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2009 var det 20 år sedan Säkerhetspolisen, i 
dess nuvarande mer självständiga form, bilda-
des. Samma år föll muren i Berlin och det kalla 
kriget var slut. Stora förändringar i omvärlden 
innebar givetvis utmaningar för en säkerhets-
tjänst. Nu – 20 år senare – är det helt andra 
utmaningar som vi står inför. Att vi lever i en 
föränderlig tid kan tyckas som en sliten fras, 
men under 2000-talet har förändringstakten 
inom säkerhetsområdet ökat. Komplexitet, 
oklarheter och plötsliga förändringar är något 
som vi inte bara måste leva med utan också 
lära oss att hantera.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sveri-
ge och demokratin. Det är ett fint och viktigt 
uppdrag. Misslyckas vi kan det få stora konse-
kvenser för Sverige och för enskilda individer. 
Säkerhetspolisen måste därför ha förmåga att 
följa vad som händer i omvärlden. Vi måste 
också vara flexibla och snabbt kunna ställa 
om vår verksamhet.

Vi vet att andra länder bedriver underrättelse-
verksamhet mot Sverige och svenska intres-
sen, att det finns personer som begår poli-
tiskt motiverade brott samt att personer med 
kopplingar till grov organiserad brottslighet 

En organisation 
i ständig utveckling

– Anders Danielsson har ordet
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utsätter myndighetsföreträdare och journalis-
ter för otillåten påverkan. Vi vet också att det 
finns personer i Sverige som planerar, stödjer 
eller finansierar terrorbrott i andra länder. 
Detta är känt – och vi arbetar för att förebygga 
dessa brott samt avslöja de aktörer som ligger 
bakom. 

Varje år har sina utmaningar. Under 2009 var 
det Sveriges ordförandeskap i EU som involve-
rade många medarbetare vid Säkerhetspolisen 
och tog mycket resurser i anspråk. Skyddet av 
den centrala statsledningen var samtidigt en 
av de verksamheter som var prioriterade un-
der året, jämte vårt arbete med att bekämpa 
terrorism i Sverige och internationellt.

Morgondagen har också sina utmaningar. För 
att kunna möta dessa behöver vi blicka fram-
åt. En trend som vi ser är att elektroniska at-
tacker blir allt mer målinriktade och genom-
tänkta. Det är inte bara ensamma hackers 
som ägnar sig åt detta utan även kriminella 
ligor och statliga aktörer med stora resurser. 
Elektroniska attacker kan användas för att få 
tillgång till information som man inte har rätt 

att ta del av. De kan också användas för att 
sabotera kritisk infrastruktur, till exempel el-
försörjning eller trafikledningssystem, något 
som kan få stora konsekvenser i samhället.  
IT-utvecklingen medför också nya krav och 
skapar nya förutsättningar för vår verksamhet. 
Utvecklingen medför till exempel att olika hot- 
aktörer lätt kan knyta kontakt med varandra 
via internet. Gärningsmän kan på detta sätt 
planera angrepp eller attentat utan att träffas 
i verkliga livet.

Säkerhetspolisens arbete handlar om att mot-
verka hot, men det handlar lika mycket om att 
minska sårbarheterna och därmed öka skyd-
det. Exempelvis är det komplicerat att förhin-
dra att elektroniska attacker sker då det kan 
vara svårt att identifiera vilken aktör som lig-
ger bakom. Säkerhetspolisen har därmed ett 
viktigt ansvar att bidra till att skapa ett bättre 
skydd för samhällsviktig verksamhet. När 
det handlar om brott som kan få konsekven-
ser för rikets säkerhet är Säkerhetspolisens 
ansvar när det gäller elektroniska attacker 
tydligt. Säkerhetspolisen måste därför ha kon-
takter ute i det svenska samhället och övriga 
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världen. Samarbete är avgörande för att vi ska 
kunna utföra vårt uppdrag, så vi för en aktiv 
dialog med myndigheter, näringsliv och det 
civila samhället. 

Under 2009 har Säkerhetspolisen påbörjat ett 
långsiktigt arbete med att utveckla både orga-
nisation och arbetssätt. Styrning och ledning 
utvecklas också för att skapa förutsättningar 
för en ny organisation. Arbetet syftar till att 
bättre kunna möta framtida krav och på att 
kunna fullgöra vårt uppdrag på ett ännu ef-
fektivare sätt. Vi ska bli ännu bättre på att 
skydda Sverige och demokratin – och det ska 

vi göra i en verksamhet som bygger på rätts-
säkerhet samt respekt för enskildas integritet 
och mänskliga rättigheter.

Anders Danielsson
Säkerhetspolischef
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Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak 
delas in i fem områden:

Kontraspionage innebär att förebygga och 
avslöja spioneri och annan olovlig underrät-
telseverksamhet som riktar sig mot Sverige 
och svenska intressen utomlands samt mot ut-
ländska intressen i landet, vilket även inklu-
derar flyktingspionage.

Kontraterrorism innebär att förebygga och 
avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller 
utländska intressen i landet, terroristhandling-
ar i andra länder, förekomsten av internationel-
la terroristnätverks förgreningar i Sverige samt 
stöd och finansiering av terroristverksamhet.

Författningsskydd innebär att förebygga och 
avslöja verksamhet som med våld, hot eller 
tvång syftar till att förändra Sveriges demo- 
kratiska statskick. Verksamheten syftar till 
att motverka otillåten påverkan mot det poli-

tiska beslutsfattandet, verkställandet av poli-
tiska beslut och den fria debatten.

Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till 
och tillsyn av myndigheter och vissa företag i 
syfte att skydda verksamheter som har bety-
delse för rikets säkerhet och för att förebygga 
terrorism. Det innebär också att genomföra 
registerkontroller efter begäran från berörda 
myndigheter.

Personskydd handlar om bevaknings- och 
säkerhetsarbete för den centrala statsledning-
en, kungafamiljen, främmande stats beskick-
ningsmedlemmar samt vid statsbesök och lik-
nande händelser. 

Vi arbetar också med att förhindra spridning, 
anskaffning och produktion av massförstö-
relsevapen. Arbetet går främst ut på att för-
hindra att kunskaper, produkter, ämnen eller 
mikroorganismer förs från eller via Sverige 

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas 
fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att 
förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och 
skydda den centrala statsledningen.

Om Säkerhetspolisen
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till aktörer som har ambitioner att anskaffa 
eller vidareutveckla massförstörelsevapen el-
ler dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan 
med andra myndigheter.

Säkerhetspolisen fungerar dessutom som 
stöd för andra polismyndigheter inom vissa 
områden. Bombdatacenter arbetar med att 
hämta in, analysera och delge information om 
bombrelaterade händelser till andra brottsbe-
kämpande myndigheter. Vi tillhandahåller 
också teknik för hemlig teleavlyssning och 

hemlig teleövervakning samt har ett medie-
tekniskt laboratorium som bistår med alla for-
mer av mediebearbetning. 

Organisation
Säkerhetspolisens verksamhet är organiserad 
i tre nivåer: ledningsnivå, avdelningsnivå och 
enhetsnivå. Myndighetsledningen består av sä-
kerhetspolischefen, biträdande säkerhetspolis-
chefen, kanslichefen och fyra avdelningschefer. 
De fyra avdelningarna – säkerhetsunderrättel-
ser, säkerhetsåtgärder, gemensamt centralt och 

Myndighetsledning

Kansli

Dokumentation

Författningsskydd

Hotbild

Internationella

Kontraspionage

Kontraterrorism

Personskydd

Spaning

Säkerhetsskydd

Ekonomi

Human Resources

Kommunikation

Teknik

Nedre mellersta

 Norr

 Syd

 Väst

 Övre mellersta

Säkerhetspolisens 
organisation

Så här såg Säkerhetspolisens organisation ut den 31 december 2009. Förändringar kommer 
att ske den 1 januari 2011 i och med att myndigheten bedriver ett internt utvecklingsarbete.

Säkerhetsunderrättelser Säkerhetsåtgärder Gemensamt centralt Gemensamt lokalt
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Antal säkerhetsärenden 2009 
2009 granskade Säkerhetspolisen 
cirka 680 av de 24 200 asylansök-
ningar som gjordes. Av dessa utred-
des 69 på djupet. I yttranden till Mig-
rationsverket förordades att ansökan 
borde avslås i 6 fall.

Säkerhetspolisen granskade också cir-
ka 1 800 av de 26 000 ansökningar 
om medborgarskap som handlades 
av Migrationsverket under året. I 107 
ärenden gjordes en djupare utredning 
där samtal med sökanden genomför-
des i de flesta fall. Säkerhetspolisen 
förordade att ansökan om medborgar-
skap skulle avslås i 4 fall. 

gemensamt lokalt – består av sammanlagt arton 
enheter. Varje avdelning leds av en avdelnings-
chef som har en ledningsgrupp bestående av en-
hetscheferna som stöd. Ledningen har dessutom 
ett kansli bestående av fem funktioner. Kansliet 
leds av kanslichefen och dennes ledningsgrupp.

