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2010 var ett år som i mångt och mycket var extra- 
ordinärt för Säkerhetspolisen. Vår verksamhet 
sattes på prov och flera händelser än vanligt 
blev till stora nyheter både nationellt och in-
ternationellt. Flera allvarliga incidenter inträf-
fade. Jag tänker närmast på självmordsdådet på 
Bryggargatan och de gripanden som avvärjde 
attentatsplanerna i Danmark men också på fal-
let med den i media påstådda amerikanska över-
vakningen som hamnade i debatten. 

Pedagogisk roll
I dessa fall fick Säkerhetspolisen nyckelroller och 
vår uppgift var operativ men också förtroende-
skapande. Vi fick offentligt förklara vårt uppdrag 
vid upprepade tillfällen och vad det är för regler 
och lagar som styr vårt arbete. Terrorismen kom i 
och med dessa händelser nära och helt begripligt 
uppstod ett stort behov från människor i Sverige 
av att förstå och känna till hur vårt land står rus-
tat för att motverka terrorism. Lika naturligt var 
det att kunskap om vår organisations arbetssätt 
och metoder blev efterfrågad.

Säkerhetspolisen kom i och med dådet i hetluf-
ten kring hur vi arbetar och både jag och flera 
av våra medarbetare blev talesmän för oss alla. 
Vi fick den viktiga men svåra uppgiften att in-
för en ovanligt stor publik förklara hur ett land 
som Sverige både måste arbeta för att reducera 
hot och sårbarheter och samtidigt försvara vårt 
öppna demokratiska samhälle. En svår balans-
gång men en som vi i vår expertroll måste klara 
av att hantera. I samband med dessa händelser 

Jag tror på ett öppnare och mer tillgängligt  
Säkerhetspolisen. Året visade att trycket på oss 
har ökat och så även allmänhetens önskan om 
att få reda på både vad vi gör och hur vi jobbar. 
Det ska vi vara glada för. Vi gör ett viktigt jobb 
och det är bara rätt att vår dialog med allmän-
heten och den övriga omvärlden ökar.

Högt förtroende för oss
Allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen 
är högre än någonsin. Det visar den förtroende-
undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet genomförde under 2010. Enligt den 
har 44 procent av svenska folket mycket stort 
eller ganska stort förtroende för Säkerhets-
polisen, jämfört med 38 procent 2009. Bland 
unga människor ligger siffran ännu högre.  
Säkerhetspolisens placering på åttonde plats 
bland Sveriges samhällsinstitutioner är gläd-
jande och något jag tolkar som att vi är inne 
på rätt väg! 
 
2010 års händelser var på många sätt en utmaning 
för Säkerhetspolisen. Det klarade vi av tack vare 
myndighetens alla professionella medarbetare. 

Anders Danielsson
Säkerhetspolischef

lämnade vi även över vår rapport om våldsbeja-
kande islamistisk terrorism, ett uppdrag vi fått 
från regeringen.

Bröllopet och Säpojoggen
Vi hamnade också i fokus av trevligare skäl. 
Kronprinsessans bröllop placerade Säkerhets- 
polisen i rampljuset på ett lite nytt sätt. Bröllopet 
satte vår organiseringsförmåga på prov vad gäl-
ler att planera för många utländska celebriteter 
på besök och samarbetet med våra motsvarig- 
heter i andra länder blev intensivt. Bröllopet blev 
en fin tillställning som gick helt enligt planen 
och ett nytt uttryck myntades – Säpojoggen!

Som vanligt när det är riksdagsval innebär det 
uppställning från vår sida. Under den långa  
tiden då valarbetet pågår är våra skyddspersoner 
i fokus och det kräver extra stor insats från vårt 
personskydd, så även denna gång.

Vi utvecklar oss
Året medförde också stora interna förändringar. 
Vi sjösatte ett stort och omdanande utvecklings-
arbete. En traditionell hierarkisk organisation 
har kompletterats med processorienterad styr-
ning för att kunna jobba precis så flexibelt och 
snabbfotat som vi vill och behöver. Arbetet syftar 
till att bättre kunna möta framtida krav och 
på ett effektivt sätt kunna fullgöra vårt upp-
drag. Förändringen är också ett sätt att skapa 
bättre förutsättningar för ständig utveckling 
och lärande – att bli en mer modern organisa-
tion helt enkelt. 

Anders Danielsson har ordet

Ökat tryck och  
offentlighetens ljus
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Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak 
delas in i fem områden:

Kontraspionage innebär att förebygga och av-
slöja spioneri och annan olovlig underrättelse- 
verksamhet som riktar sig mot Sverige och  
svenska intressen utomlands samt mot utländska 
intressen i landet, vilket även inkluderar flyk-
tingspionage.

Kontraterrorism innebär att förebygga och av-
slöja terrorism som riktas mot Sverige eller ut-
ländska intressen i landet, terroristhandlingar 
i andra länder, förekomsten av internationella 
terroristnätverks förgreningar i Sverige samt 
stöd och finansiering av terroristverksamhet.

Författningsskydd innebär att förebygga och 
avslöja verksamhet som med våld, hot eller 

tvång avser att förändra Sveriges demokratiska 
statskick. Verksamheten syftar till att motverka 
otillåten påverkan på det politiska beslutsfat-
tandet, verkställandet av politiska 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 statsledningen, 
kungafamiljen, främmande stats beskicknings-
medlemmar samt vid statsbesök och liknande 
händelser. 

Vi arbetar också med att förhindra spridning, 
anskaffning och produktion av massförstörelse- 
vapen. Arbetet går främst ut på att förhindra 
att kunskaper, produkter, ämnen eller mikro- 
organismer förs från eller via Sverige till  
aktörer som har ambitioner att anskaffa eller 
vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess 
bärare. Arbetet sker i nära samverkan med  
andra myndigheter.

Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd 
för andra polismyndigheter inom vissa områden, 
exempelvis tillhandahålls teknik för hemlig 
teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt 
har ett medietekniskt laboratorium som bistår 
med alla former av mediebearbetning.

Medarbetare 
Omkring 1 000 personer arbetar vid Säkerhets-
polisen. De flesta är stationerade i Stockholm, 
men myndigheten har även regionala enheter 
i Umeå, Uppsala, Örebro, Göteborg och Malmö  
(se s. 13). Våra medarbetare finns inom en rad 
olika yrkeskategorier, bland annat analytiker, 
handläggare, tekniker, IT-specialister tolkar, liv-
vakter, jurister, spanare, ekonomer, utredare, 
administratörer och översättare. Andelen kvinnor 
är 35 procent. Cirka 53 procent av medarbetarna 
är polisutbildade.

Säkerhetspolisens verksamhetsidé

Verksamhetsidén kan förenklat beskrivas med de processer som  
Säkerhetspolisen ansvarar för, arbetar med och har kompetens inom. 
Samtliga verksamhetsgrenar har dessa aspekter.

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 Kostnader per
verksamhets-
område 2010

(procent)

14 35

65
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6
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2

Öppen polis-
verksamhet

Kontraspionage

Könsfördelning 
på anställda
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Säkerhets-
skydd

Kontra-
terrorism

Författningsskydd

Av totalt 1000 anställda är 
53% polisutbildade

Person-
skydd

Hot

Skydds-
värde

Bedöma hot

Bedöma sårbarhet

Reducera hot

Uppnått
resultat

Reducera sårbarhet

Värdera
alternativ

Antal säkerhetsärenden 2010 
Av det totala antalet asylansökningar, cirka 
31 800 under 2010, har Säkerhetspolisen 
granskat drygt 800 ansökningar. Av dessa 
har cirka en tiondel utretts djupare, till exem-
pel genom att samtal hållits med sökanden. 
I en handfull ärenden har Säkerhetspolisen 
förordat att ansökan avslås. 

Säkerhetspolisen granskade även knappt 
2 000 av de cirka 32 200 ansökningar om 
svenskt medborgarskap som gjordes under 
2010. Av dessa utreddes cirka 5 procent 
djupare och i en handfull ärenden förordade 
Säkerhetspolisen att ansökan avslås.
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Har du frågor eller vill  
komma i kontakt med oss: 
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Säkerhetspolisens verksamhetsområden  
beskrivs nedan.

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

Underrättelseverksamhet mot Sverige och 
svenska intressen pågår ständigt och är både 
långsiktig och systematisk. Andra länder har 
underrättelseofficerare stationerade i Sverige. 
Några är här öppet och bedriver laglig under-
rättelseverksamhet, dessa personer samarbetar 
vi med. Men det finns också underrättelse- 
officerare som är i Sverige under falsk förespeg-
ling. De bedriver olaglig underrättelseverksam-
het, det vill säga försöker komma över hemliga 
uppgifter som kan skada rikets säkerhet eller 
som kan skada Sverige vid till exempel mellan-
statliga förhandlingar. De utger sig ofta för att 
vara diplomater, journalister 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 hemliga 
uppgifter för att ge dem till andra stater gör sig 
skyldiga till spioneri. Vi arbetar kontinuerligt 

för att förhindra och avslöja denna verksamhet. 
Det gör vi genom att bedriva egen underrättelse- 
verksamhet, genom att fortlöpande bevaka sär-
skilt skyddsvärda verksamheter 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 och avsikten är 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-
kurrensmässiga fördelar är detta ett brott som 
utreds av en länspolismyndighet. 

Kontraterrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorism- 
bekämpningen i Sverige. Vi arbetar förebyg-
gande för att förhindra attentat i Sverige och 
mot svenska intressen utomlands. Terrorist-
attentat 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 kopplad 
till terrorism och olagliga våldshandlingar. Vi 
arbetar därför med att förhindra att Sverige 
används som bas för rekrytering, logistiskt 
stöd, finansiering eller attentatsplanering och 
för att motverka att svenskar deltar i terro-
rism utomlands.

De brott som Säkerhetspolisen har till uppgift att förhindra och 
avslöja kan få mycket stora konsekvenser för samhället och för 
enskilda individer. Det förebyggande arbetet är därför viktigast 
– att förhindra att brott över huvud taget begås.

