringsuppgifter 
vad avser beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred och civilt försvar. Den nya myndigheten föreslogs bl.a. få 
ett sammanhållande myndighetsansvar för samhällets IT-sä- 
kerhet.

SÄPO har till uppgift att utöva tillsyn över statliga totalför-
svarsmyndigheters säkerhetsskydd och ger dessutom säkerhetsråd 
till näringsliv och allmänhet. IT-säkerhetsfrågor utgör en hörnsten 
i detta arbete. Det svenska samhällets IT-beroende medför att 
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informationssäkerhet är helt otänkbar om inte samhällsvikti- 
ga IT-system (inkl. tele- och datanät) förses med erforderligt 
skydd.

Problemen då det gäller teknik och dess utveckling handlar 
i hög grad om en tilltagande sårbarhet snarare än om en 
förhöjd hotbild. 

Det finns inga tecken på att terrorister och våldsbenägna ext- 
remister skulle vara på väg att överge sina beprövade metoder 
för att i stället använda sig av elektroniska attacker. IT är för 
dessa aktörer ett operativt hjälpmedel snarare än ett vapen. 
Bilden blir mer komplicerad när man talar om underrättelsehot 
från främmande stater, eftersom teknisk inhämtning (t.ex. 
signalspaning) i många fall kan vara det mest effektiva sättet för 
dem att komma över sekretessbelagd eller på annat sätt käns- 
lig information. Generellt gäller att hotbilden på det tekniska 
området ännu är relativt diffus och att den i första hand är 
förknippad med företeelser som otillbörliga dataintrång och 
brottslighet av ekonomisk karaktär.

Oroande är dock att den tekniska utvecklingen driver fram allt 
mer komplexa och svåröverskådliga systemlösningar samtidigt 
som olika system kopplas ihop såväl nationellt som globalt. Detta 
genererar nya och starkare ömsesidiga beroenden, vilket i 
sig skapar förutsättningar för nya och oväntade typer av an-
grepp. Dessvärre prioriteras vid utformningen av ny teknik näs- 
tan alltid utvecklingen av mer avancerad funktionalitet före 
säkerhetsaspekterna.
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Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddet svarar för SÄPO:s uppgifter enligt säkerhets-
skyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633) samt SÄPO:s interna säkerhetsskydd. Huvuduppgiften 
är att genom kontroll, rådgivning och upplysningar till myndigheter 
och företag medverka till att skapa och vidmakthålla ett med 
hänsyn till verksamhetens art tillfredsställande säkerhetsskydd 
samt att efter framställan genomföra registerkontroll.

Till säkerhetsskyddet hör också uppgiften att svara för 
personskyddet av i första hand den centrala statsledningen, 
kungafamiljen och utländska diplomater.

Säkerhetsskyddet har resurser för bl.a. registerkontroll, IT-
säkerhet och annat tekniskt säkerhetsskydd, rådgivning till total-
försvarsmyndigheter m.fl., säkerhetsskyddsutbildning och kontroll 
av myndigheters och andras säkerhetsskydd. 

En av SÄPO:s viktigaste uppgifter är att genom kontroll och 
rådgivning till myndigheter och företag medverka till att dessa 
erhåller ett tillfredställande säkerhetsskydd. Ett viktigt instrument 
för att höja den nivån är att utbilda och informera personal 
som hanterar hemlig information. Vid de besök som görs i sam- 
band med kontroll och rådgivning prioriteras därför sådana 
insatser. Under 2001 har drygt 8 000 personer fått någon 
form av säkerhetsskyddsrådgivning eller information genom 
SÄPO:s försorg.

Behovet av säkerhetsskyddsåtgärder med anledning av det 
svenska EU-ordförandeskapet under årets första hälft innebar 
att säkerhetsskyddet p.g.a. resursskäl måste antingen avstå från 
eller skjuta upp andra aktiviteter. SÄPO har inom polisväsendet 
haft ansvar för att samordna vissa säkerhetsfrågor vid ett antal 
EU-möten på olika orter i landet. De frågor som SÄPO hanterat 
har varit hotbilder, tekniskt skydd, registerkontroll och delegaters 
personliga säkerhet. Detta arbete har bedrivits i en omfattande 
samverkan med företrädare för Regeringskansliet, den öppna 
polisen och andra lokala intressenter. 

Frågor som rör samhällets IT- och informationssäkerhet har 
under senare år varit föremål för olika offentliga utredningar. 
SÄPO har deltagit i detta arbete med målsättningen att den 
kompetens som finns hos såväl SÄPO som övrig polis skall tas till 
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vara, när en ny rollfördelning skall skapas på detta område. Polisens 
kompetens grundar sig på erfarenheter av brottsutredningar och 
brottsförebyggande arbete samt ett ovärderligt kunskapsutbyte 
i olika internationella fora. För att i framtiden bättre kunna 
skydda samhällsviktiga system mot angrepp i form av informa-
tionsoperationer och intrång bör även polisiära verktyg ingå i 
samhällets gemensamma verktygslåda. Bland annat kan detta 
gälla vid utvärdering av risker och konsekvenser till följd av 
angrepp mot informationssystem, eftersom det är angeläget 
att sådana angrepp sätts in i en kontext av händelser som 
fortlöpande följs upp och analyseras. 

I SÄPO:s brottsutredningsverksamhet har det blivit allt vanligare 
att bevis och annan för en utredning viktig information finns 
lagrad på minnesmedia. De tekniska förutsättningarna liksom 
förmågan att söka och säkra sådan information har utvecklats 
under året. Denna kompetensutveckling bedrivs i samverkan med 
bl.a. den öppna polisen och genom att SÄPO inom detta område 
deltar både i EU-samarbetet och i Interpols arbete.

I rådgivningsverksamheten skall SÄPO kunna beskriva de hot 
och risker som följer av ett allt större teknikberoende. Därför 
har säkerhetsskyddet ett särskilt ansvar att följa den utveckling 
som kan medverka till att den tekniska sårbarheten i samhället 
ökar. För att uppnå och vidmakthålla en hög kunskapsnivå 
inom detta område har det blivit nödvändigt att även utveckla 
dialogen med det privata näringslivet. SÄPO har under året tagit 
initiativ till ett nätverk för att med andra utbyta information 
om utvecklingen av den teknik som kan påverka samhällets 
sårbarhet. Bland annat har ett seminarium anordnats där olika 
metoder för att skapa skydd mot ökad sårbarhet redovisades. 
Seminariet, som var riktat till ledningsföreträdare vid såväl 
myndigheter som företag, rönte ett stort intresse med drygt 
200 deltagare. 

I samverkan med Polismyndigheten i Stockholms län har SÄPO 
under året producerat en särskild informationsskrift avsedd att 
användas som ett stöd för en arbetsgivare när anställda blir 
eller har blivit utsatta för våld eller hot.

Det traditionella säkerhetsskyddsarbetet (tillträdesbegränsning, 
informationssäkerhet, säkerhetsprövning, utbildning och kontroll) 
har på intet sätt blivit inaktuellt på grund av utvecklingen 
inom IT- och teknikområdena. Det är tvärtom fortfarande 
angeläget att informera myndigheter och andra om betydelsen 
av att i skyddsarbetet se till helheten. Det finns en tendens att 
informationssäkerhet betraktas endast som en teknisk fråga 
vilket kan medföra att skydd byggs upp mot risker som förstorats 
samtidigt som andra brister inte uppmärksammas.

22
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För att åstadkomma fullgod informationssäkerhet är det således 
viktigt att även ha ett effektivt fysiskt skydd för att kunna avgöra 
vem som skall tilldelas fysisk tillgång till olika informationssystem 
(tillträdesbegränsning). Enligt SÄPO:s erfarenhet är det fortfarande 
anställda i en myndighet eller ett företag eller insiders som utgör 
det största hotet mot informationssystemen. Säkerhetsprövning 
och annat rekryteringsarbete för att anställa lojala och pålitliga 
medarbetare tillhör därför de viktigaste instrumenten i sä- 
kerhetsskyddsarbetet. Detta tillsammans med utbildning och 
information till de anställda i syfte att skapa förståelse för 
nödvändiga säkerhetsbestämmelser utgör därmed en förutsättning 
för hög informationssäkerhet. Vid kontroller av att sådana be-
stämmelser efterlevs kan brister uppmärksammas men samtidigt 
ger kontrollerna signaler till medarbetarna om att skyddet av 
information är viktigt. 