Medarbetare 
Ungefär 1 000 personer arbetar vid Säkerhets-
polisen. De flesta arbetar i Stockholm, men vi 
har även regionala enheter i Umeå, Uppsala, 
Örebro, Göteborg och Malmö (se s. 17). Våra 
medarbetare finns inom en rad olika yrkeska-
tegorier, bland annat analytiker, handläggare, 
tekniker, tolkar, livvakter, jurister, spanare, 
ekonomer, utredare, administratörer och över-
sättare. Andelen kvinnor är 36 procent. Cirka 
53 procent av medarbetarna är polisutbildade. 

Säkerhetspolisens kostnader 
fördelade per verksamhetsområde 
2009 (procent)
 

Kontraspionage 17,3

Stöd till andra polismyndigheter 2,4

Kontraterrorism 25,2

Författningsskydd 13

Personskydd 35,4

Säkerhetsskydd 6,7

Under de senaste åren har skyddet av den centrala statsledningen och bekämp-
ning av terrorism varit prioriterade verksamheter vid Säkerhetspolisen. 
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ger sig ofta för att vara diplomater, journalis-
ter eller affärsmän. 

Underrättelseofficerarna använder sig regel-
mässigt av andra människor för att få ut hem-
liga uppgifter från myndigheter eller företag. 
De personer som försöker komma över hem-
liga uppgifter för att ge dem till andra stater 
gör sig skyldiga till spioneri. Vi arbetar kon-
tinuerligt för att förhindra och avslöja denna 
verksamhet. Det gör vi genom att bedriva egen 
underrättelseverksamhet, genom att fortlö-
pande bevaka särskilt skyddsvärd verksam-
het samt genom rådgivning och information 
till de myndigheter och företag som hanterar 
hemliga uppgifter.

Kontraspionage omfattar även att förebygga 
och avslöja spioneri mot svenska företag i de 
fall en annan stat står bakom detta för att få 
tillgång till uppgifter som kan skada svenska 
intressen eller rikets säkerhet. Om ett företag 
spionerar på ett annat företag i syfte att få kon-

Kontraspionage
Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga 
och avslöja spioneri och annan olaglig under-
rättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige 
och svenska intressen utomlands samt mot 
utländska intressen i landet. Vi arbetar också 
med att förebygga och avslöja olovlig under-
rättelseverksamhet riktad mot exilgrupper 
och oppositionella, så kallat flyktingspionage.

Underrättelseverksamhet mot Sverige och sven- 
ska intressen pågår ständigt, och är både lång-
siktig och systematisk. Andra länder har un-
derrättelseofficerare stationerade i Sverige. 
Några är här öppet och bedriver laglig under-
rättelseverksamhet, och dessa personer sam-
arbetar vi med. Men det finns också under-
rättelseofficerare som är i Sverige under falsk 
förespegling. De bedriver olaglig underrättel-
severksamhet, det vill säga försöker komma 
över hemliga uppgifter som kan skada rikets 
säkerhet eller som kan skada Sverige vid till 
exempel mellanstatliga förhandlingar. De ut-

Våra verksamhetsområden

De brott som Säkerhetspolisen har till uppgift att förhindra och avslöja 
kan få mycket stora konsekvenser för samhället och för enskilda indivi-
der. Det förebyggande arbetet är därför viktigast – alltså att förhindra att 
brott över huvud taget begås.
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kurrensmässiga fördelar är detta ett brott som 
utreds av en länspolismyndighet. 

Kontraterrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämp-
ningen i Sverige. Vi arbetar förebyggande för att 
förhindra attentat i Sverige och mot svenska 
intressen utomlands. Terroristattentat ska inte 
heller kunna planeras eller stödjas från Sverige. 

I dag finns det personer i Sverige som sympati-
serar med eller direkt stödjer terrorism i olika 
delar av världen. Det finns också personer som 
reser utomlands för att delta i träning för ter-
rorism eller olagliga våldshandlingar. Vi ar-
betar därför med att förhindra att Sverige an-
vänds som bas för rekrytering, logistiskt stöd, 
finansiering eller attentatsplanering och för 
att motverka att svenskar deltar i terrorism ut-
omlands. I arbetet med att motverka terrorism 
arbetar vi i första hand förebyggande och öp-
pet i dialog med exempelvis myndigheter eller 
andra viktiga samarbetspartners. En annan 

del av vårt arbete sker genom underrättelse- 
verksamhet. Då terrorism inte är ett område 
som begränsas av geografiska eller nationella 
gränser är vi för vår underrättelseverksamhet 
beroende av samverkan med andra, såväl na-
tionellt som internationellt.

En del i det förebyggande arbetet är att Säker-
hetspolisen i yttranden till Migrationsverket 
förordar att personer med koppling till terro-
ristverksamhet inte beviljas inresa, uppehålls-
tillstånd eller medborgarskap i Sverige. 

Författningsskydd
Säkerhetspolisen arbetar med att förhindra brott 
mot rikets inre säkerhet. Denna brottslighet syf-
tar till att med våld, hot eller tvång ändra det de-
mokratiska statsskicket, förmå beslutsfattande 
politiska organ eller myndigheter att fatta beslut 
i en viss riktning eller hindra enskilda medbor-
gare från att utöva sina grundlagsfästa fri- och 
rättigheter. Säkerhetspolisens verksamhet syftar 
alltså till att motverka otillåten påverkan mot 

Våra verksamhetsområden
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det politiska beslutsfattandet, verkställandet av 
politiska beslut och den fria debatten. Konkret 
handlar det om brott riktade mot förtroende-
valdas, myndighetsföreträdares och journalis-
ters yrkesutövning samt enskilda medborgares 
grundlagsfästa fri- och rättigheter. 

Endast otillåten påverkan från så kallade 
högkapacitetsaktörer bedöms utgöra ett hot 
mot rikets inre säkerhet. Med högkapacitets-
aktörer avses hotutövare som har förmåga 
och avsikt att skada en funktion, såsom en ny-
hetsredaktion eller en myndighet, snarare än 
en enskild person. Idag finns det både ekono-
miskt och politiskt motiverade högkapacitets-
aktörer och Säkerhetspolisen arbetar med att 
motverka otillåten påverkan från dessa, det 
vill säga från såväl den autonoma miljön och 
vit makt-miljön som den grova organiserade 
brottsligheten.

Säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen arbetar för att höja säker-
hetsnivån i samhället. Det gör vi genom råd-
givning till och tillsyn av myndigheter och 
företag som omfattas av säkerhetsskyddslag-
stiftningen. På så sätt bidrar vi till att skydda 
rikets säkerhet och förebygga terrorism. 

Rådgivningen sker främst i form av besök 
hos myndigheter och företag och då i dialog 
med ledningsföreträdare och säkerhetsan-
svariga. Genom information och utbildning 
bidrar vi till att medarbetare upprätthåller 
sitt säkerhetsmedvetande. Vi utfärdar också 
föreskrifter som anger hur lagstiftningen ska 

tillämpas. Vi ger ut informationsmaterial och 
arrangerar årligen utbildningar i ämnet. 

Säkerhetspolisen har också ett tillsynsansvar 
inom säkerhetsskyddsområdet. Det betyder 
att vi ansvarar för att kontrollera att myndig-
heter och vissa företag har ett väl anpassat sä-
kerhetsskydd för den verksamhet de bedriver. 
Vi besöker myndigheterna och företagen och 
inspekterar utformningen av säkerhetsskyd-
det. Med säkerhetsskydd avses fysiskt skydd, 
informations- och IT-säkerhet samt medarbe-
tarnas lämplighet och säkerhetsmedvetenhet. 
Vi ger därefter råd för att avhjälpa de brister 
som identifierats, och om det behövs planeras 
en ny tillsyn efter ett till två år. 

I säkerhetsskyddsarbetet ingår också att göra 
registerkontroller. Kontroller är en del av de 
skyddsvärda verksamheternas säkerhetspröv-
ningar och fungerar som underlag när dessa 
ska fatta beslut om anställningar.  Säkerhets-
prövningens syfte är att bedöma om en person 
är lämplig, lojal och pålitlig ur säkerhetssyn-
punkt. Säkerhetspolisen genomför register-
kontroll efter att en myndighet har ansökt 
om det och personen som ska kontrolleras har 
gett sitt samtycke. Personen kontrolleras gen-
temot belastningsregistret, misstankeregist-
ret och Säpo-registret.

Personskydd
Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala 
statsledningens säkerhet och för det person-
skydd som vi har fattat särskilda beslut om. 
Vi ansvarar även för säkerheten vid statsbesök 
och liknande händelser samt för andra län-
ders beskickningsmedlemmar när de vistas 
på svensk mark. Ansvaret innebär att bedöma 
hot och risker runt våra skyddspersoner och 
att vidta lämpliga skyddsåtgärder. 

I detta uppdrag samverkar vi med länspolis-
myndigheterna, Regeringskansliet, riksdagen, 
Hovet, utländska ambassader i Sverige och sä-
kerhetstjänster i andra länder. Den centrala 
statsledningen i Sverige består av drygt 400 
personer: statschefen, talmannen, statsminis-
tern, statsråden, statssekreterarna, kabinetts-
sekreteraren samt riksdagens ledamöter. För 
att dessa människor ska vara och känna sig 
trygga behovsanpassar och omprövar vi säker-
hetsåtgärderna fortlöpande i förhållande till 
hot och risker i den aktuella situationen.

2009 var Säkerhetspolisens anslag 
från regeringen 916 miljoner kronor.