Våra verksamhetsområden

2010 diariefördes 38 358 ärenden hos Säkerhetspolisen.

2010 var Säkerhetspolisens anslag 
från regeringen 947 miljoner kronor.

38 358
947

Foto: A
lexander Crispin, Johnér Bildbyrå
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I arbetet med att motverka terrorism arbetar vi 
i första hand förebyggande och öppet i dialog 
med exempelvis myndigheter eller andra viktiga 
samarbetspartner. En annan del av arbetet sker 
genom underrättelseverksamhet. Då terrorism 
inte är ett område som begränsas av geografiska 
eller nationella gränser är vi för vår under- 
rättelseverksamhet beroende av samverkan med 
andra, såväl nationellt som internationellt.

En del i det förebyggande arbetet är att Säkerhets- 
polisen i yttranden till Migrationsverket för- 
ordar att personer med koppling till terrorist-
verksamhet inte beviljas inresa, uppehållstill-
stånd eller medborgarskap i Sverige.
 
Författningsskydd
Säkerhetspolisen arbetar med att förhindra 
brott mot rikets inre säkerhet. Denna brotts-
lighet syftar till att med våld, hot eller tvång 
ändra det demokratiska statsskicket, förmå be-
slutsfattande politiska organ eller myndigheter 
att fatta beslut i en viss riktning eller hindra 
enskilda medborgare från att utöva sina grund-
lagsfästa fri- och rättigheter. Säkerhetspolisens 
verksamhet syftar alltså till att motverka otillå-
ten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, 
verkställandet av politiska beslut och den fria 
debatten. Konkret handlar det om brott riktade 
mot förtroendevaldas, myndighetsföreträdares 
och journalisters yrkesutövning samt enskilda 
medborgares grundlagsfästa fri- och rättigheter. 

hetsskydd för den verksamhet de bedriver. Vi 
besöker myndigheterna och företagen och in-
spekterar utformningen av säkerhetsskyddet. 
Med säkerhetsskydd avses fysiskt skydd, infor-
mations- och IT-säkerhet samt medarbetarnas 
pålitlighet och säkerhetsmedvetenhet. Vi ger 
därefter råd för att avhjälpa de brister som iden-
tifierats och om det behövs planeras en ny till-
syn efter ett eller två år. 

I arbetet med säkerhetsskydd ingår också att 
göra registerkontroller. Kontrollerna är en 
del av de skyddsvärda verksamheternas säker-
hetsprövningar och fungerar som underlag 
när dessa ska fatta beslut om anställningar.  
Säkerhetsprövningens syfte är att bedöma 
om en person är lämplig, lojal och pålitlig ur  
säkerhetssynpunkt. Säkerhetspolisen genomför  
registerkontroll efter ansökan från en myn-
dighet och samtycke från personen som ska 
kontrolleras. Personen kontrolleras mot belast- 
ningsregistret, misstankeregistret 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 länders be-
skickningsmedlemmar när de vistas på svensk 
mark. Ansvaret innebär att bedöma hot och 

Endast otillåten påverkan från så kallade hög-
kapacitetsaktörer bedöms utgöra ett hot mot 
rikets inre säkerhet. Med högkapacitetsaktörer 
avses hotutövare som har förmåga och avsikt 
att skada en funktion, såsom en nyhetsredak-
tion eller en myndighet, snarare än en enskild 
person. I dag finns det både ekonomiskt och  
politiskt motiverade högkapacitetsaktörer, inom 
den grova organiserade brottsligheten och inom 
extremistmiljöerna. 

Säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen arbetar för att höja säkerhets-
nivån i samhället. Det gör vi genom rådgivning 
till och tillsyn av myndigheter och företag som 
omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. 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 led-
ningsföreträdare och säkerhetsansvariga. Genom 
information och utbildning bidrar vi till att med-
arbetare upprätthåller sitt säkerhetsmedvetande. 
Vi utfärdar också föreskrifter som anger hur 
lagstiftningen ska tillämpas, ger ut informations-
material och arrangerar utbildningar i ämnet. 

Säkerhetspolisen har också ett tillsynsansvar 
inom säkerhetsskyddsområdet. Det betyder att 
vi ansvarar för att kontrollera att myndigheter 
och vissa företag har ett väl anpassat säker-

risker runt våra skyddspersoner och att vidta 
lämpliga skyddsåtgärder. 

I detta uppdrag samverkar vi med polismyndig-
heterna, Regeringskansliet, riksdagen, Hovet, 
utländska ambassader i Sverige och säkerhets-
tjänster i andra länder. Den centrala statsled-
ningen i Sverige består av drygt 400 personer: 
statschefen, talmannen, statsministern, stats-
råden, statssekreterarna, kabinettssekreteraren 
samt riksdagens ledamöter. För att dessa män-
niskor ska vara och känna sig trygga behovs-
anpassar och omprövar vi säkerhetsåtgärderna 
fortlöpande i förhållande till hot och risker i 
den aktuella situationen. 

Våra verksamhetsområden – Säkerhetspolisen 201010 

2010 genomförde Säkerhetspolisen 
68 366 registerkontroller. 
207 personer begärde ut uppgifter ur 
Säporegistret under 2010. 119 av dem 
fick helt eller delvis ut sina uppgifter. I 
de fall uppgifter inte lämnades ut be-
rodde det på att personen inte förekom 
i registret eller att uppgiften omfatta-
des av sekretess.

68 366 
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innebär att informera myndigheter och vissa 
företag om hur samhällsviktig verksamhet och 
sekretessbelagd information kan skyddas samt 
hur verksamheterna kan skyddas mot olika  
typer av angrepp.

Deltar i skyddet av statsledningen
Enheterna deltar även i arbetet med att skydda den 
centrala statsledningen. När någon av Säkerhets- 
polisens skyddspersoner besöker en viss ort i 
landet samordnar den regionala enheten de 
lokala skyddsinsatserna med den lokala polis-
myndigheten, i de fall det finns en hotbild mot 
skyddspersonen.

Vi bedriver verksamhet på de geografiska platser 
där det är mest effektivt utifrån vårt uppdrag. 
Viss verksamhet bedrivs från huvudkontoret i 
Stockholm, medan annan verksamhet utövas 
vid fem regionalt placerade enheter.

Regionalt fokus på att förebygga brott
De regionala enheternas huvuduppgifter är 
underrättelseinhämtning och säkerhetsskydds-
upplysning. Underrättelseinhämtningen är en 
del i Säkerhetspolisens arbete med att före-
bygga och avslöja brott inom våra verksamhets-
områden kontraspionage, kontraterrorism och 
författningsskydd. Säkerhetsskyddsupplysning 

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

Nationellt ansvar ger behov 
av regional verksamhet

Enhet Norr finns i Umeå. 
Omfattar Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län.

Enhet Övre mellersta finns i Uppsala. 
Omfattar Uppsala, Västmanlands 
och Gävleborgs län.

Enhet Nedre mellersta har sitt huvudkontor 
i Örebro och en arbetsgrupp i Norrköping. 
Omfattar Jönköpings, Södermanlands, 
Östergötlands, Värmlands, Dalarnas 
och Örebro län.

Enhet Väst finns i Göteborg. 
Omfattar Hallands och Västra Götalands län.

Enhet Syd finns i Malmö. 
Omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge 
och Skåne län.

Huvudkontoret ligger i Stockholm 
och ansvarar också för Stockholms län och Gotland.
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Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt 
som internationellt. En stor del av samarbetet handlar om 
informations- och erfarenhetsutbyte. Vi bistår även med och 
får själva hjälp av andra i olika utredningar eller insatser.

Samarbete avgörande för 
verksamhetens resultat

Vårt samarbete med andra aktörer och länder 
spänner över en rad olika områden och omfat-
tar såväl utbyte av erfarenhet och information 
som operativa insatser.

Nationellt samarbete
Nationellt samarbetar vi främst med underrättelse- 
myndigheter och brottsbekämpande organ som 
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, För- 
svarets radioanstalt, polismyndigheterna, Riks-
kriminalpolisen och Ekobrottsmyndigheten. En 
stor del av samarbetet handlar om informations- 
och erfarenhetsutbyte men vi samarbetar också 
operativt. Till exempel ger vi stöd till polismyn-
digheter i brottsutredningar i form av expert- 
kunskaper, hotbilder, spaning och analys. Inom 
personskyddsarbetet har vi ett nära samarbete 
med polismyndigheterna vid planering och  
genomförande av skyddsåtgärder inom deras  
geografiska områden.

Vi samverkar också med dem som omfattas av 
säkerhetsskyddslagstiftningen, det vill säga 
myndigheter, kommuner och landsting samt 
vissa företag. Dessutom har vi kontakt med olika 
organisationer och församlingar. 

Samverkansrådet mot terrorism består av 14 
myndigheter och bedriver ett utvecklingsar-
bete som ligger i linje med EU:s och den svenska  
regeringens strategier på området. Bland annat 
har man tagit fram handlingsplaner med konkre-
ta åtgärder för att stärka myndighetssamverkan 
i terrorismrelaterade frågor. Det finns också ett 
antal arbetsgrupper knutna till samverkansrådet. 

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 koppling 
till terrorism. NCT består av medarbetare från 
Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten samt Försvarets radioanstalt. 
Från och med 2009 är NCT samlokaliserat i  
Säkerhetspolisens lokaler.

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

Vårt internationella samarbete är mycket  
omfattande och vi samarbetar främst med de 
nordiska och europeiska länderna. Tillsam-
mans arbetar vi mot terrorism och spridning av 
massförstörelsevapen. 

Informations- och erfarenhetsutbyte är centralt i 
det internationella samarbetet och Säkerhets- 
polisen deltar i en rad multinationella organ 
och samarbetsgrupper. Exempel på sådana 
är Europol, Bernklubben, Counter-terrorism 
Group (CTG), EU:s Terrorism Working Group 
(TWG) och Police Working Group on Terrorism 
(PWGT). 

Samarbetet med andra säkerhets- och under- 
rättelsetjänster sker även inom ramen för begäran 
om internationell rättslig hjälp. Vi stödjer och 
får själva hjälp av andra länder i olika utred-
ningar och insatser. 