I SÄPO:s kontrollverksamhet har även under 2001 konstaterats att 
myndigheter har svårt att ta fram genomtänkta säkerhetsanalyser. 
Eftersom sådana analyser utgör grunden för en anpassning av 
säkerhetsskyddet till verksamhetens behov är det uppenbart att 
de behöver ytterligare stöd i detta arbete. SÄPO kommer där- 
för att utveckla sin förmåga ytterligare för att bättre kunna 
stödja dem i detta arbete. 

Registernämnden beslutar i frågor om att lämna ut uppgifter 
inom ramen för registerkontrollverksamheten. SÄPO svarar 
dock för nämndens kanslifunktion och handlägger de uppgifter 
i registerkontrollverksamheten som SÄPO ansvarar för enligt 
säkerhetsskyddslagstiftningen. Antalet personer som under året 
har varit föremål för registerkontroll uppgick till drygt 66 000. 
Registernämnden har i fråga om endast nio personer beslutat 
att uppgifter ur SÄPO:s register skulle lämnas ut. I detta sam-
manhang bör dock påpekas att registerkontroll endast utgör ett 
av flera led i en lämplighetsprövning i ett anställningsärende. 
Som även berörts ovan är det minst lika viktigt att en myndighet 
eller någon annan som har rätt att begära registerkontroll i sin 
egen säkerhetsprövning klarlägger och prövar förhållanden som 
kan påverka ett beslut om en eventuell anställning.

Personskyddsverksamheten hos SÄPO omfattar bevaknings- 
och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen, kunga- 
familjen och utländsk diplomatisk personal eller som har samband 
med statsbesök eller liknande händelser.

Det hör till sakens natur att denna typ av verksamhet kan va- 
riera mycket beroende på hotbild och behov av skyddsinsatser. 
Under senare år har hotbilden varit låg och skyddsinsatserna har 
därför kunnat begränsas. Under 2001 förändrades situationen 
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väsentligt p.g.a. både den omfattande mötesverksamheten under 
det svenska EU-ordförandeskapet och terrorattackerna i USA. 
Skyddsinsatserna under året har till följd härav varit extra om-
fattande. Förutom ett permanent skyddsbehov inom den centrala 
statsledningen och kungafamiljen samt för viss diplomatisk per- 
sonal har personskydd fått sättas in temporärt i ca 200 fall, 
till övervägande del i samband med statsbesök och liknande 
händelser.
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Författningsskyddet har till uppgift att förebygga och avslöja 
hot mot rikets inre säkerhet, dvs. olaglig verksamhet som 

syftar till att med våld, hot eller otillbörligt tvång ändra vårt 
statsskick, förmå beslutande politiska organ eller myndigheter 
att fatta beslut i en viss riktning eller hindra den enskilde 
medborgaren från att utöva sina grundlagsfästa fri- och 
rättigheter.

SÄPO:s verksamhet på författningsskyddets område har under 
2001 varit inriktad mot inhemska grupper och nätverk samt 
enskilda individer som genom sitt handlande eller på annat sätt 
visat att de är beredda att använda våld eller hot om våld i syfte 
att nå egen politisk vinning eller som kan befaras stödja sådana 
aktiviteter. Det gäller främst personer med kopplingar antingen 
till vit makt-miljön eller den autonoma miljön. Verksamheten blev 
särskilt intensiv under det första halvåret då Sverige innehade 
ordförandeskapet i EU. 

I likhet med tidigare år har SÄPO också under 2001 sammanställt 
statistik över polisanmäld brottslighet kopplad till rikets inre 
säkerhet. Rapporten med 2000 års statistik publicerades i juni 
2001 bl.a. på polisens hemsida (www.polisen.se). Den ökande 
trend som kunnat skönjas de senaste åren i fråga om antalet 
anmälda brott med ideologisk koppling till vit makt-miljön 
fortsatte också mellan 1999 och 2000 då antalet brott ökade från 
1331 till 2092. De dominerande brotten är hets mot folkgrupp, 
skadegörelse och olaga hot. Förändringar i det totala antalet 
brott med kopplingar till vit makt-miljön mellan åren beror 
främst på att antalet anmälningar avseende hets mot folkgrupp 
har ökat. Sett över åren 1997-2000 har också skadegörelse (inkl. 
klotter), olaga hot, ofredande och förolämpningsbrott stått för 
en procentuellt stor del av ökningen. Utvecklingen av våldsbrott 
med ideologisk koppling till vit makt-miljön har under de senaste 
åren visat en svagare ökning än den totala brottsligheten med 
koppling till miljön.

Det totala antalet brott som kan relateras till den autonoma miljön 
och dess olika kampfrågor har under perioden 1997-2000 varierat 
mellan ca 550-750. En nedbrytning på gruppen polisanmälda 
antifascistiska och övriga vänsterorienterade brott visar att dessa 
mer än tredubblats från totalt 113 år 1997 till 383 år 2000. 

Författningsskydd
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Under kartläggningens tre första år var brottsrubriceringarna 
klotter, skadegörelse och olaga hot vanligast förekommande 
även om den inbördes ordningen varierade något. Under 2000 
skedde en viss förändring då misshandel var det tredje vanligast 
förekommande brottet efter klotter och skadegörelse. För tredje 
året i rad konstaterades en minskning av antalet anmälda brott 
med koppling till djurrättsaktivism. 

Bland särskilt allvarliga brott är de som riktas mot företrädare för 
beslutande politiska organ. Två enkäter som under åren 2000 och 
2001 genomförts av Kommunförbundet och Statistiska Centralbyrån 
utvisade att var femte till sjätte kommunnämndsordförande övervägt 
att lämna sitt uppdrag p.g.a. inträffade hot. Enkäten besvarades 
av 90 procent av alla kommunstyrelseordföranden och 86 procent 
av alla nämndordföranden. Var fjärde kommunstyrelseordförande 
och nästan var femte nämndordförande uppgav vid tidpunkten 
för resp. enkätundersökning att de varit utsatta för våld eller hot 
om våld under det senaste året. Nära 90 procent av de kommun-
styrelseordföranden och 84 procent av de nämndordföranden 
som besvarade enkäten uppgav att de ansåg sig veta varifrån hotet 
eller våldet kom. Nära 17 procent av dem angav att hoten/våldet 
kom från rasistiska eller främlingsfientliga grupper och individer 
medan närmare 8 procent av kommunstyrelseordförandena och 
knappt 3 procent av nämndordförandena angav att hoten/våldet 
utgick från den autonoma miljön.

Regeringen tillsatte mot bakgrund av ovan nämnda undersökningar 
i september 2001 en arbetsgrupp mot våld och hot mot politiker. 
Arbetsgruppen består bl.a. av representanter för rättsväsendet 
och kommuner. 

Vit makt-miljön

Vit makt-miljön är ett begrepp för en rörelse som består av en 
rad organisationer, självstyrande lokala grupper, nätverk och 

enskilda individer som har gemensamma högerextrema ideologiska 
värderingar. Inom vit makt-miljön finns en föreställning om att 
man skall skapa ett sammanhängande territorium endast för 
den vita rasen. Uppfattningarna om hur detta skall förverkligas 
skiljer sig dock åt. Vissa tror att det kommer att ske genom 
ett raskrig medan andra har en mer apokalyptisk uppfattning. 
En annan allmänt förekommande föreställning är att världen 
styrs av en judisk konspiration kallad ZOG (Zionist Occupation 
Government).

Den rasideologiska propagandan är avgörande för vit makt-
miljön. Även om Internet har blivit ett etablerat verktyg för 
kommunikation och propaganda, publiceras fortfarande en stor 



27

mängd tidningar, tidskrifter, böcker, affischer, informations- 
och medlemsblad, flygblad m.m. Konsertverksamheten inom vit 
makt-miljön utnyttjas för att samla anhängare, rekrytera nya 
medlemmar, för att sälja bl.a. tidningar, cd-skivor och kläder 
samt för att finansiera verksamheten. 

Propagandaspridningen fortsätter att vara relativt omfattande 
i Sverige. Tillslag mot enskilda distributörer under senare år 
har dock stört verksamheten och bidragit till att något minska 
propagandaflödet. Under året har ägarna av ett propagandaföretag 
dömts för bokföringsbrott. Ett yttrandefrihetsmål mot ägarna 
av ett annat propagandaföretag har i november tagits upp i 
hovrätten. Tingsrätten hade dessförinnan fastslagit att de gjort 
sig skyldiga till hets mot folkgrupp genom spridning av nazistisk 
propaganda, men bedömt att preskriptionstiden löpt ut och 
därför friat dem. Justitiekanslern (JK) överklagade eftersom han 
ansåg att kopiering av vissa videofilmer som omfattades av åtalet 
pågick vid tillslaget och att deras tillverkningsdatum borde vara 
utgångspunkt vid bedömningen av frågan om preskription. Dom 
hade inte avkunnats vid årets slut.