2009 diariefördes 46 742 ärenden 
hos Säkerhetspolisen.

2009 genomförde Säkerhetspolisen 
68 114 registerkontroller. 

237 personer begärde ut uppgifter 
ur Säpo-registret under 2009. 88 av 
dem fick helt eller delvis ut sina upp-
gifter. I de fall uppgifter inte lämnades 
ut berodde det på att personen inte 
förekom i registret eller att uppgiften 
omfattades av sekretess.
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Nationellt ansvar ger behov  
av regional verksamhet

Vi bedriver verksamhet på de geografiska plat-
ser där det är mest effektivt utifrån vårt upp-
drag. Viss verksamhet bedrivs från huvudkon-
toret i Stockholm medan annan verksamhet 
bedrivs vid fem regionalt placerade enheter.

De regionala enheternas verksamhet fokuse-
rar främst på att förebygga brott. Deras hu-
vuduppgifter är underrättelseinhämtning och 
grundläggande säkerhetsskyddsarbete. Under-
rättelseinhämtningen är en del i Säkerhets-
polisens arbete med att förebygga och avslöja 
brott inom våra verksamhetsområden kontra-
spionage, kontraterrorism och författnings-
skydd. Grundläggande säkerhetsskyddsarbete 
innebär att informera myndigheter och vissa 
företag om hur samhällsviktig verksamhet 
och sekretessbelagd information kan skyddas 
samt hur verksamheterna kan skydda sig mot 
terrorattentat.

Enheterna deltar även i arbetet med att skyd-
da den centrala statsledningen. När någon av 
Säkerhetspolisens skyddspersoner besöker en 
viss ort i landet samordnar den regionala en-
heten de lokala skyddsinsatserna med den lo-
kala polismyndigheten, i de fall det finns en 
hotbild mot skyddspersonen.

Säkerhetspolisen är en myndighet med ett nationellt uppdrag. Vår verk-
samhet tar sikte på hela landet, då vi ska ha samma förmåga över hela 
Sveriges yta.

Vi samarbetar mycket med andra polismyndigheter runt om i landet.
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(1) Enhet Norr finns i Umeå. 

Omfattar Västernorrlands, Jämtlands,  

Västerbottens och Norrbottens län.

(2) Enhet Övre mellersta finns i Uppsala. 

Omfattar Uppsala, Gotlands, Västmanlands, 

och Gävleborgs län.

(3) Enhet Nedre mellersta har sitt huvudkontor 

i Örebro och en arbetsgrupp i Norrköping. 

Omfattar Jönköpings, Södermanlands, 

Östergötlands, Värmlands, Dalarnas 

och Örebro län.

(4) Enhet Väst finns i Göteborg. 

Omfattar Hallands och Västra Götalands län.

(5) Enhet Syd finns i Malmö. 

Omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge 

och Skåne län.

(6) Huvudkontoret ligger i Stockholm 

och ansvarar också för Stockholms län.

1

2

4

5

3
6
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Samarbete avgörande för 
verksamhetens resultat

Nationellt samarbete
Nationellt samarbetar vi främst med under-
rättelsemyndigheter och brottsbekämpande 
organ som Militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten, Försvarets radioanstalt, länspo-
lismyndigheterna, Rikskriminalpolisen och 
Ekobrottsmyndigheten. En stor del av sam-
arbetet handlar om informations- och er-
farenhetsutbyte, men vi samarbetar också 
operativt. Till exempel ger vi stöd till länspo-
lismyndigheter i brottsutredningar i form av 
expertkunskaper, hotbilder, spaning och ana-
lys. Inom personskyddsarbetet har vi ett nära 
samarbete med länspolismyndigheterna vid 
planering och genomförande av skyddsåtgär-
der inom deras geografiska områden.

Vi samverkar också med dem som omfattas av 
säkerhetsskyddslagstiftningen, det vill säga myn-
digheter, kommuner och landsting samt vissa fö-
retag. Dessutom har vi ett omfattande samarbete 
med olika organisationer och församlingar. 

Säkerhetspolisen är sammankallande i Sam-
verkansrådet mot terrorism, som arbetar 
för att stärka Sveriges förmåga att motverka 
terrorism. Samverkansrådet mot terrorism 
består av 13 myndigheter: Åklagarmyndig-
heten, Ekobrottsmyndigheten, Rikskriminal- 
polisen, Kriminalvården, Strålsäkerhetsmyn-
digheten, Migrationsverket, Försvarsmakten, 
Försvarets radioanstalt, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kustbevak-
ningen, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Tullverket och Säkerhetspolisen.

Samverkansrådet mot terrorism bedriver ett 
utvecklingsarbete som ligger i linje med EU:s 
och den svenska regeringens strategier på 
området. Bland annat har samverkansrådet 
tagit fram handlingsplaner med konkreta åt-
gärder för att stärka myndighetssamverkan  
i terrorismrelaterade frågor. Det finns också  
ett antal arbetsgrupper knutna till samverkans- 
rådet. 

Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt som inter-
nationellt. En stor del av samarbetet handlar om informations- och erfaren-
hetsutbyte. Vi bistår även med och får själva hjälp av andra i olika utred-
ningar eller insatser.
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En permanent arbetsgrupp är Nationellt cen-
trum för terrorhotbedömning (NCT), som gör 
strategiska bedömningar av terrorhotet mot 
Sverige och svenska intressen på både kort 
och lång sikt. NCT analyserar också händelser, 
trender och omvärldsutveckling med kopp-
ling till terrorism. NCT består av medarbetare 
från Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten samt Försvarets radio-
anstalt. Från och med 2009 är NCT samlokali-
serat i Säkerhetspolisens lokaler.

Internationellt samarbete
Händelser i utlandet kan få konsekvenser i 
Sverige och kan komma att påverka den natio-
nella hotbilden och säkerheten. Det är därför 
viktigt att Säkerhetspolisen har ett väl utveck-
lat samarbete med andra länders säkerhets- 
och underrättelsetjänster. 

Vårt internationella samarbete är mycket 
omfattande och vi samarbetar främst med de 
nordiska och europeiska länderna. En regel-
bunden samverkan sker också med USA. Till-
sammans arbetar vi mot den internationella 
terrorismen och spridningen av massförstö-
relsevapen. 

Informations- och erfarenhetsutbyte är cen-
tralt i det internationella samarbetet och Sä-
kerhetspolisen representerar Sverige i en rad 
multinationella organ och samarbetsgrupper. 
Exempel på sådana är Europol, Bernklubben, 
Counter-terrorism Group (CTG), EU:s Terro-
rism Working Group (TWG) och Police Wor-
king Group on Terrorism (PWGT). 

Samarbetet med andra säkerhets- och under-
rättelsetjänster sker även inom ramen för be-
gäran om internationell rättslig hjälp. Vi stöd-
jer och får själva hjälp av andra länder i olika 
utredningar och insatser. 

”Händelser i utlandet  
kan påverka den  
nationella hotbilden.
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En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet genom till exempel 
rådgivning och kontroll. Tjänsten arbetar också med att avslöja säkerhetshot som riktas mot 
landet. Säkerhetspolisen i Sverige, FBI i USA, BSS (MI5) i Storbritannien och FSB i Ryssland är 
exempel på säkerhetstjänster.

En underrättelsetjänst bedriver verksamhet för att hämta in, bearbeta och delge information 
rörande andra stater, icke-statliga aktörer och fenomen som ska ligga till grund för beslut om 
framtida agerande. Underrättelsetjänster hämtar in information via öppna och hemliga källor. 
CIA i USA, SVR i Ryssland och SIS (MI6) i Storbritannien är exempel på underrättelsetjänster.

Säkerhetspolisen 2009 21 
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Terrorism i andra länder stöds  
och finansieras från Sverige
I våra bedömningar av terrorhotet skiljer vi 
på attentatshot och verksamhetshot. Med at-
tentatshot menas att personer eller grupper 
planerar att genomföra terrorattentat. I detta 
avseende är hotbilden låg i Sverige och mot 
svenska intressen i andra länder. Däremot 
finns ett påtagligt verksamhetshot i Sverige. 
Med det menas att det finns ett antal personer 
som planerar, stödjer eller finansierar terror-
brott i andra länder – och detta gör de från 
Sverige. Av internationella konventioner följer 
ett folkrättsligt ansvar för Sverige att motver-
ka sådana terrorbrott. Verksamhetshotet i Sve-
rige domineras av islamistisk terrorism, där 
syftet ofta är att stödja terrorbrott i konflikt-
områden, som till exempel Irak, Afghanistan 
och Somalia. Flera personer med koppling till 
radikala våldsförespråkande nätverk har ock-
så rest från Sverige till konfliktområden, för 
att där delta i träning kopplad till terrorism 
och olagliga våldshandlingar. 

Hoten mot Sverige

Flera länder spionerar mot Sverige
Mer än femton länder bedriver i dag syste-
matisk underrättelseverksamhet i och mot 
Sverige eller svenska mål utomlands. Syftet 
är ofta att på olaglig väg samla in information 
om svensk politik, ekonomi, teknik, veten- 
skap, försvar eller om flyktingar. Det före- 
kommer också att statliga aktörer försöker  
påverka Sveriges politiska beslutsfattande eller 
köpa upp svenska företag eller andra strate-
giskt viktiga verksamheter, för att få tillgång 
till information eller teknologi. 