Samarbete avgörande för verksamhetens resultat – Säkerhetspolisen 2010 15 

14
Säkerhetspolisen är sammankallande 
i Samverkansrådet mot terrorism, 
som arbetar för att stärka Sveriges 
förmåga att motverka terrorism.  
Rådet består av 14 myndigheter: 

•	Ekobrottsmyndigheten

•	Försvarets	radioanstalt

•	Försvarsmakten

•	Kriminalvården

•	Kustbevakningen

•	Migrationsverket

•	Myndigheten	för	samhällsskydd 
och beredskap

•	Rikskriminalpolisen

•	Strålsäkerhetsmyndigheten

•	Säkerhetspolisen

•	Totalförsvarets	forskningsinstitut

•	Transportstyrelsen

•	Tullverket

•	Åklagarmyndigheten
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Internationellt samarbete blir allt 
viktigare. Säkerhetspolisen har 
sambandsmän som är stationerade 
utomlands och deras uppgift är att 
skapa kontakter och relationer med 
säkerhets- och underrättelsetjänster 
i länderna de befinner sig i. Syftet 
är att Säkerhetspolisen ska kunna 
inhämta uppgifter som är viktiga för 
myndighetens uppdrag.

En viktig del av Säkerhetspolisens underrättelse- 
arbete sker genom utbyte av information i de 
omfattande och goda internationella kontakter 
som är upparbetade.

Bilateralt samarbete
Säkerhetspolisen har ett bilateralt samarbete 
med en rad säkerhets- och underrättelsetjänster 
världen över. Vi samarbetar främst med de nord-
iska och europeiska länderna, men en regelbun-

den samverkan sker också med andra länder 
utanför Europa. Tillsammans arbetar vi mot  
terrorism och spridningen av massförstörelse 
vapen. Dessa relationer byggs upp under lång tid 
och bygger på ömsesidigt förtroende. 

För att underlätta det internationella samarbetet 
har Säkerhetspolisen sambandsmän stationerade 
utomlands. För tillfället finns stationerad personal 
i London, Paris, Berlin och Rom. 

Det görs hela tiden överväganden och bedöm-
ningar om huruvida det kan finnas behov av 
sambandsmän även i andra länder.

Multilateralt samarbete
Säkerhetspolisen deltar också i det multilaterala 
samarbetet mellan Europas säkerhetstjänster. 
Samarbetet handlar till stor del om informa-
tionsutbyte och sker oftast inom ramen för den 
så kallade Bernklubben, en informell samarbets-
organisation som består av säkerhetstjänsterna i 
flertalet EU-länder.

Sambandsmän stationerade utomlands

Under 2010 har en rad produkter 
förhindrats att överföras från eller 
via Sverige till Irans kärntekniska 
program. En allt viktigare del av det 
så kallade icke-spridningsarbetet 
har också kommit att bli att hindra 
finansiering av liknande produkter  
via Sverige samt att förhindra svensk 
kompetens från att användas för att 
utveckla massförstörelsevapen i 
andra länder.

Ett av de viktigaste sätten att förebygga sprid-
ning av massförstörelsevapen är att besöka fö-
retag och forskningsinstitut som har produkter 
eller kunskap av betydelse för utvecklingen av 
massförstörelsevapen. Eftersom det i många fall 
är produkter med så kallade dubbla använd-
ningsområden är företagen inte alltid med-
vetna om att de producerar något som kan vara 
av intresse för utveckling av massförstörelse- 
vapen. För att nå många företag på en gång har 
Säkerhetspolisen tillsammans med Inspektio-
nen för strategiska produkter besökt mässor 
och föreläst på konferenser. Vid föreläsningarna 
upplyses om aktuell lagstiftning och vikten av 
att söka exporttillstånd. 

Säkerhetspolisen informerar om lagstiftning 
och tillvägagångssätt så att de kan se om en be-
ställare försöker kringgå exportkontrollagstift-
ningen. Under 2010 har stor vikt lagts vid att in-

formera svenska företag om konsekvenserna av 
de sanktioner som FN, och EU antagit gentemot 
Iran och Nordkorea. Generellt finns det en bred 
förståelse bland svenska företag för dessa frågor.
 
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 massförstörelsevapen 
försöker skaffa kunskap eller produkter från 
Sverige. En del av produkterna får inte expor-
teras utanför EU utan tillstånd. Även kunskaps-
överföring kan i vissa fall vara reglerad i lag. 

Säkerhetspolisen samarbetar i dessa icke-sprid-
ningsfrågor med till exempel Tullverket, Inspek-
tionen för strategiska produkter, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Strålsäkerhetsmyndigheten 
och Försvarsmakten. Vi deltar även i det inter-
nationella arbetet för att förhindra att kunskap 
eller produkter förs ut från eller via Sverige till 
aktörer som vill utveckla eller vidareutveckla 
massförstörelsevapen. I Säkerhetspolisens upp-
drag ingår även att förhindra CBRN-terrorism.

Samarbete, kunskap och kontroll förhin-
drar spridning av massförstörelsevapen

Produkter med dubbla användningsområden 
kan användas både för att tillverka helt van-
liga civila produkter och för att framställa 
massförstörelsevapen. Ventiler, vakuum- 
pumpar, värmeväxlare och verktygsmaskiner 
är exempel på produkter som kan ha dubbla 
användningsområden.

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

CBRN – kemiska, biologiska, radiologiska 
och nukleära vapen.En underrättelsetjänst bedriver 

verksamhet för att hämta in, bear-
beta 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.

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	Stor- 
britannien	och	FSB	i	Ryssland	är	 
exempel på säkerhetstjänster.

»Att vi tar kontakt med ett  
företag för att motverka 
spridning av massförstörelse-
vapen betyder inte att företaget 
är misstänkt för något brott,  
understryker Katarina som  
arbetar med icke-spridning.«
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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 bedömas.

Hoten mot Sverige

Bedömningarna görs både på kort och på lång 
sikt, så att Säkerhetspolisen kan vidta egna åtgär-
der eller ge råd till berörda samarbetspartners. 

Terrorism i andra länder stöds  
och finansieras från Sverige
Det finns ett antal personer som stödjer eller  
finansierar terrorbrott i andra länder – och detta 
gör de från Sverige. Av internationella konven-
tioner följer ett folkrättsligt ansvar för Sverige 
att motverka sådana terrorbrott. Den terror-
relaterade verksamheten i Sverige domineras av 
aktörer som är motiverade av våldsbejakande  
islamistisk extremism, där syftet ofta är att 
stödja terrorbrott i konfliktområden, som till 
exempel Irak, Afghanistan och Somalia. Flera 
personer har också rest från Sverige till konflikt-
områden, för att där delta i träning kopplad till 
terrorism och olagliga våldshandlingar. 

Flera länder spionerar mot Sverige
Mer än femton länder bedriver i dag systematisk 
underrättelseverksamhet i och mot Sverige eller 
svenska mål utomlands. Syftet är ofta att på 
olaglig väg samla in information om svensk  
politik, ekonomi, teknik, vetenskap, försvar eller 
om flyktingar. Det förekommer också att stat-
liga aktörer försöker påverka Sveriges politiska 
beslutsfattande eller köpa upp svenska företag 
eller andra strategiskt viktiga verksamheter för 
att få tillgång till information eller teknologi. 

Målet med underrättelseinhämtningen är ytterst 
att gynna det egna landets intressen på bekost-

skyddet av känslig information. Detta görs bland 
annat genom att ge myndigheter och andra sam-
hällsviktiga verksamheter råd om IT-säkerhet. 
Läs mer på s. 28.
 
Brott mot politiker och tjänstemän  
skadar demokratin
Då politiker och myndighetsanställda utsätts för 
hot och våld i avsikt att påverka deras beslutsfat-
tande, rubbas grunderna i vår demokrati. Det-
samma inträffar då representanter för den fria 
debatten, journalister med flera, på samma sätt 
hindras från att utföra sitt arbete. Säkerhets- 
polisen arbetar därför med att kartlägga och 
motverka brott som syftar till att utöva sådan 
otillåten påverkan. De kriminella nätverk som 
i dag kan utgöra ett hot finns främst inom den 
grova organiserade brottsligheten och de poli-
tiska extremistmiljöerna.

Hotet från den autonoma miljön riktas främst 
mot partier som uppfattas som främlingsfient-
liga och mot myndigheter och organisationer 
som hanterar frågor som av ideologiska skäl an-
ses viktiga, till exempel migrations- och integra-
tionsfrågor. De olika grupperingarna inom vit 
makt-miljön utgör framför allt ett hot mot sina 
meningsmotståndare i den autonoma miljön, 
men begår också sporadiskt otillåten påverkan 
mot andra måltavlor. Även den grova organise-
rade brottsligheten begår brott som kan skada 
demokratin. Framför allt är det anställda på de 
rättsvårdande myndigheterna som utsätts för 
otillåten påverkan.

nad av svenska intressen. En del av underrät-
telseverksamheten syftar också till att skapa 
beroendeförhållanden som kan göra det lättare 
för det aktuella landet att påverka Sveriges age-
rande. Att motverka underrättelsehot är därmed 
centralt för att behålla Sveriges politiska, ekono-
miska och militära handlingsfrihet.

Elektroniska attacker blir  
allt mer professionella
För att vårt samhälle ska fungera är det oerhört 
viktigt att det inte går att göra intrång i och 
manipulera svenska myndigheters och andra 
samhällsviktiga verksamheters IT-system. Tren-
den visar att elektroniska attacker mot sådana 
system blir allt mer sofistikerade och målinrik-
tade. Kunskap eller hjälpmedel för att genom-
föra 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 ak-
törerna hoppar mellan servrar som fysiskt är 
placerade i olika länder vilket avsevärt försvårar 
spårningen, såväl tekniskt som legalt. Eftersom 
de kriminella aktörernas antal och ursprung är 
svåröverblickbart är det inte fruktbart att bedri-
va underrättelseverksamhet som tar sikte på att 
motverka alla dessa aktörer. I stället är ett effek-
tivt förebyggande arbete det bästa sättet att öka 
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Mer	än	femton	länder	bedriver	i	dag	sys-
tematisk underrättelseverksamhet i och 
mot Sverige eller svenska mål utomlands.
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Den 1 oktober 2010 höjde 
Säkerhetspolisen hotnivån ett steg 
när det gäller terrorism riktad mot 
Sverige. Säkerhetspolisens beslut 
baserades på underlag från Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning 
(NCT) och skapade uppmärksamhet 
hos media och allmänhet. 