De mer framträdande organisationerna, sammanslutningarna 
och nätverken inom vit makt-miljön är Nationalsocialistisk Front, 
Svenska Motståndsrörelsen, Blood & Honour, Ariska Bröd- 
raskapet, Brödraskapet Wolfpack och Info 14.

Nationalsocialistisk Front (NSF), som bildades 1994, har sitt 
huvudsäte i Karlskrona och har en partiliknade organisations-
struktur. Dess ledning utgörs av ett riksråd som har huvudansvaret 
för organisationens verksamhet och ekonomi. Direkt under 
riksrådet finns fyra ortsgrupper som i sin tur ansvarar för 
25-30 lokalavdelningar. 

 Ett antal NSF-medlemmar har under 2001 dömts för inte bara 
brott med politiska motiv utan också för annan brottslighet. 
Under nyårsnatten 2000/2001 brann en stuga ned i Tystberga 
som tidigare tillhört en NSF-medlem men sålts på exekutiv 
auktion. Tidigt riktades misstankarna mot den före detta ägaren 
som sedermera dömdes till 2 1/2 års fängelse för mordbrand. Fyra 
gärningsmän med koppling till NSF som dömts för misshandel av 
två invandrare i Nora överklagade tingsrättens dom. Hovrätten 
fastställde tingsrättens dom i tre fall och sänkte straffet i ett. 
En annan medlem dömdes under året till villkorlig dom för 
misshandel av en antirasist. I december greps samme medlem 
tillsammans med två andra för ett bankrån i Kolsva. Samma 
månad inleddes också rättegången mot en medlem samt den 
ansvarige utgivaren för skriften Judefrågan. Åtalet avsåg hets 
mot folkgrupp. Medlemmen har skrivit förordet i skriften och 
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åtalades vid Blekinge tingsrätt. Den ansvarige utgivaren åtalades 
vid Gotlands tingsrätt och dömdes under januari 2002 till sex 
månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Tryckeriet har också 
anmälts för underlåtenhet att anmäla skriften till Kungliga 
biblioteket.

 Svenska Motståndsrörelsen (SMR) bildades 1995. Organisationen 
består av tre enheter: moderorganisationen SMR, ungdomsor-
ganisationen Nationell Ungdom (NU) som är indelad i regioner 
under vilka lokala grupper sorterar samt paraplyorganisationen 
Förbundet för Nationella Stödföreningar (FNS) som i mindre lokala 
grupper medverkar till att sprida SMR:s propaganda.

Enskilda medlemmar i SMRhar under året anmälts och dömts 
för ett flertal brott med politiska motiv. En av ledarna avtjänade 
under årets första månader ett fängelsestraff för hets mot 
folkgrupp. I ett par kommuner har flygbladsutdelning resulterat 
i anmälningar om hets mot folkgrupp vilka lett till åtal. SMR:s 
tidning Folktribunen har anmälts till JK dels för hets mot folkgrupp 
dels för att ha underlåtit att anmäla ändring av ansvarig utgivare 
till Patent- och registreringsverket. Anmälan beträffande hets mot 
folkgrupp föranledde dock inte något åtal. Fyra SMR-medlemmar 
har dömts till fängelse för grovt rån och förberedelse till grov stöld 
sedan de bl.a. rånat en pressbyrå i Jönköping. 

Blood & Honour är en rörelse vars mål är att med propaganda 
(främst musik) ena den vita rasen. Rörelsen grundades i mitten 
av 1980-talet i Storbritannien och har i sin nuvarande form 
varit verksam i Sverige sedan 1997. Blood & Honour har en 
central roll i vit makt-miljöns produktion och distribution av 
propaganda och har under senare år ofta arrangerat s.k. vit 
makt-konserter. Konsertverksamheten, som tidigare varit relativt 
omfattande, var under 2001 emellertid i stort sett obefintlig. 
Även om propagandaspridningen utgör rörelsens kärnverksamhet 
skall anhängarnas våldsbenägenhet inte underskattas. Flera av 
dem har under senare år dömts för grova våldsbrott. Under 2001 
dömdes en anhängare till ett års fängelse för vapenbrott. 

De två rasideologiska fängelseorganisationerna Ariska Brödraskapet 
(AB) och Brödraskapet Wolfpack (Bsk Wp) och dess medlemmar 
har under 2001 inte föranlett lika stora insatser med anledning 
av grov brottslighet som året dessförinnan. I sin nuvarande 
organisation kan AB som grupp inte anses utgöra något större 
hot mot rikets inre säkerhet, men ett fåtal medlemmar kan i 
vissa fall utgöra ett hot mot enskilda individer framförallt in- 
om rättsväsendet. Beträffande Bsk Wp har ett par medlemmar 
frigivits från och andra har dömts till fängelsestraff under 
året. Tre av de frigivna medlemmarna har anmälts försvunna. 
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Omständigheterna kring detta är föremål för utredning som 
leds av Rikskriminalpolisen.

Info 14 är ingen egentlig organisation utan en webbplats för 
en nättidning. Dess avsikt är att tillhandahålla en alternativ 
nyhetsbevakning för den samlade vit makt-miljön. Info 14 kom 
att spela en betydande roll sedan en ung man misshandlats till 
döds i Salem utanför Stockholm i december 2000, då man var 
först med att sprida nyheten till vit makt-miljön. Idén om en 
manifestation växte fram och den samlade samma år ett 1000-tal 
personer från Sveriges vit makt-miljö. 

I januari inleddes rättegången mot de misstänkta för mordet 
i Salem. Vid den första rättegångsdagen samlades ett flertal an- 
hängare från vit makt-miljön och tumult uppstod. I februari 
meddelades domarna för sex gärningsmän som ansågs ansvariga 
för brottet. Tre av dem dömdes till dagsböter och vård, en till 
ungdomstjänst, en till villkorlig dom och dagsböter och en till 
sluten psykiatrisk vård. Anhängare till vit makt-miljön ansåg 
domsluten alltför milda. Info 14 gick i spetsen för kritiken mot 
domsluten och initierade nationella flygbladskampanjer i vilka såväl 
NSF, SMR som Blood & Honour medverkade. Inför årsdagen 
för mordet kallade Info 14 på nytt till en minnesmanifestation på 
samma ställe som året innan och den samlade uppskattningsvis 
närmare 1 500 deltagare. 

En av de personer som administrerar Info 14 åtalades i maj för 
hets mot folkgrupp, grov uppvigling och hot mot tjänsteman i 
ett nummer av Info 14 som publicerats under 2000. Domen 
på ett år och sex månaders fängelse har överklagats. Strax efter 
rättegången ingrep polisen mot personen med anledning av 
ett nytt fall av hets mot folkgrupp samt olaga hot. Vid hus- 
rannsakan påträffades vapen och han dömdes sedermera för 
grovt vapenbrott till sex månaders fängelse som avtjänades 
under 2001. 

I anslutning till förundersökningen av mordet på en fackför-
eningsföreträdare i oktober 1999 kunde två män gripas för brott 
mot personuppgiftslagen (PUL). En av dem hade upprättat ett 
register över ca 1 300 personer, som alla kom att bli målsägare i 
utredningen. Den andre hade varit behjälplig vid insamlandet av 
data. SÄPO:s förundersökning avslutades under 2001 och åtal 
väcktes. I förundersökningen hade då framkommit att ytter- 
ligare personer varit delaktiga i insamlingen av personuppgifter. 
En kvinna anställd vid en försäkringskassa åtalades för att hon 
på sin sons begäran obehörigen lämnat ut personuppgifter 
från Försäkringskassans register. Sonen åtalades i sin tur enligt 
PUL för att ha samlat in dessa uppgifter tillsammans med 
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andra personuppgifter i ett register. Tid för rättegång är ännu 
inte fastställd.