Målet med underrättelseinhämtningen är yt-
terst att gynna det egna landets intressen på 
bekostnad av svenska. En del av underrättelse-
verksamheten syftar också till att skapa be-
roendeförhållanden som kan göra det lättare 
för det aktuella landet att påverka Sveriges 
agerande. Att motverka underrättelsehotet 
är därmed centralt för att behålla Sveriges 
politiska, ekonomiska och militära handlings-
frihet.

Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen i omvärlden och analyserar de 
hot som riktas mot Sverige och svenska intressen. För att kunna skydda 
Sverige och demokratin måste hot och sårbarheter identifieras och bedö-
mas. Bedömningarna görs både på kort och på lång sikt, så att Säkerhets-
polisen kan vidta egna åtgärder eller ge råd till berörda samarbetspart-
ners samt lägga en grund för en långsiktig planering.
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Elektroniska attacker blir  
allt mer professionella
För att vårt samhälle ska fungera är det oer-
hört viktigt att det inte går att göra intrång i 
och manipulera svenska myndigheters och an-
dra samhällsviktiga verksamheters IT-system. 
Trenden visar att elektroniska attacker mot 
sådana system blir allt mer sofistikerade och 
målinriktade. Kunskap eller hjälpmedel för 
att genomföra elektroniska attacker har också 
blivit en handelsvara som säljs i det fördolda, 
bland annat på internet.

Elektroniska attacker kan användas som me-
tod av kriminella individer, nätverk och stater. 
Ofta är det i efterhand mycket svårt att avgöra 
vem som står bakom en attack. Detta beror 
till stor del på att attackerna byggs genom att 
aktörerna hoppar mellan servrar som fysiskt 
är placerade i olika länder vilket avsevärt för-
svårar spårningen, såväl tekniskt som legalt. 
Eftersom de kriminella aktörernas antal och 
ursprung är svåröverblickbart är det inte 
fruktbart att bedriva underrättelseverksam-
het som tar sikte på att motverka alla dessa 
aktörer. Istället är ett effektivt förebyggande 
arbete det bästa sättet att öka skyddet av den 
känsliga informationen. Detta görs bland an-
nat genom att ge myndigheter och andra sam-
hällsviktiga verksamheter råd om IT-säkerhet. 

Brott mot politiker och tjänstemän 
skadar demokratin
Då politiker och myndighetsanställda utsätts 
för hot och våld, som syftar till att påverka 
deras beslutsfattande, rubbas grunderna i vår 
demokrati. Detsamma inträffar då represen-
tanter för den fria debatten – journalister med 
flera – på samma sätt hindras från att utöva sitt 
arbete. Säkerhetspolisen arbetar därför med att 
kartlägga och motverka brott som syftar till 
att utöva sådan otillåten påverkan. De krimi-
nella nätverk som i dag kan utgöra ett hot finns 
främst inom den grova organiserade brottslig-
heten och de politiska extremistmiljöerna.

Hotet från den autonoma miljön riktas främst 
mot partier som uppfattas som främlings-
fientliga och mot myndigheter och organisa-
tioner som hanterar frågor som av ideologiska 
skäl anses viktiga, till exempel migrations- 
och integrationsfrågor. De olika gruppering-
arna inom vit makt-miljön utgör framförallt 
ett hot mot sina meningsmotståndare i den 
autonoma miljön, men begår också sporadiskt 
otillåten påverkan mot andra måltavlor. Även 
den grova organiserade brottsligheten begår 
brott som kan skada demokratin. Framför allt 
är det anställda inom rättsväsendet som drab-
bas av denna typ av brottslighet. Det handlar 
om hot och trakasserier, men även om relativt 
grova våldsbrott. 
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Sedan januari 2008 hade den dömde mannen 
samlat uppgifter om personer med uigurisk 
bakgrund i Sverige, Norge, Tyskland och USA. 
Uppgifterna hade han lämnat till en kinesisk 
diplomat och en kinesisk journalist som ar-
betade i Sverige på uppdrag av den kinesiska 
underrättelsetjänsten. Brottet bedömdes en-
ligt Stockholms tingsrätt som grovt eftersom 
det hade varit satt i system, pågått under en 
längre tid och kan ha orsakat eller kan kom-
ma att orsaka ett stort antal personer allvarlig 
skada. Brottet bedömdes också som grovt ef-
tersom underrättelseverksamheten tjänat en 
stormakt som inte fullt ut respekterar mänsk-
liga rättigheter och dessutom har resurser att 
genomdriva sin politik.

Svårt att bevisa brott
Flyktingspionage är en vanlig form av olovlig 
underrättelseverksamhet och är ett brott som 
är svårt att bevisa. Säkerhetspolisen vet att ett 
femtontal länder lägger ner stora resurser på 
att kartlägga och förfölja regimkritiker och 

Fängelsedom för spionage mot uigurer
I slutet av 2009 åtalades en svensk medborgare av uiguriskt ursprung, och 
i mars 2010 dömdes mannen till fängelse i ett år och fyra månader för 
grov olovlig underrättelseverksamhet. Mannen hade under flera år samlat 
in uppgifter om sina forna landsmän på uppdrag av den kinesiska under-
rättelsetjänsten. 

oliktänkande i Sverige. Hot och repressalier 
mot släkt och anhöriga i hemlandet används 
som påtryckningsmedel för att få den utsatte 
att upphöra med regimkritiska aktiviteter.

Låg straffskala
I samband med åtalet väcktes diskussionen 
igen om straffskalan för brottet olovlig un-
derrättelseverksamhet. Det är ett brott med 
ett relativt lågt straffvärde. För normalbrot-
tet kan man dömas till böter eller fängelse 
i upp till ett år. Är brottet grovt kan man 
dömas till fängelse i sex månader till fyra 
år. Säkerhetspolisen anser att straffskalan 
är för låg, sett till hur pass allvarligt brottet 
är. Det riktar sig mot personer som flytt från 
sitt hemland och sökt skydd i Sverige. Att bli 
utsatt för flyktingspionage får stora konse-
kvenser både för individen och närstående i 
hemlandet. I april 2010 tillsatte regeringen 
en utredning för att analysera om nuvarande 
lagstiftning är ändamålsenlig. Utredningen 
ska vara klar i april 2012.

I Kina bor de flesta uigurer i den nordvästliga provinsen Xinjiang, där de idag utgör en minoritet. 
Efter oroligheterna i Xinjiang under sommaren 2009 har minst nio personer avrättats, och det finns 
uppgifter om att flera hundra har försvunnit eller fängslats.
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En viktig del i arbetet med att förebygga och 
avslöja spioneri och olovlig underrättelseverk-
samhet är att leta efter hittills okända un-
derrättelseaktiviteter. En av metoderna som 
används kallas omvänd målsökning. Metoden 
fokuserar på målet, det som är skyddsvärt,  
istället för på aktören.

När ett annat lands underrättelsetjänst försöker 
identifiera de mål i Sverige som kan tänkas ge 
tillgång till intressant information kallas det för 
målsökning. Vid omvänd målsökning är förhål-
landet det motsatta. Säkerhetspolisen identifie-
rar då skyddsvärda verksamheter i det svenska 
samhället som skulle kunna vara föremål för in-
tresse från andra länders underrättelsetjänster. 
Sårbarheten hos dessa verksamheter minskar 
genom att vi bygger kontaktnät och informerar 
om underrättelsehot och riskerna för att verk-
samheten blir utsatt för spioneri eller olovlig un-
derrättelseverksamhet. 

Erfarenheten visar att vart vi än använder om-
vänd målsökning får vi indikationer på att olag-

Under 2009 var skyddet av det svenska EU-ordförande-

skapet en prioriterad uppgift för Säkerhetspolisen. För att 

utföra denna uppgift genomförde vi bland annat omvänd 

målsökning på delar av Regeringskansliet. Anneli är en av 

våra medarbetare som arbetar med omvänd målsökning:

– Vi höll föreläsningar för medarbetare vid utvalda enhe-

ter på Regeringskansliet och beskrev bland annat varifrån 

underrättelsehotet kommer, vilka områden som riskerar 

att utsättas och hur medarbetarna berörs. 

– Under året som gått bedrev vi också omvänd målsökning 

vid universitet, högskolor, företag som arbetar med mili-

tärteknologi och på myndigheter med verksamhet som kan 

vara intressant för andra länders underrättelsetjänster.

Analys av skyddsvärda mål  
ger skydd mot spioneri

Säkerhetspolisen 200926 
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ligt underrättelseverksamhet pågår. Genom att 
använda omvänd målsökning har vi ökat med-
vetenheten och kunskapen inom de verksamhe-
ter i Sverige som är viktiga att skydda.

Uppgifter kring statsledningen kan användas mot Sverige i förhandlingar med andra stater, och kan därför vara skyddsvärda.
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Alla EU-ordförandeskap är föremål för ett sär-
skilt underrättelseintresse. Andra länders un-
derrättelsetjänster är även i vanliga fall intres-
serade av de ämnesområden som regeringen 
prioriterade för det svenska EU-ordförande-
skapet. Det handlar till exempel om energi, 
tillväxt och EU:s fortsatta utvidgning. 