Ökad aktivitet men inget omedelbart hot
Säkerhetspolisens beslut innebar att hotnivån 
när det gäller terrorism riktad mot Sverige höj-
des ett steg – från låg till förhöjd. Den ändrade 
nivån berodde inte på ett omedelbart hot utan 
baserades på underrättelser om ökad aktivitet 
inom vissa miljöer i Sverige – aktivitet som be-
dömdes vara riktad mot Sverige.

En stor del av Säkerhetspolisens 
arbete sker i form av underrättelse-
arbete. Det är främst inom verksam-
hetsområdena kontraspionage, kon-
traterrorism och författningsskydd 
som ett systematiskt underrättelse-
arbete bedrivs. 

Underrättelsearbete bedrivs enligt den så kal-
lade underrättelsecykeln, det vill säga genom 
inriktning, inhämtning, bearbetning, analys 
och delgivning av information. Inhämtning av 
underrättelser sker bland annat genom:

•	 spaning – utförs av specialistpersonal från  
Säkerhetspolisen,

•	 tvångsmedel	 –	 de	 tvångsmedel	 som	 får	 an-
vändas är hemlig teleavlyssning, hemlig tele-
övervakning, hemlig kameraövervakning, 
hemlig rumsavlyssning och postkontroll,

Trots höjningen bedöms hotnivån i Sverige fort-
farande vara låg jämfört med vissa andra länder 
i Europa. Säkerhetspolisen arbetar kontinuerligt 
för att skaffa ytterligare information och för att 
minska hotet. 

Stor uppmärksamhet 
Höjningen av nivån skapade stor uppmärksam-
het eftersom NCT tidigare bedömt terrorhotet 
som lågt. Antalet förfrågningar om intervjuer 
med och uttalanden från Säkerhetspolisen med 
anledning av det förhöjda terrorhotet var stort. 

En av anledningarna till att Säkerhetspolisen  
öppet redogjorde för den justerade bedömning-
en var att man tidigare offentligt sagt att hot-
nivån betraktas som låg och därför ville vara 
tydlig och öppen mot allmänheten med att en 
ändring skett.

•	 fysiska källor – personer som lämnar infor-
mation,

•	 öppna	källor		–		till	exempel	Internet,	tidningar,	 
radio och tv,

•	 förhörsinformation	samt

•	kontakter med utländska säkerhets- och 
underrättelsetjänster – Säkerhetpolisen har 
ett omfattande samarbete med andra län-
ders säkerhets- och underrättelsetjänster, 
särskilt när det gäller att bekämpa och mot-
verka terrorism.

Inhämtade underrättelser bearbetas. Innan de 
analyseras sker en bedömning av hur tillförlitlig 
källan är och huruvida informationen är kor-
rekt. När uppgifterna har analyserats delges be-
rörda enheter inom Säkerhetspolisen som med 
utgångspunkt från informationen beslutar om 
operativa åtgärder, extern delgivning eller för-
nyad underrättelseinriktning.

Förhöjt terrorhot mot Sverige Så skaffar Säkerhetspolisen information
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Främmande underrättelsetjänst bedriver politisk, ekonomisk, 
militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet 
samt flyktingspionage i Sverige. Underrättelsetjänsterna visar 
intresse för statsledningen, myndigheter, försvar, forskning och 
industri, oppositionella samt utländska intressen. 

Säkerhetspolisens uppgift 
är att avslöja spioneri mot 
svenska intressen

Kontraspionage

De svenska mål som främmande makter intres-
serar sig för, exempelvis personer, lagringsplat-
ser för information, materiella tillgångar m.m., 
är bärare av så kallad skyddsvärd information 
(hemlig eller känslig) och representerar skydds-
värda intressen. Skyddsvärda intressen är till 
exempel vår demokrati, en fungerande myndig-
hetsutövning, vår suveränitet och medborgerliga/  
mänskliga fri- och rättigheter. 

Såväl informationen som bärarna/målen är vitala 
delar för den svenska demokratins funktion. 
När det gäller försvarsstrukturer och försvars-
industri är det delar som garanterar Sveriges  
frihet och suveränitet. 

Hot mot mellanstatliga relationer
Sveriges handels-, utrikes- och säkerhetspolitik 
och andra politikområden karaktäriseras av en 
hög grad av internationellt beroende. För att vi ska 
kunna upprätthålla vår politiska, ekonomiska 
och militära handlingsfrihet krävs därför av  
naturliga skäl insyn och inflytande i olika mellan- 
statliga sammanhang. Främmande makts  
underrättelseverksamhet och påverkansförsök 
riskerar att begränsa dessa möjligheter och 
därmed Sveriges handlingsfrihet, något som i 
händelse av kris eller krig kan vara ödesdigert. 
Verksamheten kan också underminera Sveriges 
internationella förhandlingspositioner samt  
skada landets utrikesrelationer och anseende. 

är Säkerhetspolisens kontraspionagearbete vik-
tigt för att säkerställa det svenska demokratiska 
statsskicket och den svenska suveräniteten.

Bedöma och reducera hot och sårbarheter 
Genom Säkerhetspolisens arbete går det att be-
döma sårbarheter hos de skyddsvärda verksam-
heterna och samtidigt leta efter hittills okända 
underrättelseaktiviteter. Bedömningarna av hot 
och sårbarheter syftar till att skapa underlag för 
att vidta säkerhetsåtgärder. En typisk hotreduce-
rande åtgärd är att regeringen (efter Säkerhets- 
polisens hemställan) utvisar en underrättelse-
officer eller vägrar en officer stationering i 
Sverige, d v s den säkerhetshotande aktören av-
lägsnas. Typiska exempel på sårbarhetsreduk-
tion är Säkerhetspolisens föreläsningsverksam-
het som medvetandegör personer som arbetar 
i skyddsvärda verksamheter om underrättelse- 
hotet, exempelvis ett IT-intrång eller annan 
form av intrång i en skyddsvärd verksamhet som 
resulterar i att skyddet förstärks.

Säkerhetspolisens motverkan av 
spionage 2010
Säkerhetspolisen har under året bedrivit ett 
stort antal förundersökningar som rör spioneri, 
olovlig underrättelseverksamhet och obehörig 
befattning med hemlig uppgift och röjande av 
hemlig uppgift.

Flyktingspionage – olovlig underrättelse-
verksamhet och politisk förföljelse 
Underrättelseverksamhet som riktas mot  
oppositionella och regimkritiker i exil får som 
konsekvens att enskilda individer tvingas leva 
i rädsla för sin egen, och närståendes, säkerhet 
eller liv och hälsa både i det forna hemlandet 
och i Sverige. Det leder även till att den demo-
kratiska processen undermineras och att män-
niskor som fått en fristad i Sverige inte vågar ut-
nyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. 
Även svenskar som stödjer dessa oppositionella 
kan drabbas av främmande underrättelse-
tjänsts kartläggning. Det finns också en risk 
att så kallat flyktingspionage övergår i andra 
former av spioneri. Personer som redan tving-
ats att spionera på sina landsmän i Sverige är 
sårbara för fortsatt utpressning om de skulle 
få tillgång till annan information som är av in-
tresse för det forna hemlandet.

Det svenska kontraspionagets betydelse
Främmande underrättelseverksamhet riskerar 
att leda till ett skadat förtroende för de svenska 
statsmakterna, både från internationellt håll 
och hos landets egna medborgare. Den kan också 
leda till förlust av liv och hälsa, ekonomiska 
förluster och kostnader samt funktionsstör-
ningar i samhället. I ett långsiktigt perspektiv 
finns risken att Sveriges politiska, ekonomiska 
och militära handlingsfrihet begränsas. Därför 

Antalet utländska underrättelseofficerare statio-
nerade i Sverige förändras som regel lite mellan en-
staka år, även om antalet underrättelseofficerare 
vid utgången av 2010 var något mindre än vid 
slutet av 2009. De indikationer på underrättelse-
verksamhet som kommit till Säkerhetspolisens 
kännedom har inte heller synbart minskat i antal. 

Liksom tidigare år bedrevs främmande under-
rättelseverksamhet i eller mot Sverige dels från 
traditionella plattformar såsom ambassader,  
handelsrepresentationer och konsulat, dels från 
så kallade icke-traditionella plattformar som  
företag, nyhetsbyråer eller inresande delegationer. 
Personer som givits flyktingstatus i Sverige kan 
också vara underrättelseofficerare eller agenter 
som rapporterar om sina landsmän i Sverige. 
Kontraspionage är en komplex verksamhet efter-
som ett land som är en samarbetspartner inom 
vissa områden eller sakfrågor också kan bedriva 
olaglig underrättelseaktivitet i Sverige. 

Andra staters underrättelseinhämtning sker 
med hjälp av 

•	 mänskliga	källor,

•	 IT-intrång,	

•	 signalspaning,

•	 flyg-	och	satellitspaning,

•	 öppna	källor	

De främmande underrättelseaktivi-
teterna kan delas in i fyra kategorier: 
1. olaglig inhämtning av känslig eller 

hemlig information
2.	påverkan	(i	första	hand	politisk)
3. hot och våld
4. uppköp av enstaka produkter eller 

hela företag i syfte att komma över 
teknologi eller skapa beroenden  
för Sverige

Idag finns exempel på samtliga typer av 
underrättelseaktiviteter i Sverige eller 
mot svenska intressen utomlands.
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Flera fall av iakttagelser om  
underrättelsehot under 2010
Under 2010 har Säkerhetspolisen bedrivit säker- 
hetsunderrättelseverksamhet mot en rad främ-
mande staters underrättelseaktiviteter för att 
bedöma vilka hot som finns mot Sveriges natio- 
nella intressen. Flera underrättelseofficerare 
har identifierats och underrättelseofficerare ut-
visats eller nekats stationering i Sverige. Flera 
värvningsförsök har förhindrats. 