Den autonoma miljön

Den autonoma miljön är ett samlingsbegrepp för grupper 
och individer som präglas av idéströmningar som frihetlig 

socialism, anarkism och syndikalism. Det kapitalistiska systemet 
bidrar enligt anarkismen till att hierarkiska strukturers inbördes 
orättvisa system förstärks och förhindrar ett frihetligt socialistiskt 
samhälle. Alla former av hierarki, såväl på individ-, grupp- som 
samhällsnivå definieras av anarkisten som förtryck. Endast genom 
att avskaffa förtryck och hierarkiska strukturer i samhället kan 
den frihetliga socialismen förverkligas. Syndikalismen betonar 
arbetarklassens och fackföreningarnas ledande roll i en kamp 
för att genom direkta aktioner störta det kapitalistiska samhället 
och därigenom uppnå ett frihetligt socialistiskt samhälle. Under 
senare år har även den del av djurrättsrörelsen som använder 
kriminella metoder delvis kommit att bli en del i det autonoma 
nätverket. Det beror bl.a. på att den moralfilosofi som motiverar 
en del djurrättsaktivister har stora likheter med den anarkistiska 
definitionen av förtryck. Det finns individer inom djurrättsrörelsen 
som gör gällande att människan utsätter djuren för ett förtryck 
som är jämförbart med andra typer av förtryck motiverat av 
t.ex. etnicitet eller kön.

Den autonoma miljön är trots sin antihierarkiska struktur 
mycket välorganiserad och flexibel. Inom miljön finns en mer 
eller mindre uttalad samstämmighet i fråga om missförhållanden 
i samhället. De protester som framförs är ofta en reaktion 
mot omvärldens utveckling såväl på lång sikt som kortsiktiga 
enstaka händelser. I de senare fallen kan en löpeld av kampanjer 
och protester från det autonoma nätverket starta på mycket 
kort tid. 

De primära måltavlorna för utomparlamentariska aktioner 
som emanerar från den autonoma miljön är staten, överstatliga 
institutioner och finansiella maktkoncentrationer som anses 
vara synonymt med kapitalismen. Därutöver utgör enskilda 
individer och deras egendom måltavlor om deras förehavanden 
anses bidra till olika former av förtryck och sociala orättvisor 
i samhället. 

I stort sett alla av de nedan beskrivna grupperingarna har på 
något sätt varit delaktiga i att planera, förbereda och arrangera 
demonstrationer och protester med våldsamma inslag i samband 
med möten under det svenska ordförandeskapet i EU från 
januari till juni 2001.
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Det nätverk som under större delen av 1990-talet varit stil-
bildande för den autonoma miljön är Anti-Fascistisk Aktion 
(AFA). AFA är ett samlingsnamn för ett nationellt nätverk som 
finns representerat i form av mindre grupper på ett flertal svenska 
orter. De individer som driver AFA framåt har byggt upp ett 
förtroendekapital hos övriga anhängare genom att föregå med 
gott exempel i diskussioner, på möten, i demonstrationer samt 
i direkta aktioner. De har därigenom – trots en antihierarkisk 
miljö – fått status som ledare. Det är således inte fråga om 
en formell ledarstatus utan snarare en informell acceptans hos 
en majoritet i miljön. 

AFA:s ideologiska grund bygger på anarkistiska värderingar. 
Förespråkarna betonar särskilt kampen mot förtryck orsakat av 
kapitalism, rasism, sexism och homofobi. De har också ett behov att 
definiera sig som en motvikt till rådande samhällsstruktur.

Flera av AFA:s lokala grupper var under året särskilt engagerade 
i demonstrationer och protestaktioner med våldsamma inslag mot 
det svenska ordförandeskapet i EU. AFA har dock också bedrivit 
annan verksamhet med brottsliga inslag.

Sedan SÄPO anmält artikeln ”Från A till Ö för en lyckad 
kravall” i ett nummer av tidningen Brand för uppvigling inleddes 
rättegången i december 2001. Åtalet omfattade även underlåtenhet 
att anmäla ansvarig utgivare för tidningen. Juryn friade dock 
den åtalade. Åklagaren har överklagat domen beträffande 
underlåtenheten att anmäla ansvarig utgivare. 

 Syndikalistiska Ungdomförbundets (SUF:s) verksamhet under 
2001 omfattade protester och demonstrationer mot EU och mot 
polisvåld. Ett antal personer med kopplingar till SUF greps 
under kravallerna vid EU:s toppmöte i Göteborg och åtalades 
under hösten. I övrigt uppmärksammades särskilt tårtkastningen 
mot statsrådet Leif Pagrotsky och EU-parlamentarikern Marit 
Paulsen i samband med en ministerafton i Lunds konsthall. SUF 
Lund och Syndikalister mot EU tog på sig ansvaret för aktionen. 
Gärningsmännen dömdes till dagsböter.

Revolutionära socialister (RS) bildades 1999 i Linköping. 
RS var under 2000 mycket aktiva i Linköping och antas ha 
haft en central roll under husockupationen i Linköping i mars 
2000. Vidare misstänktes anhängare till den autonoma miljön i 
Linköping ligga bakom en mordbrand på McDonald’s restaurang. 
Tre personer greps och åtalades under våren 2001 misstänkta för 
brottet. Samtliga frikändes dock. Under året uppmärksammades 
också en RS-grupp som genomförde flera aktioner mot en porr- 
butik och en bank i Norrköping.
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Reclaim the Street/City (RTS/C) fortsatte under 2001 att 
arrangera gatufester och demonstrationer, vilka vid tidigare 
tillfällen urartat i våldsamma upplopp. Vid May Day, dvs. 1 
maj, arrangerade olika lokala RTS/C gatufester. I Stockholm 
organiserade RTS tillsammans med Globalisering Underifrån och 
Svartskallebrigaden den s.k. ”18/8-kampanjen” med mål att den 
18 augusti genomföra en gatufest i förorten Djursholm. Under 
våren anordnades en handfull förberedande demonstrationer 
i Stockholms förorter. Någon gatufest i Djursholm kom dock 
aldrig till stånd. I stället deltog 1 000-1 500 personer den dagen i 
en demonstration genom Stockholms city som avslutades med en 
fest i en större park. Ett par incidenter med klotter och snatteri 
föranledde polisingripande.

Globalisering Underifrån (GU) är den svenska grenen i en 
bredare internationell mobilisering mot IMF, WTO, Världsbanken 
och EU. Verksamheten bedrivs utifrån en ”gräsrotsprincip” 
som fokuserar på konkreta kampanjer och aktioner vid dessa 
organisationers toppmöten. Under 2001 var GU främst engagerad 
i protesterna mot EU:s toppmöte i Göteborg. 

Den militanta djurrättsrörelsens verksamhet i Sverige har dämpats 
under året. En bidragande orsak kan vara att antalet potentiella 
mål minskat genom att flera djuruppfödningsanläggningar för 
pälsindustrin har lagts ned. Möjligen har även säkerhetsar-
rangemangen kring en del potentiella mål ökat. Många djurrätts-
aktivister deltog också i de protester som riktades mot det 
svenska EU-ordförandeskapet, i synnerhet toppmötet i Göteborg, 
varför engagemanget för djurrättsfrågor kan ha fått stå tillbaka 
under årets första hälft.

Det skall dock framhållas att djurrättsrörelsen har fortsatt 
att skapa stora problem. De aktioner som genomförs innefattar 
alltjämt skadegörelse, olaga intrång, egenmäktigt förfarande, 
olaga hot, ofredande och mordbrand. Aktionerna riktas mot djur- 
uppfödning och köttindustri, djurförsöksverksamhet, pälsnä-       
ring, cirkusverksamhet och jakt. Den under 2000 uppmärksamma-
de kampanjen mot uppländska WEMA Hund AB har fortsatt 
även under 2001. I övrigt drabbades under året bl.a. Astra Zeneca i 
Lund av skadegörelse vid flera tillfällen. En McDonald’s-restaurang 
i Stockholm och en i Malmö utsattes för mordbrand respektive 
omfattande skadegörelse. Svenljunga Mink AB fick flera lastbilar 
förstörda vid ett brandattentat. Många pälsbutiker över hela 
landet har fått sina lås igenlimmade och ett flertal fritagningar 
av minkar och chinchillas har genomförts. Bakom de flesta 
aktionerna stod Djurens Befrielsefront. Tre djurrättsaktivister 
åtalades i december 2001 misstänkta för att vid en aktion mot 
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Skövde slakteri ha brutit sig in i lokalerna och skadat slak- 
teriutrustning för nära 190 000 kronor.

Det kan också nämnas att ledaren för Socialekologisk Aktion 
(SEA), som 1999 dömdes till ett års fängelse för uppvigling, 
överklagat domen. Hovrätten mildrade i november 2001 denna till 
villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst. 