Det väntade underrättelsehotets  
mål och syfte
Inför Sveriges ordförandeskap i EU gjorde Sä-
kerhetspolisen en övergripande bedömning av 
det förväntade underrättelsehotet. Vi bedöm-
de att hotet kunde bestå av:

• kartläggning av förberedelser och perso-
ner involverade i organiseringen av ordfö-
randeskapet, 

• försök att hämta in känslig information 
från dessa personer eller värva dem, och

• försök till dataintrång och avlyssning av till 
exempel mobiltelefoner.

Åtgärder gav minskad underrättelse-
verksamhet mot EU-ordförandeskapet

Vi bedömde också att olaglig underrättelse-
verksamhet under det svenska EU-ordförande-
skapet kunde syfta till att:

• få kunskap om Sveriges och EU:s stånd-
punkter i särskilda frågor,

• påverka EU:s beslutsprocess och därmed 
vinna politiska, ekonomiska eller militära 
fördelar, samt

• påverka EU:s politik och skapa oenighet 
mellan medlemsstaterna.

Information och tekniskt stöd
Regeringen och berörda myndigheter fick 
inför EU-ordförandeskapet ta del av Säker-
hetspolisens bedömning. Vi försåg också Re-
geringskansliet med tekniskt stöd för att för-
hindra att känslig information skulle läcka ut. 
Genom våra motåtgärder bedömer vi att möj-
ligheten att bedriva olaglig underrättelseverk-
samhet minskade för flera länders underrät-
telsetjänster, både inför och under det svenska 
EU-ordförandeskapet.

Underrättelseverksamhet innebär att samla in och bearbeta information för att an-
vända informationen i specifika syften. Underrättelseverksamhet är inte olaglig i sig.

Underrättelseverksamheten blir olaglig när någon för en främmande stats räkning 
skaffar sig uppgifter som kan medföra skada för en annan stats säkerhet när uppgifterna 
blir kända. Det kan också vara fråga om fall där någon, för en främmande stats räkning, 
skaffar uppgifter om andra människors personliga förhållanden. Sådan underrättelse-
verksamhet kan ske genom att en främmande stat använder sig av personer som har eller 
kan få tillgång till de uppgifter som den främmande staten behöver. Hur det kan gå till 
när en sådan person värvas kan du läsa om på sidan 28.

Spioneri är när man försöker komma över uppgifter som kan medföra men för rikets 
säkerhet för att överlämna dem till främmande makt.

Inför och under hösten 2009 bevakade Säkerhetspolisen den händelseutveck-
ling i Sverige och omvärlden som kunde leda till underrättelseaktiviteter med 
koppling till det svenska EU-ordförandeskapet. Vi bedömer att våra insatser 
hade en återhållande effekt på flera länders underrättelseverksamhet.
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När någon samlar hemlig information i Sverige 
för ett annat lands räkning kan det utgöra 
olovlig underrättelseverksamhet eller spiona-
ge. Det kan utföras både av utländska under-
rättelseofficerare och av svenska agenter. Hög-
sta prioritet för en utsänd underrättelseofficer 
är att värva agenter som kan leverera informa-
tion. Möjliga agenter bearbetas systematiskt i 
en process som man kan dela upp i sex steg.

Värvningsprocessen börjar med en analys av 
vilken information som den utländska under-
rättelsetjänsten behöver. 

Denna analys utgör grunden för målsöknings-
fasen, då en underrättelseofficer får i uppdrag 
att hitta en person som kan leverera den efter-
frågade informationen. 

Personen som underrättelseofficeren bedömer 
har tillgång till rätt information kartläggs sedan 
i studiefasen. Uppgifter om personliga egenska-
per, svagheter, ekonomi och familjesituation lig-
ger till grund för en bedömning av möjligheter-
na att få personen att arbeta för ett annat land.

En underrättelseofficer är en särskilt utbildad representant för ett lands underrättelsetjänst. 
Ett femtontal länder har stationerad underrättelsepersonal i Sverige och en handfull länder har 
personal som reser in i Sverige för specifika uppdrag. Vissa av dessa länder har deklarerat sin 
underrättelsepersonal, vilket betyder att Säkerhetspolisen känner till dessa personer. Om en 
underrättelseofficer inte är deklarerad kan han eller hon agera under täckmantel som exem-
pelvis diplomat, journalist eller gästforskare. 

En agent värvas av en underrättelseofficer för att agenten har eller kan få tillgång till hemlig 
information som underrättelseofficeren är intresserad av. Agenten kan exempelvis vara anställd 
eller konsult i en skyddsvärd verksamhet på ett svenskt företag, vara forskare på ett svenskt 
universitet, eller vara anställd inom Polisen eller Försvarsmakten. En agent brukar ofta kallas 
för spion. 

Om underrättelseofficeren bedömer att den 
utvalda personen är lämplig söker han eller 
hon kontakt i närmandefasen. Närmandet sker 
på ett sätt som ska uppfattas som spontant och 
slumpmässigt, men i själva verket sker kon-
takten utifrån de uppgifter som framkommit 
i studiefasen.

Om det första mötet blir lyckat inleder un-
derrättelseofficeren en relation med den till-
tänkta agenten i vänskapsfasen. Den utvalda 
personen utsätts för en charmoffensiv och 
får också oskyldiga uppdrag för att testa rela-
tionen. Vaksamheten och omdömet bryts ned 
hos den utvalda personen, ibland under flera 
års tid.

Slutligen ställer underrättelseofficeren den 
tilltänkta agenten inför frågan att lämna ut 
hemlig eller känslig information. Värvnings-
fasen är det svåraste ögonblicket i processen, 
men om det faller ut väl för underrättelse- 
officeren har personen blivit agent för ett an-
nat lands underrättelsetjänst.

Så värvas en agent

Säkerhetspolisen 200928 
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Vad gör jag om jag tror att jag är utsatt för ett värvnings-

försök? Fredrik arbetar på Säkerhetspolisen med att för-

hindra och avslöja spioneri och olovlig underrättelseverk-

samhet. Han rekommenderar:

– Anteckna vem som har kontaktat dig och vilken anled-

ning till kontakten som personen angav. Notera också 

när och hur den första kontakten togs. Kontakta sedan 

Säkerhetspolisen.

”Analys

Studie

Målsökning

Närmande

Vänskap

Värvning

VÄRVNING 

– EN PROCESS I SEX STEG

Det är i målsökningsfasen underrättelseofficeren väljer ut en person som har tillgång till den efterfrågade informationen.
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Ett av de viktigaste sätten att förebygga sprid-
ning av massförstörelsevapen är att besöka 
företag och forskningsinstitut som har pro-
dukter eller kunskap av betydelse för utveck-
lingen av massförstörelsevapen. Eftersom det i 
många fall är produkter med så kallade dubbla 
användningsområden är företagen inte alltid 
medvetna om att de producerar något som 
kan vara av intresse för utveckling av mass-
förstörelsevapen. För att nå många företag på 
en gång har vi tillsammans med Inspektionen 
för strategiska produkter besökt mässor och 
föreläst på konferenser. Vid föreläsningarna 
upplyser vi om aktuell lagstiftning och vikten 
av att söka exporttillstånd.  

Samarbete ska hindra spridning
Sverige håller en hög teknologisk nivå inom 
civil och militär industri. Det får till följd att 
aktörer med avsikt att utveckla massförstö-
relsevapen försöker skaffa kunskap eller pro-
dukter från Sverige. En del av produkterna 
får inte exporteras utanför EU utan tillstånd. 
Även kunskapsöverföring kan i vissa fall vara 
reglerad i lag. 

Kunskap och kontroll förhindrar  
spridning av massförstörelsevapen

Massförstörelsevapen är kärnvapen, biologiska och kemiska vapen samt vapen-
bärare som till exempel kryssningsrobotar.

Produkter med dubbla användningsområden kan användas både för att tillverka 
helt vanliga civila produkter och för att framställa massförstörelsevapen. Ventiler,  
vakuumpumpar, värmeväxlare och verktygsmaskiner är exempel på produkter som 
kan ha dubbla användningsområden.

– Att vi tar kontakt med ett företag för att motverka sprid-

ning av massförstörelsevapen betyder inte att företaget 

är misstänkt för något brott, understryker Eva som arbe-

tar med icke-spridning.

– Vi vill informera om lagstiftningen och tillvägagångs-

sätten så att de kan se om en beställare försöker kringgå 

exportkontrollagstiftningen. Generellt finns det en bred 

förståelse bland svenska företag för dessa frågor. 

Säkerhetspolisen samarbetar i dessa så kallade 
icke-spridningsfrågor med till exempel Tull-
verket, Inspektionen för strategiska produk-
ter, Totalförsvarets forskningsinstitut, Strål-
säkerhetsmyndigheten och Försvarsmakten. 
Vi deltar även i det internationella arbetet 
för att förhindra att kunskap eller produkter 
förs ut från eller via Sverige till aktörer som 
vill utveckla eller vidareutveckla massför- 
störelsevapen. 

Deltagande i en gemensam operation med exportkontrollmyndigheter i 
flera europeiska länder med syfte att kontrollera exporten till Iran och 
Nordkorea. Besök på mässor och föreläsningar om aktuell lagstiftning 
och exporttillstånd på konferenser. Det är några av de åtgärder vi vidtagit 
för att förhindra spridning av massförstörelsevapen.