Säkerhetspolisen har också lämnat erinran till 
Migrationsverket avseende viseringar i en rad 
fall för att förhindra att underrättelsenärvaron 
i Sverige ökar. Säkerhetspolisen har även sam-
talat med en rad asylsökande med bakgrund i  
eller med koppling till sitt forna hemlands under- 
rättelsetjänst i syfte att öka kunskapen om den. I 
syfte att förhindra spioneri och flyktingspionage 
har samtal också hållits med flera personer 
som kan misstänkas utgöra ett säkerhetshot. Under- 
rättelsestöd i olika former har även lämnats till 
polismyndigheterna. Genom dessa insatser har 
Säkerhetspolisen kunnat bedöma hoten och bidra 
till att de reduceras. 

Genom det systematiska letandet efter okända 
underrättelsehot har Säkerhetspolisen upptäckt 
en rad indikationer på tidigare okända under-
rättelseaktiviteter från både kända och min-
dre kända underrättelseaktörer. Samtidigt höjs 
medvetenheten om underrättelsehot hos hund-
ratals personer i skyddsvärda verksamheter vid 
Regeringskansliet, ett antal ambassader och 
myndigheter, svenskar anställda vid EU samt 
näringslivet. Råd har även lämnats till personer 
som kan misstänkas vara föremål för främman-
de makts flyktingspionage. Säkerhetspolisen har 
också upptäckt ett antal fall av IT-intrång och 
stöttat drabbade parter med råd och skydds-

åtgärder. Genom dessa insatser har Säkerhets- 
polisen bidragit till att minska utflödet av  
hemlig eller känslig information.

Kina
Ett fall av kinesiskt flyktingspionage som ut-
reddes under 2009 avslutades under 2010. Den 
svenska medborgaren av uiguriskt ursprung som 
fungerat som agent åt en kinesisk underrättelse-
officer dömdes av Svea hovrätt till fängelse i ett 
år och tio månader för olovlig underrättelseverk-
samhet, grovt brott. Detta var en skärpning av 
tingsrättens dom och det hårdaste straff som ut-
mätts för detta brott i Sverige. Högsta domstolen 
meddelade inte prövningstillstånd och domen 
har vunnit laga kraft. Kina har inte skickat någon 
efterträdare till den underrättelseofficer som 
utvisades i juni 2009 i samband med gripandet 
av agenten.

Libyen
I januari 2011 dömdes två libyska underrättelse-
officerare till fängelse i Tyskland. Säkerhets- 
polisen misstänkte tidigare att en av dessa bedrev 
flyktingspionage mot exil-libyer i Sverige från ett 
annat land. Den andre bedömdes vara resande 
chef för det libyska underrättelsenätverket i  
Europa och chef för en libyska underrättelse- 
officer som 2008 utvisades ur Sverige. Säkerhets-
polisens underrättelsestöd till tyska myndigheter 
bidrog till att dessa två personer kunde gripas i 
Tyskland.

Syrien
I samband med en förundersökning mot en miss-
tänkt syrisk underrättelseofficer upptäcktes att 
denne även planerade människorov. Dessutom 
upptäcktes kopplingar till en lokalpolitiker i 
Stockholm. Den misstänkte underrättelseoffice-
ren utvisades och lokalpolitikern häktades.

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

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

Underrättelseverksamheten blir olaglig 
när någon för en främmande stats räk-
ning skaffar sig uppgifter som kan med-
föra skada för en annan stats säkerhet 
när uppgifterna blir kända. Det kan också 
vara fråga om fall där någon, för en främ-
mande stats räkning, skaffar uppgifter 
om andra människors personliga förhål-
landen. Sådan underrättelseverksamhet 
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 26.
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När någon samlar hemlig information 
i Sverige för ett annat lands räkning 
kan det utgöra olovlig underrättelse-
verksamhet eller spionage. Sådan 
aktivitet kan utföras både av utländska 
underrättelseofficerare och av  
svenska agenter.

Högsta prioritet för en utsänd underrättelse- 
officer är att värva agenter som kan leverera in-
formation. Möjliga agenter bearbetas systema-
tiskt 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 
egenskaper, svagheter, ekonomi och familje-
situation ligger till grund för en bedömning av 
möjligheterna att få personen att arbeta för ett 
annat land.

Om underrättelseofficeren anser 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 kontakten utifrån de 
uppgifter som framkommit i studiefasen.

Om det första mötet blir lyckat inleder under-
rättelseofficeren en relation med den tilltänkta 
agenten i vänskapsfasen. Den utvalda personen 
utsätts för en charmoffensiv och får också oskyl-
diga uppdrag för att testa relationen. Vaksam-
heten och omdömet bryts ner hos den utvalda 
personen, ibland under flera års tid.

Slutligen ställer underrättelseofficeren den till-
tänkta agenten inför frågan att lämna ut hemlig 
eller känslig information. Värvningsfasen är det 
svåraste ögonblicket i processen, men om det fal-
ler ut väl för underrättelseofficeren har personen 
blivit agent för ett annat lands underrättelsetjänst.

Vad gör jag om jag tror att jag är utsatt  
för ett värvningsförsök? 
Fredrik arbetar på Säkerhetspolisen med att 
förhindra och avslöja spioneri och olovlig un-
derrättelseverksamhet. Han rekommenderar; 
anteckna vem som har kontaktat dig och vilken 
anledning till kontakten som personen angav. 
Notera också när och hur den första kontakten 
togs. Kontakta sedan Säkerhetspolisen.

Så värvas en agent

Värvning
– en process i sex steg

Analys

Målsökning

Studie

Närmande

Vänskap

Värvning

En underrättelseofficer är en särskilt 
utbildad representant för ett lands under-
rättelsetjänst. 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 exempelvis  
diplomat, journalist eller gästforskare. 

En agent värvas av en underrättelse- 
officer 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 verksam-
het på ett svenskt företag, vara forskare 
på ett svenskt universitet eller anställd 
inom	Polisen	eller	Försvarsmakten.	En	
agent brukar ofta kallas för spion. 
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Amerikansk övervakning i Norge och Sverige
I början av november 2010 uppgavs i norska 
medier att amerikanska myndigheter be-
drivit övervakning av personer i ett flertal 
länder för att skydda sina ambassader och 
sin personal. Övervakningen skulle ha be-
stått i att SDU (Surveillance Detection Unit) 
övervakade och fotograferade människor 
vid bland annat demonstrationer samt att 
information registrerades i en databas. SDU 
lyder formellt under det amerikanska ut-
rikesdepartementet och leds av ambassadens 
säkerhetschef.

Den 5 november bekräftades i ett pressmed-
delande från Säkerhetspolisen att den ame-
rikanska ambassaden i Stockholm vidtagit 
liknande övervakningsåtgärder i Sverige. 
Med anledning av framkomna uppgifter 
inledde chefsåklagaren den 8 november en 
förundersökning rörande olovlig underrät-
telseverksamhet. Utredningen genomfördes 
av Säkerhetspolisen under slutet av 2010 och 
fram till den 4 april 2011. 

Den amerikanska ambassaden har medver-
kat under hela förundersökningen och haft 
en advokat inkopplad i ärendet. Ett flertal 
omfattande förhör har genomförts med per-
soner på olika nivåer från den amerikanska 
ambassaden samt med anställda och före 
detta anställda vid SDU.

Ett antal personer från polismyndigheten i Stock-
holm, Säkerhetspolisen m fl har förhörts för att 
bland annat skapa klarhet i hur SDU:s verksam-
het deklarerats till svenska myndigheter. 

Det har under utredningen inte gått att styrka 
att något brott begåtts. Det har heller inte 
kommit fram några uppgifter som talar för 
att en olaglig verksamhet förekommit. Skilda 
uppfattningar får dock anses råda i frågan om 
verksamheten var anmäld till svenska myn-
digheter i rätt ordning eller inte. 

Förundersökningen lades ner den 4 april 2011. 
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Informationsuttag och konsekvenser
När informationen väl har hittats skickas den 
till en av angriparen kontrollerad dator för  
vidare analys. Detta görs på ett sätt som smälter 
in i det normala flödet av nätverkstrafik. Ofta 
skickas informationen ut maskerad som vanlig 
webbtrafik. Skadan som organisationen har lidit 
på grund av informationsläckaget kan vara svår 
att bedöma om man inte vet vilken information 
som har förts ut. Om det inte finns loggar över 
vem som gjort vad i ett nätverk blir det i stort 
sett omöjligt att bedöma skadekonsekvensen av 
det elektroniska angreppet. De angrepp som ofta 
är svårast att upptäcka är de som endast drabbar 
ett begränsat antal mål. Då blir problemet inte 
allmänt känt så att antivirusföretag eller säker-
hetsorganisationer kan skicka ut skyddsinfor-
mation för att försvåra vidare spridning.

Säkerhetspolisen analyserar utvecklingen 
av elektroniska angrepp och ger rekom-
mendationer till organisationer 
Det är nödvändigt att arbeta aktivt med både 
förebyggande och upptäckande skydd eftersom 
det minskar risken för informationsläckage be-
tydligt. Det är sådant arbete Säkerhetspolisen 
hjälper organisationer med. 

Genom vår samverkan med andra länders säker-
hetsmyndigheter vet vi att problemen är likartade 
i andra länder. Den internationella samverkan är 
därför också viktig för möjligheterna att uppnå 
ett bra skydd. 

Elektroniska attacker med skadlig kod blir allt vanligare och 
allt mer riktade. För att vårt samhälle ska fungera är det viktigt 
att det inte går att göra intrång i och manipulera myndigheters 
och andra samhällsviktiga verksamheters IT-system. Säker-
hetspolisen ansvarar för att kontrollera att myndigheter och 
vissa företag har ett väl anpassat säkerhetsskydd. 