Demonstrationer, protester och brottslighet mot EU-
möten januari – juni 2001

Nedan följer en bild av mötesverksamhet, demonstrationer 
och protester samt brottslighet som aktörer från den auto- 

noma miljön utövat under det svenska ordförandeskapet i EU 
januari – juni 2001. Det bör poängteras att merparten av alla 
demonstrationer under denna tid genomfördes enligt polisens 
anvisningar sedan tillstånd beviljats och utan att några allvarliga 
ordningsstörningar förekom. Dessa omfattas inte av redogörelsen 
nedan utan det är endast utomparlamentariska olagliga aktiviteter 
som beskrivs. 
Det vanligaste utomparlamentariska scenariot var att 

• genomföra en icke-tillståndsgiven demonstration, 

• ansluta sig till och bryta sig ur en tillståndsgiven demonstration 
eller 

• återsamlas efter genomförd tillståndsgiven demonstration. 

Brott som begicks i samband med dessa aktiviteter var både 
planerade och spontana. De mest frekventa brotten var skadegörelse 
i form av klotter och/eller flaggbränning.

Våldsamma protester 
under EU:s toppmöte 
i Göteborg.
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Protester och brott vid möten under det svenska EU-ordförande-
skapet

Tabellen anger i kolumn 2 det totala antalet EU-möten under en viss månad, i kolumn 3 antalet möten som mötts av 

protester i någon form av utomparlamentarisk aktivitet. I kolumn 4 redovisas händelser som förekommit någon gång 

under protesterna och i kolumn 5 de polisiära insatser som varit nödvändiga. 

PL § 13 hänvisar till 13 § polislagen som reglerar polismans rätt att, när det är nödvändigt för att den allmänna 

ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna en person från visst område eller utrymme eller, om en sådan 

åtgärd är otillräcklig för att uppnå detta resultat, tillfälligt omhänderta en person.

Fyra av protesterna var av allvarligare karaktär. Nedan följer 
en redogörelse för dessa.

Den 23-24 mars genomfördes det Europeiska Rådets möte i 
Stockholm. På fredagskvällen samlades ca 200 personer från 
Utomparlamentarisk vänster, till vilken bl.a. RTS/C hör. När 
demonstranterna beväpnade sig med stenar omringades de av 
polis. 194 ungdomar omhändertogs för störande av allmän 
ordning enligt PL § 13. 

Den 20-22 april genomfördes finansministrarnas informella 
ministermöte i Malmö. Enligt nättidningen Motkraft nr 110 
bildades redan den 22 januari ett nytt nätverk i Malmö som 
den 12 mars gav ut ett pressmeddelande i vilket en del av pro- 
testplanerna presenterades. Där anknöt nätverket bl.a. till de 
delvis våldsamma protester som förekommit vid EU-, WTO- 
och IMF-mötena i Nice, Seattle resp. Prag. Demonstrationen den 
21 april samlade drygt 1000 personer. Ett flertal personer från 
den autonoma miljön uppträdde maskerade och hade förberett 
sig för konfrontationer med polisen. Vid en riktad polisinsats 
mot denna grupp av demonstranter omhändertogs 266 personer 
och tre greps för våldsamt upplopp. 

Den 5 maj genomfördes utrikesministrarnas informella minister-
möte i Nyköping. GU, SUF och AFA anordnade en demonstration 
med 200 deltagare. Under marschen maskerade sig en handfull 
demonstranter och viss ordningsstörning förekom.

EU:s toppmöte i Göteborg den 14-16 juni och besöket av pre- 
sident Bush i samband med detta rönte störst uppmärksamhet 
från den autonoma miljön. Mycket tidigt kunde konstateras 
att den autonoma miljön i Sverige skulle följa den modell 
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som varit ett mönster inför tidigare toppmöten. Under januari 
bildades paraplyorganisationerna GBG 2001 och Göteborgs 
Icke-våldsnätverk. De skapade webbplatser i syfte att mobilisera 
såväl nationellt som internationellt och indikationerna pekade 
på att även Göteborg skulle bli skådeplats för protester liknande 
dem som förekommit i Seattle, Prag och Nice. 

Redan den 12 juni omhändertogs 42 personer enligt PL § 13 
i samband med att ett tältläger i city upplöstes. Samma dag 
genomfördes en polisinsats mot en lägenhet i centrala Göteborg. 
I lägenheten fanns fem danska medborgare som misstänktes för 
förberedelse till sabotage. I lägenheten påträffades slangbomber, 
maskeringsutrustning, fotoutrustning samt illaluktande vätska, 
troligtvis smörsyra. Danskarna åtalades men friades i tingsrät-
ten. 

Torsdagen den 14 juni greps 459 personer, varav flertalet 
för våldsamt upplopp. Merparten greps vid polisinsatsen mot 
Hvitfeldtska Gymnasiet då även 11 personer omhändertogs 
enligt PL § 13. 

Under fredagen den 15 juni omhändertogs 124 personer enligt 
PL § 13 i samband med de våldsamma upploppen i centrala 
Göteborg. Det hade också funnits indikationer på att en hemlig 
ledningscentral skulle upprättas under toppmötet i Göteborg 
enligt modus som är känt från liknande möten i andra länder. 
Ledningscentralens uppgift skulle bl.a. vara att övervaka polisens 
radiokommunikation och lämna uppgifter till aktivister som 
befann sig ute i centrala Göteborg. Ledningscentralen lokaliserades 
till en lägenhet i utkanten av Göteborg och ett tillslag med 
husrannsakan genomfördes under natten till den 15 juni. Det är 
klarlagt att en viss kommunikation ägt rum mellan aktivisterna 
och ledningscentralen. I lägenheten fanns bl.a. två datorer med 
uppkoppling mot Internet och funktioner för gruppsändning 
av SMS, scanners för avlyssning av polisens radiosystem, 
mobiltelefoner och en dokumentförstörare. I lägenheten greps 
12 personer misstänkta för förberedelse till sabotage alternativt 
uppvigling. Åtta av dessa åtalades och dömdes till fängelse mellan 
3 till 4 år. Samtliga överklagade sina domar. Hovrätten har 
därefter i stort sett halverat tingsrättens straffsatser.

Under lördagen den 16 juni vid en polisinsats på Järntorget 
greps 29 personer med anledning av en icke-tillståndsgiven 
manifestation. Ytterligare 179 personer omhändertogs enligt PL 
§ 13 i centrala Göteborg. 

Under toppmötet förekom även frekventa störningar av polisens 
radiotrafik. Radiostörningarna återkom med jämna mellanrum 
i kortare och längre perioder under samtliga mötesdagar och var 
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mest frekventa i samband med polisens mest intensiva insatser. 
Störningarna lokaliserades till en lägenhet utanför Göteborg 
under kvällen den 16 juni. I lägenheten anträffades en man 
som greps misstänkt för sabotage. Han åtalades och dömdes 
till ett års fängelse. 

Vidare verkställdes 186 avvisningar enligt utlänningslagen un- 
der perioden 12-17 juni. Efterföljande förundersökningar och 
identifieringar har resulterat i ytterligare ett 40-tal gripna. 

Utöver protesterna mot själva EU-mötena har det även förekommit 
andra aktiviteter för att uppmärksamma EU. En tårta kastades 
i ansiktet på finansminister Bo Ringholm. Syftet var, enligt ett 
pressmeddelande från en grupp som kallade sig tårtbrigaden, att 
”uppmärksamma de kommande protesterna under toppmötet i 
Göteborg”. Den 18 april genomfördes en protestaktion i Lund 
där ett 50-tal personer ur den autonoma miljön halade och 
brände en EU-flagga. 

Våldsamma protester 
under EU:s toppmöte 
i Göteborg juni 2001.
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Kontraspionaget har till uppgift att förebygga och avslöja 
hot mot rikets yttre säkerhet, dvs. spioneri och olovlig 

underrättelseverksamhet.
Kontraspionaget skall också kartlägga och bekämpa spridning 

av massförstörelsevapen och av sådan utrustning och ämnen 
som kan användas för att framställa eller använda sådana 
vapen.