”
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De unga svenskarna har inspirerats av al- 
Shabaabs våldsglorifierande retorik och be-
skrivningar av konflikten i Somalia som en 
del i al-Qaidas globala kamp. Säkerhetspolisen 
bedömer att svenskar som tidigare har utbil-
dats av al-Shabaab har fungerat som inspira-
törer för andra. De kan också ha betydelse för 
olika former av stödverksamhet i Sverige till 
förmån för organisationen. 

Antalet frivilliga som reser till Somalia från 
andra länder och där ansluter sig till al-Shabaab 
har ökat under de senaste två åren. I Sverige 
har Säkerhetspolisen kunnat se ett fortsatt 
intresse, hos ett begränsat antal personer, för 
att åka till Somalia för att där delta i träning 
kopplad till terrorism eller olagliga våldshand-
lingar. Det kan ses som en följd av att rörelsen 
har stärkt sin förmåga att utbilda utlänningar 
och sprida propaganda som riktar sig till per-
soner utanför Somalia. 

al-Shabaab har tagit ansvar för en rad terroristattentat – däribland självmordsattentat – som 
har riktats mot civila mål i Somalia. I samband med attentaten har al-Shabaabs företrädare 
bland annat hänvisat till samma ideologi som al-Qaida förespråkar.

Hittills har minst ett tjugotal personer rest från Sverige till Somalia för att delta i träning 
kopplad till terrorism eller olagliga våldshandlingar. Fyra identifierade svenskar har enligt upp-
gift dödats i samband med stridigheter.

Svenskar bidrar till terrorism i Somalia
Under 2009 har ett tiotal svenskar tränat tillsammans med den väpnade 
islamistiska organisationen al-Shabaab i Somalia. Svenskarna bedöms ha 
fått både ideologisk utbildning och militär träning. De har varierande bak-
grund men är genomgående unga, och har i de flesta fall rest till Somalia 
utan att deras anhöriga vet om det.

Hot mot Afrikas horn och Sverige
Förutom att den här typen av resor skapar tra-
gedier för många familjer i Sverige – genom att 
unga människor kan försvinna och i värsta fall 
dödas – utgör de ett allvarligt säkerhetshot mot 
regionen kring Afrikas horn. Säkerhetspolisen 
har ett ansvar att förhindra att Sverige utnytt-
jas för att rekrytera personer till terrorism, 
oavsett var terroristhandlingarna äger rum.

Att svenskar får erfarenhet av och utbild-
ning i att utföra attentat riktade mot civila 
kan också utgöra ett hot mot Sverige. Dessa 
svenskar kan bli ett tänkbart hot om deras  
avsikter förändras till att begå våldshandling-
ar i Sverige. Framförallt handlar det om att de 
kan medverka till ett ökat hot i Sverige genom 
att inspirera till våldsbejakande islamistisk 
extremism eller att på annat sätt bidra till 
verksamhet som stödjer terrorism. 
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al-Shabaab använder våld för att ta över makten 
i Somalia. De vill upprätta ett styre baserat på 

en mycket strikt tolkning av islam. De har också 
en ambition att i denna stat införliva somaliska 

områden som ligger i grannländer.
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Säkerhetspolisen fortsätter att prioritera arbe-
tet för att motverka att människor anammar 
våldsbejakande ideologier. Tillsammans med 
andra delar av samhället vill vi också bidra 
till att personer kan lämna våldsbejakande 
extremistiska miljöer. Det förebyggande arbe-
tet är mycket viktigt. Vi följer bland annat vit 
makt-miljön och autonoma miljöer samt na-
tionalistisk, separatistisk och våldsbejakande 
islamistisk extremism. Som brottsbekämpande 
myndighet inriktar vi oss på kriminella hand-
lingar och inte ideologi, tro eller lära.

Varje år dras människor in i våldsbejakande 
extremism både i Sverige och i övriga Europa. 
Unga personer – både ensamma och i små 
grupper – kan på egen hand utveckla ett in-
tresse för våld i politiskt eller ideologiskt syfte. 

Förebyggande arbete ska motverka 
våldsbejakande extremism

Det förekommer också att personer rekryteras 
till extremistiska miljöer genom att de kom-
mer i kontakt med etablerade våldsbejakande 
personer och nätverk.

Med ett ökat antal våldsbejakande personer 
ökar också risken för att det bedrivs säkerhets-
hotande verksamhet i Sverige eller utomlands. 
Därför är det viktigt att motverka och före-
bygga att unga personer anammar våldsbeja-
kande ideologier och rekryteras till grupper 
och nätverk som använder, främjar eller före-
språkar våld. Ju tidigare åtgärder sätts in desto 
större effekt får de. Det förebyggande arbetet 
görs bäst i samarbete mellan olika aktörer i 
samhället. Säkerhetspolisen för en dialog med 
såväl enskilda personer som närpolis, skolor 
och föreningar. 
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Närpoliser finns ute i lokalsamhället och har goda kontakter med invånarna i det geografiska området.
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Det var natten till den 7 juni 2009 som Sve-
rigedemokraternas pressekreterare och hans 
sambo misshandlades på Gullmarsplan i 
Stockholm. Den grova misshandeln föregicks 
av en planering där gärningsmännen bland 
annat använde sig av spaningsgrupper och 
informationskedjor via sms. Tre personer 
greps och dömdes senare till mellan 10 och 20 
månaders fängelse för misshandeln av press- 
sekreterarens sambo. 

Orolig helg gav misstankar om brott
Misshandeln inträffade under en helg då oro-
ligheter befarades på flera platser i Stockholm: 
det var Sveriges nationaldag (en dag som ex-
tremistmiljöerna uppmärksammat de senas-
te åren i form av manifestationer som flera 
gånger resulterat i ordningsstörningar), fot-
bollslandskamp mellan Sverige och Danmark, 
och dessutom val till Europaparlamentet. Med 
anledning av valet genomförde flera partier 
sina sista torgmöten och arrangerade också 
valvakor. 

Misshandel av Sverigedemokraternas 
pressekreterares sambo gav fängelse
Sverigedemokraternas pressekreterare och hans sambo misshandlades av 
personer i den autonoma miljön. Säkerhetspolisen hjälpte till i brottsut-
redningen, bland annat genom att identifiera de gärningsmän som senare 
dömdes till fängelse.

Ett antal incidenter under EU-valrörelsen och 
det faktum att nätverk inom den autonoma 
miljön systematiskt begår brott mot förtro-
endevalda, främst mot företrädare för Sveri-
gedemokraterna, gjorde att vi misstänkte att 
brott mot medborgerlig frihet skulle begås 
den aktuella helgen. Säkerhetspolisen bedrev 
därför ett intensivt underrättelsearbete de 
aktuella dagarna, och ett par angrepp kunde 
därmed avvärjas. Även om misshandeln inte 
kunde förhindras kunde vi under brottsutred-
ningen bidra med bakgrundsinformation, till 
exempel om de gripnas ideologiska hemvist 
och brottslighet samt hjälpa till att identifiera 
personer som senare dömdes för misshandeln. 

Brott mot medborgerlig frihet innebär 
att genom olaga hot eller olaga tvång för-
hindra utövandet av demokratiska fri- och 
rättigheter, till exempel yttrandefriheten.

Den helg misshandeln ägde rum var det Sveriges nationaldag, fotbollslandskamp mellan Sverige och Danmark samt val till 
Europaparlamentet. Oroligheter befarades på flera håll i Stockholm, bland annat med anledning av att de manifestationer 
som extremistmiljöerna tidigare år anordnat på nationaldagen flera gånger resulterat i ordningsstörningar.
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Ett intensivt underrättelsearbete och ett nära 
samarbete med polismyndigheten i Skåne 
gjorde att flera brott kunde förhindras. Trots 
arbetet inträffade en del skadegörelse och vid 
Baltiska hallen i Malmö gick demonstranterna 
till angrepp mot polisen. Ett antal personer 
greps på plats och i efterhand kunde vi bidra 
till att ytterligare 18 personer identifierades 
och ställdes inför rätta.

Två grupper av demonstranter
Det var den 6–8 mars 2009 som Sverige spe-
lade mot Israel i Davis Cup i Baltiska hallen i 
Malmö. Två olika fraktioner var emot evene-
manget. Den ena var Stoppa matchen, med or-
ganisationer och föreningar som ville stoppa 

Polis angreps av autonoma  
aktivister vid Davis Cup-match
En av de största poliskommenderingarna någonsin var den kring Davis 
Cup i Malmö. Inför tennisturneringen gjorde Säkerhetspolisen bedöm-
ningen att hotbilden var hög. Tillsammans med polismyndigheten i Skåne 
arbetade vi därför för att demonstrationerna kring evenemanget skulle 
gå fredligt till.

matchen med fredliga metoder. Den andra 
var Det är vi som bestämmer, som bestod av mer 
våldsbejakande organisationer och grupper 
som till varje pris ville förhindra att matchen 
spelades. Protesterna mot matchen var kul-
men på de protester mot Israel som inleddes i 
december 2008 och som även kom att omfatta 
protester mot den svenska polisens agerande i 
Rosengård under samma månad. 

Vid demonstrationen den 7 mars deltog cirka 
6 000 personer, varav ett hundratal ur den au-
tonoma miljön. Drygt 40 polisanmälningar 
upprättades avseende bland annat våldsamt 
upplopp, brott mot ordningslagen, olaga hot, 
olaga intrång och misshandel. 