De elektroniska  
angreppen fortsätter

Elektroniskt spionage

Angriparens syfte med ett elektroniskt angrepp 
är ofta att komma över information. Metoden 
elektroniska angrepp används idag av olika  
typer av aktörer – alltifrån industrispioner, till 
organiserad brottslighet och statsunderstödda 
underrättelse- och säkerhetstjänster. Även om 
tillvägagångssättet är relativt likartat för de oli-
ka aktörerna skiljer det sig dock i fråga om vilka 
organisationer som angrips och vilken typ av 
information som eftersöks. Kriminella individer 
och grupper söker ofta information som kan ut-
nyttjas i olika brottsliga finansiella transaktioner 
och underrättelseaktörer söker information som 
är värdefull för dem så som sekretessbelagda 
uppgifter och olika typer av känslig information. 

Så kan elektroniska angrepp gå till 
De elektroniska angreppen börjar oftast med för-
falskade e-brev som skickas till utvalda nyckel- 
personer i bolag eller myndigheter. E-breven ser 
legitima ut och verkar komma från kända eller 
betrodda personer men är förfalskade och inne-
håller en smittad bilaga. Alternativt hänvisar  
e-brevet till en webbsida med skadlig kod.

Om bilagan öppnas på en sårbar dator installeras 
den skadliga koden obemärkt i bakgrunden. Om 
användaren inte är väldigt uppmärksam märker 
han ingenting eftersom det i slutänden visas ett 
vanligt dokument. Angriparen har nu etablerat 
ett första fotfäste i IT-miljön. 

Flera	ingångar	säkerställer	åtkomst
När den skadliga koden väl installerats ”ringer 
den hem” till angriparen och talar om att  
datorn den finns på är tillgänglig som utgångs-
punkt för vidare informationsinsamling. Målet 
är att etablera kontroll över flera datorer. Även 
om en smittad dator upptäcks har angriparen 
oftast sett till att det finns reservingång till-
gänglig. Även andra reservingångar kan etable-
ras genom att plantera ”sovande” skadlig kod 
som ligger inaktiv under lång tid innan den ger 
sig till känna. I och med detta är det vanligtvis 
mycket svårt att helt rensa ut angriparen från 
en större IT-miljö när den väl har etablerat ett 
starkt fotfäste. 

Hög behörighet eftersträvas
Parallellt pågår angriparens letande efter  
intressant information. Både åtkomsten till  
informationen och etableringen av ytterligare 
vägar in underlättas om angriparen har hög 
behörighet i IT-miljön. Därför ingår det i  
angriparens mål att ha kontroll över IT-miljöns  
lösenordsdatabas. När angriparen väl har upp-
nått högre behörighet kan han fortsätta sitt 
sökande efter information utan begränsningar. 
Initialt vet inte angriparen var informationen 
finns lagrad, men förr eller senare hittas den 
– oavsett om den finns på en filserver, en  
e-postserver eller en databasserver.
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Även om en smittad dator upptäcks 
har angriparen oftast sett till att det 
finns reservingång tillgänglig. 
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Säkerhetspolisen arbetar för att höja 
säkerhetsnivån i samhället. Det görs 
genom rådgivning till och tillsyn av 
myndigheter och företag som omfat-
tas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetspolisen ska med stöd av säkerhets-
skyddslagstiftningen kontrollera att vissa myn-
digheter och företag som bedriver verksam-
het av betydelse för rikets säkerhet har ett väl  
anpassat säkerhetsskydd. 

Var görs kontroller?
Vi inriktar själva vår tillsynsverksamhet och 
prioriterar då samhällets mest skyddsvärda 
verksamheter. Det innebär att kontrollerna 
främst inriktas på de verksamheter där kon-
sekvenserna av ett angrepp skulle bli så pass  
allvarliga att Sverige som nation drabbas.

Så går tillsynen till
Då Säkerhetspolisen beslutat att kontrollera  
säkerhetsskyddet vid en myndighet eller ett  
företag kontaktas organisationen som sedan 
vanligen får en viss tid på sig att förbereda sig 
och sin organisation för granskningen.

Vid en tillsyn kontrollerar Säkerhetspolisen att 
organisationen följer de lagar och regler om 

säkerhetsskydd som gäller samt att säkerhets-
skyddet är tillräckligt för den verksamhet som 
bedrivs.

Tillsynen omfattar granskning av organisatio-
nens säkerhetsanalys och övrig dokumentation 
kring ledning och styrning av fysiskt skydd,  
säkerhetsprövning och informationssäkerhet. 
Hanteringen av registerkontroller granskas  
också. Därefter görs en tillsyn på plats och 
verksamhets- och säkerhetsansvariga på myn-
digheten intervjuas. I vissa fall görs en teknisk 
granskning av säkerheten i organisationens IT-
system. Då testas praktiskt bland annat syste-
mens förmåga att motstå elektroniska angrepp.

Resultatet av tillsynen redovisas muntligt och 
i en rapport, som även skickas till regeringen. 
I rapporten ger Säkerhetspolisen förslag på  
åtgärder för att förbättra säkerhetsskyddet och 
erbjuder även stöd i form av rådgivning efter 
tillsynen. Om det finns behov kan en ny kontroll 
göras efter ett par år.

Vem utför tillsynen?
Tillsynen genomförs av Säkerhetspolisens per-
sonal, ibland i samarbete med andra tillsynsan-
svariga myndigheter. Det förekommer också att 
Säkerhetspolisen begär stöd av Försvarsmakten av-
seende specialistkompetens inom vissa områden.

Tillsyn av säkerhetsskydd

Olika typer av uppgifter som inte är 
hemliga var och en för sig kan bli hem-
liga om de sammanställs, till exempel 
i en databas, och kan då få betydelse 
för rikets säkerhet. Det visar ett fall då 
en organisation bad Säkerhetspolisen 
om rådgivning när ett IT-system skulle 
driftsättas. 

IT-systemet skulle hantera information om 
bland annat kritiskt viktig infrastruktur såsom 
el- och kommunikationsnät. Tillsammans med 
organisationen bedömde Säkerhetspolisen att 
systemet innehöll så pass mycket skyddsvärd in-
formation att stor skada skulle kunna orsakas 
om den röjdes och kom i fel händer, t ex ett  
kriminellt nätverk med avsikt att angripa eller 
slå ut el eller kommunikationsförsörjningen. 

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 data- 

basen egentligen var. Med hjälp av en åtgärds-
plan som Säkerhetspolisen upprättade kunde 
organisationen införa ett antal förändringar för 
att dels begränsa en spridning av informationen, 
dels skydda den.

Öppen information kan bli hemlig 
när den sammanställs – fallstudie

» Den största utmaningen i 
det nämnda fallet var att ta 
fram åtgärdsförslag som  
bidrog till att skydda infor-
mationen men samtidigt 
inte hindrade verksamheten. 
Skyddet måste hålla  
obehöriga ute men inte 
stoppa någon från att  
utföra sitt jobb.«
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Händelser 2010 BryggargatanHändelser 2010 Bryggargatan

En man påträffades svårt skadad och avled på 
platsen. En förundersökning inleddes av Stock-
holmspolisen som Säkerhetspolisen tog över 
den 12 december. Parallellt med utredningen 
påbörjades ett omfattande underrättelsearbete, 
bland annat i syfte att kartlägga gärningsman-
nens eventuella koppling till våldsbejakande 
islamistiska nätverk, internationella kontakter 
och utlandsresor. 

Inga uppgifter som hittills framkommit kan be-
kräfta att personer med hemvist i Sverige med-
verkat till attentatet. Det har heller inte gått att 
fastställa någon beordrande eller på annat sätt 
styrande organisation eller person bakom at-
tentatet. Bedömningen är att gärningsmannen 
sannolikt påverkades av andra personer i sin  
radikalisering och utveckling av attentats- 
planer men exakt hur och i vilken omfattning 
är fortfarande under utredning. 

Många parter arbetar med 
Säkerhetspolisen i utredningen
Säkerhetspolisen samarbetar med flera natio-
nella och internationella parter i utredningen 
av attentatet den 11 december och har löpande  
informerat andra svenska polismyndigheter, 
Samverkansrådet mot terrorism och Nationellt 

centrum för terrorhotbedömning. Samverkan 
med polismyndigheterna har varit intensiv och 
som mest var cirka 30 poliser från andra polis-
myndigheter inkopplade i ärendet. Samverkan 
har i första hand skett med Rikskriminalpolisen 
samt Polismyndigheterna i Jönköpings och Stock-
holms län. Totalt har närmare 800 förhör genom-
förts i utredningen. Därtill har ett antal datorer 
och mobiltelefoner analyserats forensiskt för att 
stödja utredningen. Detta arbete är såväl kompli-
cerat som tidskrävande men viktigt för att utred-
ningen ska få alla pusselbitar på plats.  

Samverkansrådet mot terrorism hade en bety-
delsefull roll för informationsutbytet mellan 
myndigheterna i samband med attentatet den 
11 december. Den 12 december samlades myn-
dighetscheferna för att få en lägesbild. Detta 
skapade förutsättningar för myndigheterna att 
kunna vidta nödvändiga åtgärder inom sina 
respektive ansvarsområden. Samma dag gick 
rådet även ut med ett gemensamt budskap till 
allmänhet och media. Därefter tog Säkerhets-
polisen ansvar för en kontinuerlig uppdatering 
av lägesbilden, till exempel i form av möten på 
myndighetschefsnivå och direkt informations-
delgivning via myndigheternas beredskaps-
funktioner.

Terrorattentat i Stockholm
Den 11 december 2010 exploderade en bil på Olof Palmes gata  
i centrala Stockholm. Strax därpå inträffade ytterligare en  
explosion på Bryggargatan i närheten. 

Internationell rättslig hjälp
Om ett land har behov av hjälp från Sverige i en förundersökning kan landet skicka en  
ansökan om rättslig hjälp. På liknande sätt kan Sverige skicka en ansökan till ett annat 
land om vi behöver hjälp.
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Senare i november beslutade Säkerhetspolisen 
att inleda en ny förundersökning om stämpling 
till terroristbrott alternativt förberedelse till 
terroristbrott. Anledningen till att Säkerhets-
polisen ledde förundersökningen, och inte en 
åklagare, var att det inte fanns någon skäligen 
misstänkt i det här läget.