Underrättelsehotet mot Sverige består och är påtagligt, vilket 
förklaras av att Sverige är intressant inom flera områden som hög- 
prioriteras av många underrättelseaktörer. Detta understryks av 
att flera stora underrättelsetjänster har en – i jämförelse med 
många andra europeiska länder – omfattande närvaro i Sveri- 
ge. Åtminstone ett femtontal stater har underrättelseofficerare 
stationerade i Sverige. Ytterligare ett antal länder har underrät-
telsepersonal som mer eller mindre regelbundet reser till Sverige 
för att utföra uppdrag. Bland de underrättelsetjänster som verkar 
i Sverige finns både officiellt anmäld och oanmäld personal. An- 
vändningen av legala och illegala metoder varierar i hög grad mel- 
lan olika kategorier av underrättelsepersonal, men för många 
handlar det dock om att kombinera dessa.

Den förebyggande verksamheten är grundläggande för SÄPO:s 
kontraspionageverksamhet, som har som mål att avbryta och 
förhindra underrättelseverksamhet i olika former innan den nått 
så långt att någon gjort sig skyldig till spioneri eller annat brott. 
En stor del av kontraspionagets arbete går därför ut på att av- 
bryta konspirativa kontakter innan en befarad värvning kommit 
till stånd eller att förhindra olovlig underrättelseverksamhet 
av annat slag. Vidare är det en viktig uppgift att förbättra 
medvetenheten om riskerna för underrättelseverksamhet vid 
potentiella underrättelsemål av nationell betydelse. Under 2001 
har SÄPO kunnat avbryta ett antal värvningsförsök och andra 
aktiviteter, vilket fått till följd att ett antal personer med under-
rättelseuppdrag inte längre är verksamma här i landet. 

Olika underrättelseaktörer är inriktade på olika underrättelsemål. 
I Sverige har många underrättelseofficerare en tydlig inriktning 
på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk underrättelseverksamhet, 

Kontraspionage
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som delvis också har en stark koppling till försvarsrelaterad 
underrättelseinhämtning. Men också politisk underrättelseverk-
samhet, flyktingspionage eller aktiviteter riktade mot tredje land 
är föremål för aktiviteter från främmande underrättelsetjänster. 
De senaste åren har den politiska underrättelseverksamheten 
minskat i viss mån, medan den vetenskapliga och tekniska under- 
rättelseverksamheten har ökat i omfattning.

På det politiska området är underrättelseverksamheten främst 
inriktad på inhämtning av information som rör säkerhets- och 
utrikespolitiska frågor. Stundtals kan dock motivet vara att 
producera maskerad propaganda, där man försöker få vinklad 
information att framstå som objektiv genom att den verklige 
avsändaren förblir okänd för mottagaren. Det kan handla 
om bjudresor där finansiären förblir anonym, seminarier och 
middagar som planläggs av underrättelseofficerare eller om 
tidningsartiklar som formats av underrättelseintressen. Vanligtvis är 
dock vaksamheten hög mot denna form av underrättelseverksam-
het, vilket emellertid inte hindrar vissa underrättelseaktörer från 
att använda sig av denna metod.

Utländsk ekonomisk och teknisk underrättelseverksamhet går 
ofta hand i hand och det är inte ovanligt att t.ex. teknisk under- 
rättelseinhämtning för militära ändamål även kan användas 
för att skapa ekonomiska fördelar. Detta gäller särskilt de stater som 
har uttalat att strategisk kompetens och ekonomisk säkerhet är av 
ett nationellt intresse som skall stödjas med underrättelsetjänsternas 
hjälp. Strategiska kompetenser, spetsteknologi, marknadsandelar, 
konkurrenskraft och informationsöverlägsenhet är ledord för 
denna inhämtning. 

Generellt kan sägas att taktisk och operativ militär kartläggning 
främst har fokuserats till omtvistade geografiska områden. I övrigt 
flyter den försvarsrelaterade strategiska underrättelseinhämtningen 
i hög grad in i den ekonomiska och tekniska inhämtningen. 
För att ett land i relativa mått skall kunna bibehålla dagens 
militära förmåga i morgon, krävs en expansiv utveckling inom 
forskningsområden som exempelvis bioteknik, materiallära, optronik 
och datafusion. Detta avspeglas också i underrättelsetjänsternas 
inriktning i dag. I den strategiska inhämtningen kan för vissa 
underrättelseaktörer även ingå att hitta det svenska försvarets 
och infrastrukturens svaga punkter. 

SÄPO har under året ingripit mot utländska underrättelsetjänsters 
kartläggningsförsök av oppositionella flyktingar och organisationer 
i Sverige. Denna verksamhet har tagits på stort allvar, då den kan 
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få långtgående följdverkningar för enskilda personer och ytterst 
handlar om en kränkning av Sveriges politiska integritet.

SÄPO:s arbete för att förhindra spridning av massförstörelseva-
pen bedrivs gemensamt av kontraspionaget och kontraterroris-
men. Det har liksom tidigare skett i nära samarbete med andra 
myndigheter och varit inriktat mot de stater och ickestatliga 
organisationer som har ambition att skaffa sådana vapen. Efter 
terrorattackerna i USA har fokuseringen ökat då det gäller de 
ickestatliga intressenterna. Under 2001 har ett antal stater försökt 
anskaffa produkter i Sverige som skulle kunna användas för 
detta syfte. Dessa aktörers kartläggning och inköp via Internet 
samt ökade samverkan sinsemellan har mötts av en förbättrad 
svensk myndighetssamverkan på allt fler nivåer samtidigt som 
fokuseringen på motsidans svagaste länkar har ökat. Detta har 
krävt en kraftsamling för att identifiera och särskilt hålla ögonen 
på de produkter och kompetenser som är kritiska för utvecklingen 
av massförstörelsevapen. Som ett led i det förebyggande arbetet 
besöker SÄPO regelbundet företag som exporterar produkter 
som kan användas i massförstörelsesyfte.

Oavsett underrättelsemål så har både legal och illegal inhämtning 
med tekniska hjälpmedel ökat i betydelse och allt fler stater 
och deras underrättelsetjänster satsar stora resurser på att förbättra 
denna kapacitet. En sådan kapacitet är emellertid i hög grad beroende 
av förmågan till avancerad signalupptagning, kryptoforcering och 
automatiserad informationsselektering. Ambitionerna underlättas 
dock av att redskapen för t.ex. signalspaning, Internetavlyssning 
och dataintrång kontinuerligt förbättras. 

De ökade internationella kontakterna och tekniska framsteg har 
möjliggjort nya inhämtningsmetoder, som nyttjas av såväl gamla 
som nya underrättelseaktörer. Faktorer som inverkar på valet av 
metod är exempelvis aktörens resurser, underrättelseinriktning och 
tekniska förmåga i kombination med möjligheterna att så långt 
som möjligt naturligt närma sig det aktuella underrättelsemålet. 
Det är därför följdriktigt att en asiatisk stat inte använder samma 
metoder för anskaffning av produkter till massförstörelsevapen 
som ett europeiskt företag använder för att övervaka konkurrenter 
eller som ett annat land använder för att bevaka oppositionella i 
Sverige. Det är också lätt att förstå att tillgången till sofistikerad 
teknik kan påverka metoden för hur man närmar sig potentiella 
underrättelsemål i Sverige. 

Exempel på plattformar och metoder som används för olovlig 
underrättelseverksamhet:
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• Forskningsinstitut och gästforskare

• Företag (konsultbolag, IT-företag, flygbolag, journalister etc.)

• Falska dissidenter

• Delegationsbesök & resande specialteam

• Signalspaning

• Officiella representationer

Internet har utan tvekan underlättat underrättelsetjänsternas 
kartläggningsarbete. Ofta krävs emellertid också kompletterande 
illegal inhämtning för att man skall nå slutmålet. Det är därför 
inte förvånande att konspirativa metoder och kontakter samt 
värvning fortfarande används i syfte att komma åt olika former 
av spetsinformation. Den eftersökta informationen karaktäriseras 
ofta av att den är antingen hemlig eller öppen men med så käns- 
ligt innehåll att den inte finns allmänt tillgänglig. Att uppnå infor- 
mationsövertag är det stora övergripande målet för merparten av 
den underrättelseverksamhet som bedrivs. 

Terrorattacken i New 
York den 11 septem-
ber 2001.
Foto: AP/Pressens Bild
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Terrorismbekämpningen har till uppgift att bekämpa 
internationell terrorism samt att förebygga och avslöja 

flyktingspionage och annan förföljelse av utlänningar i Sverige 
från regimer eller organisationer i andra länder som förknippas 
med politiskt motiverat våld. I uppgiften ingår också att göra 
analyser av hot som riktas mot skyddspersoner och stats- 
besök eller liknande händelser och vidta därav föranledda 
åtgärder.