Vid Baltiska hallen i Malmö gick demonstranter till angrepp mot polisen, bland annat med hjälp av gatstenar.  
Våldsamheterna initierades av ett tjugotal aktivister på en till synes given signal.
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Polis angreps av autonoma  
aktivister vid Davis Cup-match
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Hot, trakasserier och våld används för att 
påverka myndigheters beslutsfattande, jour-
nalisters yrkesutövning samt politikers och 
enskilda personers fri- och rättigheter. När 
denna typ av brott begås på ett organiserat 
och systematisk sätt kan de allvarligt skada 
det svenska demokratiska systemet. Säker-
hetspolisen arbetar därför aktivt för att för-
hindra denna typ av otillåten påverkan.
 
I Sverige är det främst personer och grupper 
inom den grova organiserade brottsligheten 
och extremistmiljöerna – vit makt-miljön 
och den autonoma miljön – som begår den-
na typ av brott. Det gör de för att nå ekono-
misk eller politisk vinning. Journalister och 
myndighetsföreträdare utsätts för otillåten 
påverkan från både extremistmiljöerna och 
den grova organiserade brottsligheten. Extre-
mistmiljöerna utövar även otillåten påverkan 
mot förtroendevalda och enskilda individer. 

Hot, trakasserier och våld används för 
att påverka

Det är inte förbjudet att tillhöra en viss orga-
nisation eller ha vissa åsikter. Alla personer 
har grundlagsfästa fri- och rättigheter som 
ger dem rätt att uttrycka och manifestera en 
åsikt. Denna rätt gäller även antidemokra-
tiska åsikter, så länge ett yttrande inte ut-
gör hets mot folkgrupp, uppvigling eller lik-
nande. Det Säkerhetspolisen arbetar med att 
förhindra och avslöja är alltså inte extrema 
åsikter utan extrema och därmed brottsliga 
handlingar eller aktioner. 

Meningsmotståndare angrips
De vanligaste brotten som begås av extre-
mistmiljöerna är olaga hot, misshandel, 
våldsamt upplopp och skadegörelse. Många 
gånger är det meningsmotståndare som an-
grips. Brotten begås i samband med stora ma-
nifestationer, men även vid mindre samman-
komster eller mot enskilda individer i deras 
hemmiljö. 

Långt ifrån all verksamhet som bedrivs inom 
vit makt-miljön och den autonoma miljön är 
brottslig. Majoriteten är opinionsbildande 
yttringar eller sociala aktiviteter. Inte heller 
alla med kopplingar till extremistmiljöerna 
kan tänka sig att begå brott för sina politiska 
åsikters skull.

Våld förekommer men är ovanligt
Otillåten påverkan från den grova organise-
rade brottsligheten är oftast en reaktion mot 
samhällets åtgärder. Det är ovanligt att hot 
och trakasserier övergår i våldsamheter. Att 
våld ändå förekommer är ett allvarligt pro-
blem då det stärker den grova organiserade 
brottslighetens skrämselkapital. 

Den grova organiserade brottsligheten använ-
der också vänskapskorruption för att få perso-
ner att bistå med information. Denna form av 
otillåten påverkan riktas främst mot Polisen. 
Personer inom polisväsendet har till exempel 
lämnat ut information om pågående insatser. 
Även om denna typ av otillåten påverkan är 
ganska ovanlig i Sverige så kan den på sikt 
leda till mycket stor skada och minskat förtro-
ende för rättsväsendet.

Med den grova organiserad brottslig-
heten avser vi nätverk eller grupperingar 
bestående av minst tre individer som var-
aktigt begår allvarlig brottslighet för eko-
nomisk vinning. 

Den autonoma miljön består av små grup-
per av individer och nätverk. Flera olika 
ideologiska strömningar ingår i begreppet, 
men det gemensamma målet är ett klasslöst 
och ekonomiskt jämställt samhälle. 

I vit makt-miljön finns en föreställning 
om att människan kan delas in i olika ra-
ser, och att den vita rasen är överlägsen 
alla andra. Man anser även att mångkultur 
är ett hot mot den vita rasens överlevnad.
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Polisen håller tillbaka demonstranter under Salemmanifestationen. Manifestationen anordnas årligen 
av vit makt-miljön, och så gott som årligen försöker den autonoma miljön att stoppa den.
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Om mottagarna öppnade bilagan installera-
des skadlig kod på datorn utan mottagarens 
vetskap, och angriparen kunde stjäla informa-
tion och/eller fjärrstyra den drabbade datorn. 
Angriparna hade valt ut mottagarna från ett 
publikt register för ledningsgrupper som är 
tillgängligt på internet. E-brevet förfalskades 
så att det såg ut att komma från en kollega 
i ledningsgruppen. Till skillnad från de flesta 
liknande bedrägerier var dessa e-brev skrivna 
på korrekt svenska.

Brandväggar och antivirusprogram 
inte tillräckligt skydd
I dag är det väldigt svårt att skilja på legitima 
och förfalskade e-brev, eftersom avsändarens 
adress enkelt kan förfalskas. Organisationer 

Elektroniskt spionage mot svenska 
myndigheter och företag

Svenska myndigheter och företag utsattes för elektroniskt spionage i ja-
nuari och februari 2009. Okända angripare skickade förfalskad e-post 
med bilagor som innehöll skadlig kod till utvalda personer i lednings-
grupper för företag och myndigheter i Sverige.

tror ofta att de är skyddade mot denna typ av 
angrepp om de har brandväggar och antivi-
rusprogram. Men genom att anpassa sin trafik 
till att vara sådan trafik som organisationer 
tillåter, till exempel surfning, kan en angri-
pare passera brandväggen. Genom att skräd-
darsy, anpassa eller paketera om den skadliga 
koden kan angriparen också undgå upptäckt 
av antivirusprogrammen.

I mars 2009 avslöjades det världsomspännande
elektroniska spionnätverket GhostNet, som 
kontrollerade minst 1 295 datorer i 103 länder. 
Upp till en tredjedel av de kontrollerade dato-
rerna tillhörde ministrar, ambassader och in-
ternationella organisationer. 

Svenska myndigheter och företag riskerar att utsättas för spionage genom elektroniska angrepp. Förfalskade e-brev 
används för att skicka skadlig kod i syfte att kunna stjäla information eller fjärrstyra en dator.
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Skadlig kod är ett samlingsnamn för kod med funktioner för att genomföra sabotage 
eller stjäla information. I begreppet skadlig kod ingår bland annat virus, maskar och 
trojaner.

Informationsstöld med skadlig kod – hur går det till?
En angripare som får kännedom om en sårbarhet i ett program som hanterar doku-
ment (till exempel Microsoft Word) kan skapa en skräddarsydd kod för att utnyttja 
denna sårbarhet. Detta resulterar i ett smittat dokument. Dokumentet ses av en mot-
tagare som legitimt och ofarligt, men innehåller i själva verket skadlig kod.

Angriparen bifogar dokumentet i ett e-brev som skickas till en mottagare i hopp om 
att personen ska öppna dokumentet. Angriparen kan också hänvisa till en till synes 
ofarlig länk. Då dokumentet eller länken öppnas installeras skadlig kod, vilket ger 
angriparen möjlighet att fjärrstyra datorn. 

Nästa steg blir att stjäla information från den smittade datorn. Det kan till exempel 
göras genom:
• kopiering av sparade dokument, 
• att ta skärmdumpar (kopior av skärmbilder),
• avlyssning av information eller inloggningar på nätverk,
• avlyssning via datorns mikrofon av vad som händer i rummet runt datorn, samt
• titta på användaren och omgivningen via datorns webbkamera.

Svenska myndigheter riskerar löpande 
att utsättas för spionage
Säkerhetspolisen följer löpande utvecklingen 
av metoder för elektroniska angrepp med 
skadlig kod och konstaterar att möjligheten 
att utföra denna typ av angrepp består. Vi har 
bland annat analyserat angreppet mot svenska 
ledningsgrupper i början av 2009, och utifrån 
denna och liknande analyser drar vi slutsatser 
om hur angreppen genomförs. Det gör att vi 
kan ta fram rekommendationer om hur man 

som organisation bör och kan skydda sig mot 
olika typer av elektroniska angrepp med skad-
lig kod.

Vår bedömning är att svenska myndigheter 
och företag löpande riskerar att utsättas för 
spionage genom elektroniska angrepp. An-
griparnas syfte är att stjäla information, till 
exempel genom att mottagare av e-brev oav-
siktligt installerar skadlig kod på sina datorer 
genom att öppna smittade dokument. 
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I oktober 2009 överlämnade vi vår förstudie-
rapport till regeringen. I den redovisar vi de 
frågeställningar vi anser bör behandlas i en 
allmän översyn av lagen.

Det grundläggande sättet att reducera sårbar-
heter inom samhällsviktiga verksamheter är 
att införa anpassade säkerhetsskyddsåtgärder. 
Men hoten mot och karaktären hos det skydds-
värda är alltså inte desamma som tidigare. Be-
hovet av säkerhetslösningar och förutsättning-
ar för hur de ska införas har också förändrats 
sedan säkerhetsskyddslagen kom till. 