Bakgrunden till den nya utredningen var att 
händelserna i Göteborg ledde till att Säkerhets-

polisen påbörjade en utredning för att gå till 
botten med de uppgifter som låg bakom bomb-
hotet. Utredningsarbetet bedrivs förutsättnings- 
löst i syfte att klargöra om det finns någon som 
skäligen kan misstänkas för bombhotet. 

Några utredningsåtgärder kvarstår innan  
beslut kan fattas om förundersökningen ska 
läggas ner eller om ärendet ska lämnas över till 
åklagaren.

Bombhot i centrala Göteborg
Polismyndigheten i Västra Götaland grep i slutet av oktober 
ett antal personer misstänkta för inblandning i ett bombhot i 
Göteborg. Gripandena gjordes på flera adresser i Göteborgs-
området. Två av de gripna anhölls men släpptes dagen därpå. 
Misstankarna mot dem fanns kvar fram till i början av november  
då förundersökningsledaren beslöt att föra av samtliga tre 
misstänkta från utredningen och lägga ner förundersökningen. 

Händelser 2010 Bombhot GöteborgHändelser 2010 Stämpling till terroristbrott

Det handlade om två män som misstänktes ha 
planerat att utföra terrorattentat i Somalia un-
der 2009 som allvarligt kunde skada landet eller 
sprida fruktan hos den somaliska befolkningen. 
Säkerhetspolisen ansåg att männen kunde kny-
tas till organisationen al-Shabaab och dess verk-
samhet i Somalia. 

Under den långa utredningstiden satt männen 
häktade i Stockholm och Göteborg. Då ärendena 
hade flera beröringspunkter och kopplingar 
sammanfördes de till en rättegång i Göteborg 

under hösten 2010. Tingsrättens bedömning och 
dom i ärendet var att männen gjort sig skyldiga 
till brottet ”stämpling till terroristbrott”, och de 
dömdes till fyra års fängelse vardera. Ärendet 
överklagades till Hovrätten för västra Sverige. 
Hovrätten fann i sin bedömning att det inte var 
styrkt att männen gjort sig skyldiga till brottet 
och de friades därför den 2 mars 2011.

Detta är det första ärende som har prövats fullt 
ut i en svensk domstol avseende stämpling till 
terroristbrott.  

Stämpling till terroristbrott
Under stor del av året bedrev Säkerhetspolisen två förunder-
sökningar angående misstanke om stämpling till terrorist-
brott. Med stämpling till terroristbrott menas bland annat  
att i samband med annan besluta sig för att begå brott.
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Strax innan nyår greps fem personer misstänkta 
för förberedelse till terroristbrott i Danmark. Fyra 
av personerna greps i Danmark och en av dem i 
Sverige. Fyra av de gripna är bosatta i Sverige och 
tre av dem är svenska medborgare. Gripandet ge-
nomfördes enligt plan och ingen kom till skada. 
En av de gripna i Danmark släpptes senare.

Gripandet gjordes efter ett 
gediget underrättelsearbete
Under hösten fick Säkerhetspolisen information 
om att personer i Sverige planerade att utföra ett 
terrorattentat i Danmark någon gång mellan jul- 
och nyårshelgen. I ett sent skede i december stod 
det klart att ytterligare personer var delaktiga i 
det planerade attentatet. Personerna var kända 
av Säkerhetspolisen sedan tidigare. När infor-
mationen om de pågående attentatsplanerna 
kom in började Säkerhetspolisen arbeta med 
ett antal olika frågeställningar för att bekräfta  
informationen och reducera hotet. Frågeställ-
ningarna rörde de inblandade personernas 
avsikt och förmåga, mål och tidpunkt för det  
planerade attentatet, potentiella medgärningsmän 
samt nationella och internationella kontakter.

Samtliga bedömdes av Säkerhetspolisen ingå i 
eller ha kontakter med ett löst sammanhållet 
våldsbejakande islamistiskt nätverk i Sverige, 
ett nätverk vars verksamhet främst syftar till 
att stödja terrorverksamhet knuten till aktörer 
utanför Sverige.

Spaning och bevakning under 
resan till Danmark 
Natten mot den 29 december reste personerna 
tillsammans till Danmark i en hyrd personbil. 

En av de personer som initialt varit med i  
planeringen av attentatet avvek under resan och 
återvände till sin bostad i Stockholm. Genom 
en omfattande spaningsinsats hade Säkerhets-
polisen, i samverkan med Rikskriminalpolisen, 
bevakning av personerna från att de lämnade 
Stockholmsområdet till att de lämnade landet 
och den danska säkerhetspolisen, PET, tog över. 
Syftet med att invänta rätt tillfälle för gripande 
var att försäkra sig om ett gott bevisläge och 
att identifiera och gripa alla de gärningsmän 
som kunde vara inblandade. Säkerhetspolisen, i 
samverkan med Rikskriminalpolisen, hade med 
mycket kort varsel kunnat ingripa vid tecken på 
fara för allmänheten. 

Tätt internationellt samarbete 
var kritisk faktor
Eftersom hotet riktade sig mot Danmark arbetade 
Säkerhetspolisen i nära samverkan med den 
danska säkerhetspolisen i ärendet. Samverkan 
skedde även med andra utländska samarbets-
partners.

En insikt i det här fallet är vikten av förebyg-
gande arbete i olika led för ett framgångsrikt 
resultat och behovet av att arbeta gränsöverskri-
dande med Säkerhetspolisens internationella 
motsvarigheter. Det var också tillfredsställande 
att gripandet genomfördes enligt plan och att 
ingen kom till skada. 

Den person som greps i Sverige överlämnades till 
Danmark i april 2011 och förundersökningen i 
Sverige lades därmed ned. Den danska förunder-
sökningsledaren bedriver förundersökningen  
vidare till dess beslut i åtalsfrågan fattas.

Terrorattentatsplaner i Danmark 
Tre personer åkte natten till den 29 december till Danmark 
från Sverige i bil. De misstänks ha haft som avsikt att utföra 
terrorattentat i Köpenhamn. Säkerhetspolisens underrättelse-
verksamhet och spaningsinsats ledde till att samtliga inblan-
dade personer kunde gripas. 

Händelser 2010 Danmark Händelser 2010 Danmark
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Bröllopsfirandet med dess olika evenemang  
pågick under flera dagar med vigseln som höjd-
punkt. Stora bevaknings- och säkerhetsinsatser 
behövdes samtliga dagar men framför allt  
lördagens vigsel krävde särskild planering och 
omfattande insatser. Aldrig tidigare hade en så 
stor folkmassa rört sig på Stockholms gator och 
målet var att den firande allmänheten skulle upp-
leva den folkfest som brudparet önskade ge dem. 
 
Många parter inblandade i arbetet
Polisiärt var insatsen en av de mest omfattande 
som genomförts i Sverige.  Den krävde inte 
bara de mer sedvanliga uppgifterna hos polis-
myndigheten och Säkerhetspolisen utan om-
fattade även försvaret, riksdag och regering, 
Stockholms stad, hovförvaltningen, räddnings-
tjänsten, sjukvård etcetera. 

Vid ett så stort och komplicerat uppdrag behövs 
mycket dialog och stor erfarenhet för att få 
en fungerande samverkan. Samarbetet mellan 
samtliga parter var mycket tätt under en lång 
period innan bröllopet och blev extra intensivt 
under själva bröllopsveckan. I egenskap av  
expertmyndigheter för bevakning och säkerhet 
hade både Stockholmspolisen och Säkerhets-
polisen avgörande roller, inte minst i koordine-
rande syfte. 

Festligt bröllop med stor säkerhet  
Ett nytt inslag i säkerhetsarbetet var att skapa 
säkerhetszoner för bröllopsområdet, främst om-
rådena runt Storkyrkan och Slottet. Kortfattat 
innebär det att istället för att ha en hög nivå 
på närskyddet av skyddspersoner skapades en 
skyddszon inom vilken gäster och andra behö-
riga kunde röra sig med en större frihet utan att 
ge avkall på säkerheten. Säkerhetskontroller ge-
nomfördes istället vid zongränsen till området. 
Detta koncept gav ett lugn och en värdighet i 
firandet som uppskattades av såväl huvudperso-
nerna som gästerna. För Säkerhetspolisens del 
gav det också förutsättningar att arbeta effek-
tivt inom delar av logistiken som exempelvis 
transporter och kontroller, som kunde genom-
föras säkerhetsmässigt mer diskret än annars. 

Beridna eskorten krävde planering
Kortegen med brudparet var förmodligen det 
mest uppmärksammade inslaget under bröllo-
pet för Säkerhetspolisens del. I samband med 
kortegen myntades även uttrycket ”Säpojoggen” 
då fyra livvakter joggade utmed vagnens sidor. 
Säkerhetsåtgärderna kring kortegevagnen var 
av naturliga skäl inte heller något som kunde 
genomföras efter samma motto som gällde för 
det övriga firandet, nämligen att ”verka och  
finnas utan att överdrivet synas”.

Bröllopet mellan  
HKH kronprinsessan Victoria  
och herr Daniel Westling  
Bröllopet den 19 juni blev så högtidligt och lugnt som planerat, 
och brudparet bjöd åskådare från när och fjärran på en folkfest. 
För Säkerhetspolisen var bröllopet en lyckad men utmanande 
uppgift som innebar förberedelser under en lång tid och ett  
omfattande planeringsarbete i samverkan med externa parter. 

Händelser 2010 Bröllopet Händelser 2010 Bröllopet
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Säkerhetspolisens livvakter höll samma takt 
som hästarna som sprang i en publikvänlig 
hastighet – allt för att åskådarna längs med  
kortegevägen skulle kunna hylla brudparet.