Inom ramen för det internationella samarbete som Sverige har 
anslutit sig till i kampen mot terrorism skall våldsdåd med ut- 
ländska politiska motiv förebyggas, oavsett om dessa avses att 
utföras i Sverige eller utomlands. I detta avseende gäller för SÄPO:s 
verksamhet bl.a. FN:s resolution 1269 som behandlar åtgärder 
för bekämpandet av internationell terrorism. Av denna resolution 
framgår bl.a. att de länder som undertecknat resolutionen har 
skyldighet att samarbeta för att ställa terrorister inför rätta och 
att utbyta information så att terrordåd kan förhindras. Vidare 
behandlar resolutionen vikten av att förhindra att medlemsländerna 
utgör s.k. safe havens, dvs. skyddade zoner där terrorister kan 
etablera baser för att genomföra såväl nationella som internatio-
nella attacker. I detta ingår också att samarbeta för att inte 
terrorister under falsk identitet får asyl i något av de anslutna 
länderna. SÄPO:s arbete påverkas också av UN Convention for 
the Suppression of Financing of Terrorism (New York 990912) som 
Sverige signerade den15 oktober 2001.

Sedan terrordåden i USA har också EU:s ministerråd inom ra- 
men för det mellanstatliga samarbetet i polisiära och rättsliga frå- 
gor antagit ett rambeslut om terrorismbekämpning. Syftet är att 
underlätta åtgärder på området genom att skapa en mer enhetlig 
lagstiftning i de olika medlemsländerna.

 Enligt rambeslutet kan ett antal uppräknade brott – bl.a. mord, 
vållande av allvarlig kroppsskada, gisslantagande, skadegörelse 
av offentliga anläggningar, störningar av informationssystem 
och kapning av kollektiva transportmedel – betraktas som terro-
ristbrott om de begås i sådana syften som kan anses utmärka 
terrorism. Dessa syften anges vara ägnade att injaga allvarlig fruk- 
tan hos befolkningen, att otillbörligen tvinga offentliga organ 
eller internationella organisationer att utföra/avstå från en viss 

Terrorismbekämpning
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handling eller skada det grundläggande politiska, ekonomiska 
eller sociala systemet i ett land eller en internationell organisation. 
Straffet för en gärning som utgör ett terroristbrott skall vara 
strängare än för samma gärning utan sådant syfte. 

 Utöver denna definition av terrorism har också en tolkningsföre-
skrift fastställts. I denna uttrycks särskilt att definitionen inte får 
tolkas så att den på terroristgrunder kan användas för att anklaga 
personer som utövar sin grundläggande rätt att manifestera sina 
åsikter även om de begår brott när de gör det. Lagstiftningen 
får således inte bli ett stöd för förtryck av fredlig opposition. 
Exempelvis skall ingen kunna klassas som terrorist bara för att han el-
ler hon deltar i en demonstration som urartar i våldsamheter. 

Rambeslutet föreskriver också att det skall vara straffbart 
att leda en terroristgrupp eller delta i dess verksamhet, om 
den som gör detta har vetskap om att aktiviteten bidrar till 
terroristbrottslighet. 

Rambeslutet är bindande för EU:s medlemsstater så till vida 
att de före utgången av år 2002 skall vidta de åtgärder som krävs 
för att följa dess bestämmelser. I svensk lagstiftning används i 
dag inte begreppet terrorism och Sverige har därför ännu inga 
specifika straffbestämmelser som gäller terroristdåd. Ett nytt 
lagstiftningsförslag på området väntas under hösten 2002.

De senaste åren har det skett en internationalisering av den 
islamistiska kampen. Allt fler islamister som inte längre kunnat 
verka fritt i sitt hemland eller i det område de befunnit sig, 
har spridit sig över världen. I sina nya hemländer har de sedan 
haft möjlighet att etablera kontakt med företrädare för andra 
islamistiska organisationer i exil. SÄPO har också kunnat notera 
ett ökat intresse för den internationella islamistiska kampen 
(jihad) bland personer som tidigare inte visat tecken på en sådan 
intresseinriktning. Detta har lagt grunden för ett logistiskt stöd 
till kampen i konfliktområdena samt till en samverkan med 
ideologiska organisationer som Usama bin Ladins nätverk al 
Qaida runt om i världen. Trots att sympatisörerna i nätverket i 
grunden kan ha olika målsättningar har de kunnat samlas med 
jihad som den sammanhållande länken. Förutom kampen mot 
respektive motståndare samarbetar man mot den gemensamma 
fienden, dvs. västvärlden. Grupperingarna är i regel inte kopplade 
till någon särskild nation, utan de är snarare privat sponsrade 
än statsstödda. Framför allt Afghanistan och Pakistan har dock 
kritiserats för det stöd de gett dessa grupper genom att upplåta 
sitt territorium som bas för terroristverksamhet. Ytterligare ett 
tecken på nätverkets transnationella natur är att kampen inte 
förs på ett specifikt territorium utan snarare där det är praktiskt 
genomförbart att utföra ett attentat. 
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I Sverige har ett antal personer från bl.a. Nordafrika och Af- 
rikas horn kunnat knytas till det islamistiska nätverket. En del 
har nära kontakt med personer som har centrala positioner inom 
al Qaida, medan andra kan betraktas som sympatisörer. En del 
personer som är bosatta i Sverige har tidigare utbildat sig för 
den väpnade kampen i bin Ladins träningsläger i Afghanistan. 
Vissa personer i dessa kretsar har också haft kontakter med 
ledande extremister i Europa som tillhör al Qaidas innersta 
kärna. 

Redan tidigt 2001 fanns indikationer på att bin Ladin plane- 
rade bombattacker i Europa. Till följd av ett väl fungerande 
internationellt informationsutbyte mellan olika säkerhets- och 
underrättelsetjänster, bl.a. SÄPO, kunde ett antal framgångsrika 
tillslag göras mot personer inom nätverket. Fram till mitten av 
april 2001 hade totalt 18 personer gripits i en serie operationer i 
Europa. Vid några av tillslagen beslagtogs vapen och kemikalier 
avsedda för tillverkning av sprängämnen. 

Efter attentaten mot USA den 11 september intensifierade 
SÄPO kartläggningen av det islamistiska nätverkets förgreningar 
i Sverige. Kartläggningen har gett SÄPO kunskaper om individer 
som tidigare inte varit föremål för SÄPO:s intresse. De tillhör 
bl.a. en ny generation av extrema islamister i Sverige. Flertalet 
av dem har studerat islam vid radikala islamistiska centra i 
bl.a. Yemen och Saudiarabien. Attentaten i USA innebar också 
att det internationella samarbetet med andra säkerhets- och 
underrättelsetjänster intensifierades. Resultatet av detta blev ett 
antal gripanden av islamister med koppling till al Qaida runt om i 
Europa. Ur svensk synvinkel är hotet från det islamistiska nätverket 
dock främst riktat mot tredje land och även fortsättningsvis främst 
mot amerikanska intressen. SÄPO har under det gångna året dock 
inte funnit några konkreta hot om attentat på svenskt territorium 
mot vare sig svenska eller utländska intressen.

Som ett exempel på den kraftigt ökade intensiteten i ter-
rorismbekämpningen kan nämnas att SÄPO efter terrorattackerna 
i USA fick tillsätta en särskild grupp för att ta hand om tips och 
annan information som inkom företrädesvis från allmänheten 
men också från polismyndigheter runt om i Sverige. Vid årsskiftet 
2001/2002 hade det inkommit ca 500 tips och ett stort antal 
av dessa var av en sådan karaktär att de behövde utredas 
vidare. 

I Sverige finns förutom al Qaida-sympatisörer även medlemmar 
och sympatisörer till andra organisationer och grupperingar som i 
sina respektive hemländer och internationellt bedriver verksamhet 
som kan definieras som terrorism. Dessa personers aktiviteter 
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i Sverige har under året främst bestått av propagandasprid-
ning, penninginsamling och olika former av logistiskt stöd till 
meningsfränder. Detta gäller även de grupper och organisationer 
som aktivt stödjer palestiniernas kamp mot Israel. Under 2001 har 
den konflikt som hade sitt utbrott i september 2000 eskalerat. Från 
palestinsk sida har genomförts ett stort antal attentat mot israeliska 
intressen, vilket regelmässigt mötts av vedergällningsaktioner 
från Israels sida. SÄPO bevakar tillsammans med samarbetande 
säkerhets- och underrättelsetjänster utvecklingen för att förhindra 
eventuella attentat internationellt.