Hoten och tekniken ser annorlunda ut
När säkerhetsskyddslagen infördes för snart 
femton år sedan upplevdes risken för ett stort 
krig mellan maktblocken i Europa fortfarande 
som det största hotet mot Sverige. De hot som 
i dag bedöms kunna få säkerhetspolitiska kon-
sekvenser är spioneri riktat mot den centrala 
statsledningen och svenska myndigheter, terro-
rism samt spridning av massförstörelsevapen. 

Syftet med säkerhetsskyddslagstiftningen behöver klargöras och den be-
höver anpassas till dagens teknik och informationssamhälle. Det kom Sä-
kerhetspolisen fram till i en förstudie om en översyn av säkerhetsskydds-
lagen som gjordes på uppdrag av regeringen.

Säkerhetsskyddslagen behöver anpassas 
till det moderna samhället

När den nuvarande lagstiftningen tillkom 
användes datorn främst för dokumentation. I 
dag används datorn till stor del för helt andra 
typer av tjänster. Det kan handla om ekonomi, 
kommunikation (såsom internet eller telefoni) 
och fjärrstyrning av system (såsom el- och vat-
tenförsörjning). IT-beroendet inom samhälls-
viktiga verksamheter gör samtidigt dagens 
samhälle mer sårbart än det varit tidigare. 
Störningar i viktiga IT-system kan snabbt få 
stora konsekvenser för samhället, vilket är en 
relativt ny företeelse. 

Säkerhetsskydd innebär att myndigheter 
och andra som säkerhetsskyddslagstift-
ningen gäller för ska vidta förebyggande 
åtgärder för att skydda mot brott som kan 
hota rikets säkerhet, till exempel spionage 
och sabotage, och till skydd mot terrorism.

Vattenkraftverket i Jokkmokk står för en del av elproduktionen i Sverige.
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IT-systemet skulle hantera information om 
bland annat kritiskt viktig infrastruktur så-
som el- och kommunikationsnät. Tillsam-
mans med organisationen bedömde vi att 
systemet innehöll så pass mycket skyddsvärd 
information att stor skada skulle kunna orsa-
kas om den röjdes och kom i fel händer. 

Det fanns flera brister i hur organisationen 
hade hanterat arbetet med IT-systemet, och ett 
antal grundläggande säkerhetsskyddsåtgärder 
hade aldrig vidtagits. Framför allt hade man 
haft svårt att bedöma hur skyddsvärd databa-
sen egentligen var. Med hjälp av en åtgärds-
plan som vi upprättade kunde organisationen 
införa ett antal förändringar för att dels be-
gränsa en spridning av informationen, dels 
skydda den. 

Öppen information kan bli hemlig  
när den sammanställs

Olika typer av information som inte är hemlig var och en för sig kan bli 
hemlig om den sammanställs, till exempel i en databas, och kan då få bety-
delse för rikets säkerhet. Det visar ett fall då en organisation bad Säkerhets-
polisen om rådgivning i och med att ett IT-system skulle driftsättas. 

Katrin är en av de säkerhetsskyddshandläggare som stöt-

tade organisationen i arbetet med att bedöma skyddsvär-

det av informationen i IT-systemet. 

– Den största utmaningen var att ta fram åtgärdsförslag 

som bidrog till att skydda informationen, men samtidigt 

inte hindrade verksamheten. Skyddet måste hålla obehö-

riga ute men inte stoppa någon från att utföra sitt jobb. 

Viktigast av allt är att medarbetarna som är behöriga till 

IT-systemet blir medvetna om skyddsvärdet hos den infor-

mation man hanterar och på vilket sätt de kan anpassa 

sin hantering till detta.

”

Elnät är en viktig del av Sveriges infrastruktur.
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Säkerhetschaufförerna används i situationer 
där personer som vi ansvarar för att skydda 
behöver säkra transporter, men inte livvakts-
skydd. Metoden nyttjas då vi inte bedömer att 
vanliga transportmedel såsom tåg, buss eller 
taxi är tillräckligt säkra. 

Säkerhetschaufförerna är till skillnad från våra 
livvakter inte polisutbildade, men de har fått 
liknande utbildning i bland annat bilkörning, 
akutsjukvård, konflikthantering och säkerhets-
tänkande. Deras fordon har anpassats för att 
ge ett förbättrat skydd och möjlighet till snabb 
kommunikation med livvakter eller polis. 

Genom säkerhetschaufförerna har skyddet av 
regeringen och andra delar av den centrala 
statsledningen ökat på olika sätt. Förutom att 
skyddet har förbättrats kring ett stort antal 
transporter har dessutom införandet av meto-

Säkerhetschaufförerna – 
ny skyddsmetod för säkra transporter

Från och med 2009 använder Säkerhetspolisen en ny skyddsmetod inom 
ramen för vårt personskyddsarbete – säkerhetschaufförer. Regeringens 
och andra delar av den centrala statsledningens skydd har ökat genom 
införandet av den nya metoden. Den har också bidragit till att vi har kun-
nat använda våra andra skyddsmetoder mer effektivt.

den bidragit till att andra skyddsmetoder kan 
användas mer effektivt. En del av de trans-
porter som i dag utförs av säkerhetschauffö-
rer utfördes tidigare av livvakter. I och med 
att livvaktsresurser frigörs kan vi i större ut-
sträckning täcka behovet av livvaktsskydd.

Kontinuerlig metodutveckling
Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet har 
under de senaste åren genomgått ett omfattande 
översynsarbete. Vi har skapat en metodtrappa 
där våra skyddsmetoder delas in i tre nivåer. 
Efter en hot- och riskbedömning beslutar vi 
på vilken nivå skyddet behöver ligga och vilka 
skyddsmetoder som ska användas.

Inom Säkerhetspolisen arbetar vi kontinuer-
ligt med att utveckla och upprätta nya skydds-
metoder. Allt för att skapa en trygg miljö för 
de personer som omfattas av vårt personskydd. 

Säkerhetschaufförer används när våra skyddspersoner behöver säkra transporter. Vi ansvarar för säkerheten tills  
transporten är avslutad. I det här fallet då skyddspersonen anlänt till arbetsplatsen.
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European Development Days arrangeras årligen 
av Europeiska kommissionen tillsammans med 
det land som är ordförande för EU. Syftet är att 
skapa en dialog om utveckling och bistånd, och 
är en mötesplats för många olika människor, 
organisationer och grupper. 2009 års möte 
ägde rum på Älvsjömässan 22–24 oktober och 
bland deltagarna fanns en rad stats- och reger-
ingschefer, Nobelpristagare och ledande pro-
filer inom närings- och kulturlivet. Dessutom 
var mötet öppet för allmänheten. 

Över 6 000 personer deltog på mötet. För att 
kunna balansera behovet av skydd och beho-
vet av öppenhet behövde personskyddsarbetet 
planeras noggrant. Säkerhetspolisen, polis-
myndigheten i Stockholm och Regeringskans-
liet samverkade i planeringen och arbetade 
tätt tillsammans för att skapa en god säkerhet 
kring mötet.

Flertal åtgärder skapade tryggt möte
Vi påbörjade arbetet med att bedöma hotbilden 
kring European Development Days långt i för-
väg. Underrättelseinhämtning pågick både före 
och under mötet, och utgjorde ett stöd för att 
bedöma omfattningen av skyddsåtgärderna. 

Årets största personskyddsinsats 
på EU:s utvecklingsdagar
Noggrann planering gjorde att Säkerhetspolisen kunde balansera behovet 
av skydd och behovet av öppenhet under European Development Days. 
Mötet, som var en del av det svenska EU-ordförandeskapet, genomfördes 
utan störningar. Över hundra personer från Säkerhetspolisen var inblan-
dade i arbetet med att skapa en trygg miljö för deltagarna på mötet, som 
därmed blev vår största personskyddsinsats under 2009.

Vi genomförde skyddsundersökningar av bland 
annat möteslokaler, bostäder och fordon. Uni-
formerad polis bevakade flygplatser, mötes-
platser och andra platser där delegaterna 
vistades. Vi hjälpte också arrangörerna med 
ackreditering av deltagare, och ett stort antal 
eskorterade transporter genomfördes för att 
höja skyddet kring vissa delegater. Ett trettio-
tal personer behövde livvaktsskydd. 

William var Säkerhetspolisens huvudrepresentant i plane-

ringen av European Development Days. 

– Det var många intressenter inblandade i planeringen av 

European Development Days, och till en början brast det i  

kommunikationen. Därför bildade vi en informell grupp där 

vi på ett enkelt sätt fick upp all information på bordet så att 

vi direkt kunde jämföra och värdera den när vi träffades. 

– I gruppen formulerade vi gemensamma mål och tankar, 

och tillsammans blev vi väldigt starka. Det var ett unikt och 

framgångsrikt sätt att samarbeta, och dessutom väldigt 

roligt. Vi kommer säkert att återuppta arbetet i gruppen 

även i andra sammanhang.

”

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso deltog på European Development Days i oktober 2009.
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Har du några frågor? 
Kontakta oss via info@sakerhetspolisen.se 
eller läs mer på www.sakerhetspolisen.se





Vi skyddar Sverige och demokratin.

Box 12312
102 28 Stockholm
TFN 010-568 70 00
FAX 010-568 70 10

E-POST sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
www.sakerhetspolisen.se