Inom terrorismbekämpningen är det också ett prioriterat område 
att kartlägga andra länders regimstyrda nätverk av agenter här 
i landet för att avslöja om och i vilken mån dessa nätverk kan 
förknippas med terrorism. Uppgiften för sådana agenter är att 
på plats stödja aktioner eller attentat för sin regims räkning 
och att kontrollera ledande oppositionella personer som bedöms 
utgöra ett hot mot regimen i fråga. SÄPO har under det gångna 
året uppmärksammat sådan verksamhet vid ett antal tillfällen och 
har ingripit mot och avbrutit främmande underrättelsetjänsters 
kartläggning av oppositionella flyktingar och organisationer.

Ett viktigt inslag i den förebyggande terrorismbekämpningen 
är att verka för att utländska medborgare som aktiverar sig 
i organisationer som utövar politiskt motiverat våld skall av-
visas eller utvisas från Sverige. Detta sker genom yttranden 
till Migrationsverket över asylansökningar. Migrationsverket, 
utlänningsnämnden och regeringen begär vidare yttranden av SÄPO 
i ärenden rörande uppehållstillstånd och i medborgarskapsärenden. 
Under 2001 har mängden ärenden ökat markant. Anledningen 
är dels ändrade rutiner hos Migrationsverket, men också 
Schengeninträdet har medfört att en stor mängd ärenden nu re- 
mitteras till SÄPO. Under 2001 har SÄPO yttrat sig i 3 635 
ärenden. I ca en procent av dessa har SÄPO avstyrkt bifall till 
ansökan. Som ett led i den förebyggande terrorismbekämpningen 
har SÄPO under året även verkställt beslut om avvisning av ett antal 
personer som kunnat knytas till internationell terrorism.

SÄPO svarar också för analyser av hot som riktas mot framför 
allt enskilda personer men även mot institutioner av olika slag. 
Dessa analyser utgör grunden inte bara för SÄPO:s utan också 
för andra polismyndigheters skyddsinsatser. 

Den generellt rådande hotbilden mot den centrala statsledningen 
och kungafamiljen följs kontinuerligt. Vidare genomförs generella 
analyser av hotbilden mot EU:s och vissa främmande staters intressen 
i Sverige. Totalt har 18 sådana generella hotbildsbedömningar 
genomförts under året. Till detta kommer cirka 312 taktiska 
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hotbildsanalyser som tagits fram med anledning av särskilda 
händelser eller omständigheter. Som exempel på sådana kan 
nämnas gästande statsbesök, svenska besök i utlandet, konferenser 
eller EU-möten anordnade här i landet, t.ex. EU:s toppmöte 
i Göteborg.

Terrorattacken i 
New York den 11 
september 2001.
Foto: AP/Pressens Bild
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Terrorattacken i 
New York den 11 
september 2001.
Foto: AP/Pressens Bild
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En fråga av framtidsintresse för SÄPO är det utredningsarbete 
som pågått sedan slutet av 1998 först i en parlamentarisk 

kommitté och sedan av Rikspolisstyrelsen (RPS) på uppdrag av 
regeringen. Kommittén hade i uppdrag att utreda behovet av en 
central kraftsamling i kampen mot den organiserade brottsligheten. 
Bland annat skulle studeras möjligheten att skapa en samlad nationell 
polisresurs genom ett samgående mellan Rikskriminalpolisen (RKP) 
och SÄPO. Styrelsens uppdrag var att, mot bakgrund av kommitténs 
betänkande Den centrala polisen (SOU 2000:25) och vad som anförts 
i samband med remissbehandlingen av det, se över gränsdragningen 
mellan dels den öppna polisen och SÄPO och dels RPS och polis- 
myndigheterna.

RPS redovisade sitt uppdrag i juni 2001 och föreslog bl.a. att 
SÄPO och RKP skulle ersättas med en ny sammanhållen ope- 
rativ enhet inom RPS. I den efterföljande remissbehandlingen 
visade det sig – i likhet med vad som var fallet i remissvaren på 
kommitténs förslag – att flera remissinstanser förhöll sig avvaktande 
till förslaget. Bland annat ansågs beslutsunderlaget vara otillräckligt 
för ett ställningstagande till organisationsfrågan.

RPS har därefter fått ett nytt uppdrag av regeringen, som 
skall slutredovisas senast den 1 oktober 2002. Styrelsen skall 
beträffande den öppna polisen och SÄPO – i syfte att stärka 
polisväsendets förmåga att bekämpa den grova, organiserade 
brottsligheten – dels utveckla samverkan, dels företa, eller i 
förekommande fall föreslå regeringen, förändringar i fråga om 
ansvars- och uppgiftsfördelningen. Åtgärderna, som samtidigt 
skall göra rollfördelningen tydligare, skall hållas inom ramen 
för den organisationsstruktur i stort som råder och ske i nära 
samverkan med berörda organ inom polisväsendet. Arbetet skall 
bedrivas skyndsamt och i den utsträckning det är lämpligt 
delredovisas efter hand.

Efter att ha fått förlängd tid för sitt utredningsuppdrag till utgången 
av 2002 har den av regeringen tillsatta Säkerhetstjänstkommissionen 
under 2001 fortsatt sin granskning av den författningsskyddande 
verksamhet som de svenska säkerhetstjänsterna, däribland SÄPO, 
bedrivit med att kartlägga sådana svenska ytterlighetsorganisationer 
och grupperingar som har bedömts utgöra eller kan komma att 
utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Utredningsarbetet omfattar 

Övrigt
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tiden fr.o.m. det andra världskrigets slut till dess kommissionens 
arbete är slutfört. Kommissionen har fullständig tillgång till 
SÄPO:s arkiv och övriga uppgifter. 

Sekretesslagstiftningen ändrades fr.o.m. den 1 april 1999. Genom 
lagändringen fick SÄPO möjlighet att under vissa förutsättningar 
lämna ut uppgifter som tidigare omfattats av s.k. absolut sekretess. 
Under 2001 inkom 392 framställningar om att få ut sådana 
uppgifter. SÄPO har beslutat i 338 fall (inkl. balans från 2000). 
I 118 fall har personen i fråga förekommit i SÄPO:s register. 
Uppgifter ur registren har lämnats ut till 93 av dem.

Registernämnden fick 1999 i uppdrag av regeringen att – på begäran 
av enskilda personer – utreda om deras anställningsförhållanden 
påverkats på ett orimligt sätt av att uppgifter hade lämnats ut 
från SÄPO:s register. Drygt 200 personer begärde att nämnden 
skulle utreda deras fall. Utredningsuppdraget redovisades till 
regeringen den 3 oktober 2000. Regeringen beslutade under 2001 
att sex personer skulle få s.k. ex gratiaersättning. Regeringen har 
under året gett nämnden ett nytt uppdrag att utreda motsvarande 
förhållanden.
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Här finns SÄPO

Huvudkontor

STOCKHOLM    tel:  08 - 401 90 00
                        fax: 08 - 401 48 85
e-post:  security.service@rps.police.se

Lokal organisation

N -  SEKTION  NORRLAND

LULEÅ            tel: 0920 - 29 50 00
Sundsvall      tel: 060 - 18 00 00
Umeå           tel: 090 - 15 20 00
Östersund     tel: 063 - 15 25 00

ÖM -  SEKTION  ÖVRE MELLERSTA

UPPSALA       tel: 018 - 16 85 00
Falun            tel: 023 - 460 00
Gävle           tel: 026 - 65 50 00
Visby             tel: 0498 - 29 35 00
Västerås       tel: 021 - 15 20 00

NM -  SEKTION  NEDRE MELLERSTA

ÖREBRO        tel: 019 - 15 60 00
Eskilstuna      tel: 016 - 16 20 00
Norrköping   tel: 011 - 21 60 00
Karlstad        tel: 054 - 14 50 00

V -  SEKTION  VÄST

GÖTEBORG   tel: 031 - 739 20 00 
Halmstad      tel: 035 - 17 10 00 
Jönköping    tel: 036 - 30 90 00 
Skövde         tel: 0500 - 47 20 00 
Trollhättan    tel: 0520 - 895 00

S -  SEKTION  SYD

MALMÖ         tel: 040 - 20 10 00
Kalmar          tel: 0480 - 45 60 00
Karlskrona     tel: 0455 - 36 22 00
Kristianstad   tel: 044 - 28 44 00
Växjö            tel: 0470 - 74 30 00
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