Foto: Björn Larsson Rosvall, SCANPIX



43 42 

Händelser 2010 BröllopetHändelser 2010 Bröllopet

Det krävdes många överväganden och nya lös-
ningar för att den beridna eskorten skulle kunna 
genomföras på ett bra och säkert sätt. Därför 
var det viktigt med ett nära samarbete mellan 
polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kungliga 
hovstallet och Livgardet. Till eskorten behövdes 
rätt hästar, som skulle vara både lugna och 
stresståliga för ljud och störningar. Alternativa 
scenarion och andra oförutsedda händelser 
kunde inträffa, vilket krävde både flexibilitet 
och beredskap under planeringen. Många  
övningar behövdes för att alla som ingick i kor-
tegen skulle känna sig väl förberedda. Bland  
annat genomfördes den eskorttaktik som skulle 
användas på bröllopet vid nationaldagsfirandet 
ett par veckor tidigare. 

Erfarenhetsutbyte och lärdomar
För Säkerhetspolisens del inleddes bröllops- 
förberedelserna cirka ett år innan bröllopet. 
Ett stort antal medarbetare ingick i olika delar i  
arbetet under planeringen och vid genom- 
förandet. Huvudansvaret för planering och led-
ning låg på Säkerhetspolisens personskydds-
enhet.

En av de lärdomar Säkerhetspolisen dragit av  
arrangemanget är hur viktigt det är att från ett 
tidigt skede vara med i hela kedjan av planering-
en. Minsta aspekt bör noga tänkas igenom och 
beslut bör synkroniseras och delges inblandade 
parter. Samtidigt är det viktigt med lyhördhet 
och flexibilitet för ändrade förutsättningar eller 
nya önskemål under planeringens gång. 

Längs kortegevägen fanns hundratals företag,  
affärer och boende som skulle informeras om 
hur kortegen skulle genomföras, vilka tidpunkter 
som gällde, hur avspärrningarna planerats etc. En  
utmaning var sedan att under kortegen hålla  
människor på rätt sida av avspärrningarna och 
här bidrog militärer och de frivilliga organisatio-
nerna på ett bra sätt genom att bilda en tilltalande, 
symbolisk ”mänsklig barriär” utmed vägen.    

Kortegevägen till sjöss övervakades av Polis-
myndigheten i Stockholm, Säkerhetspolisen och  
delar av  det svenska försvaret. Kustbevakningen 
bidrog också i detta uppdrag så att färden med 
Wasaorden kunde genomföras på ett lugnt och 
värdigt sätt.

Erfarenheter från andra länder vid liknande 
arrangemang ledde till att Säkerhetspolisen 
gjorde vissa justeringar och tog nya vägval i  
säkerhetsarbetet. Då bröllopet blev mycket lyckat 
säkerhetsmässigt har det medfört att andra län-
der därefter visat intresse för detta nytänkande 
vid liknande händelser och evenemang.  
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av arbetssättet ledde till att synkroniseringen 
kring personskyddsarbetet i valrörelsen i ökad 
omfattning kunde ske mellan rätt parter och på 
rätt plats jämfört med tidigare år. 

Tidigt på året började inblandade myndigheter 
planera och utse ansvariga personer. På våren 
samlade Säkerhetspolisen utsedda valkoordina-
torer från polismyndigheterna för att få en sam-
syn kring planering och behov. 

Utbildningsmaterial och checklistor
För ett effektivt arbete och en god förståelse för 
vad som krävs i skyddsinsatser togs ett särskilt 
utbildningsmaterial fram av Säkerhetspolisen. 
Med utgångspunkt i det kunde man samlas 
kring konkreta aspekter, till exempel hur lokala 
partiorganisationer planerade sina valkampan-
jer och aktiviteter. Även checklistor för vad som 
bör tänkas på och planeras för i samband med 
exempelvis offentliga framträdanden skickades 

ut brett till polismyndigheter och partiorgani-
sationerna. Bland andra lade Säkerhetspolisens 
regionala enheter ner mycket arbete på detta 
förankringsarbete.

Skyddsåtgärder efter valet 
För tillträdande statsråd och riksdagsledamöter 
vidtas nödvändiga skyddsåtgärder. Kontakter tas 
tidigt med dem för att vid personliga samtal infor-
mera om deras personliga säkerhet. Vid samtalen 
får statsråden en kontaktperson hos Säkerhetspo-
lisen samt information om hotbildsbedömning 
och vilka säkerhetshöjande åtgärder som är aktu-
ella. Riksdagsledamöter får samma information 
och en kontaktväg till Säkerhetspolisen. 

Sverigedemokraterna blev en del av den cen-
trala statsledningen när de valdes in i riksdagen 
och Säkerhetspolisen blev därmed ansvarig för 
skyddet av partiets riksdagsledamöter. 

Händelser 2010 RiksdagsvaletHändelser 2010 Riksdagsvalet

Ett stort antal av de personer som Säkerhets-
polisen är ansvarig för var aktiva i valrörelsen 
– statsministern, statsråden, partiledarna för 
riksdagspartierna och riksdagens ledamöter. 
Säkerhetspolisen arbetade intensivt för att dessa 
personer skulle kunna genomföra valrörelsen 
på ett tryggt och säkert sätt. 

Säkerhetspolisens arbete börjar långt innan 
ett riksdagsval blir märkbart för allmänheten. 
Redan under första kvartalet startar myndig-
hetens stabsarbete med bäring på riksdagsvalet, 
och arbetet intensifieras sedan ju längre tiden 
går med en topp under valspurten och valdagen. 
Stabsarbetsformen har de senaste åren blivit 
vedertagen och allt mer likriktad för landets 
polisväsende. Även 2010 skedde samverkan i 
denna arbetsform mellan Säkerhetspolisen, 
Rikskriminalpolisen och flera av landets polis-
myndigheter på lokal nivå. 

Även veckorna efter valet innebär ett intensivt 
arbete med framför allt nyinstallerade riksdags-
ledamöter och statsråd, speciellt ett år som 2010 
då ett nytt parti tog plats i riksdagen.

Metod och arbetssätt för både 
högsta säkerhet och flexibilitet
Säkerhetspolisen använder sig av flera tillväga-
gångssätt för att skyddspersonerna ska kunna 
genomföra valrörelsen tryggt och säkert. En 
viktig del är att ta fram hotbildsbedömningar. 
Syftet är att skapa en bild av potentiella hot som 
kan störa eller hindra valrörelsen eller valets 
genomförande. Personskydd och skyddsåtgär-
der skräddarsys efter behov. Hänsyn tas också 
till att valperiodens intensitet innebär begrän-
sad möjlighet till framförhållning, något som 
gör att Säkerhetspolisen har behov av maximal 
flexibilitet och snabbhet. 

Lyckat samarbete med polismyndig- 
heterna och partiorganisationer genom 
koordinatorer och tät dialog 
Säkerhetspolisens arbete med valet karaktärisera-
des denna gång av ett djuplodande samarbete med 
polismyndigheter och partiorganisationer både på 
lokal och central nivå. Skälet till att det är särskilt 
viktigt med tätt samarbete är att personskydds-
arbete är extra utmanande under valperioder. 
Under 2010 var de flesta av Säkerhetspolisens 
skyddspersoner mer aktiva och synliga i debatten 
än vanligt och de reste också mer över hela landet.

A och O i personskyddsarbete är förberedelser, 
men med detta ökade rörelsemönster hos skydds-
personerna ställs högre krav på Säkerhets- 
polisens förmåga till flexibilitet i organisation 
och arbete. Att skapa och upprätthålla goda 
informationsvägar mellan Säkerhetspolisen, 
landets samtliga polismyndigheter och parti-
organisationerna lokalt och centralt har därför 
varit en prioriterad arbetsuppgift från ett tidigt 
skede i arbetet med valrörelsen. Utvecklingen 

Riksdagsvalet
Under en hektisk valperiod är det viktigt att Säkerhetspolisens 
skyddspersoner kan genomföra sina åtaganden under trygga 
och säkra former. Grundliga risk- och hotbedömningar är en 
förutsättning för att myndigheten ska kunna använda sina 
metoder och sitt arbetssätt på ett optimalt sätt.  

Händelser 2010 – Säkerhetspolisen 2010Händelser 2010 – Säkerhetspolisen 2010

» Ledord under arbetet med 
valåret 2010 har varit att 
begreppet personskydd  
inte bara är liktydigt med 
det skydd som tillhandahålls 
av Säkerhetspolisen. Det 
är resultatet av samtliga 
inblandade organisationers 
ansträngningar inom sina 
respektive ansvarsområden 
– i samverkan och i ständig 
utveckling.«
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En av Säkerhetspolisens många uppgifter är att motverka 
otillåten påverkan på myndighetsutövning, det politiska 
beslutsfattandet och den fria debatten. 

Säkerhetspolisen motverkar 
otillåten påverkan på det  
demokratiska statsskicket

Säkerhetspolisen motverkar – Säkerhetspolisen 2010Säkerhetspolisen motverkar – Säkerhetspolisen 2010 47 46 

Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för tra-
kasserier, hot, våld eller korruption som riktas 
mot förtroendevaldas, myndighetsföreträdares 
och journalisters yrkesutövning, eller enskilda 
medborgares grundlagsfästa fri- och rättigheter. 

Säkerhetspolisen motverkar otillåten påverkan 
från aktörer med avsikt och förmåga att skada 
en samhällsfunktion snarare än en enskild per-
son. Dessa aktörer återfinns framförallt inom 
extremistmiljöerna – vit makt-miljön och den 
autonoma miljön – eller inom den grova organi-
serade brottsligheten. 

Extremistmiljöerna
Inom extremistmiljöerna finns en acceptans för 
våldsanvändning i syfte att nå politisk föränd-
ring. Istället för dialog och debatt används utom- 

Autonoma miljön
Inom den autonoma miljön ryms en rad olika ideo-
logiska föreställningar som vanligen samlas kring 
det gemensamma målet om ett klasslöst och eko-
nomiskt jämställt samhälle. Strukturen inom den 
autonoma miljön är flytande, vanligast är mer eller 
mindre självständiga nätverk eller grupperingar 
som samverkar utan central styrning. 

Grov organiserad brottslighet
Den grova organiserade brottsligheten är en 
dynamisk miljö utan tydliga gränser. Miljön 
består både av så kallade självmarkerande gäng 
och andra fasta konstellationer men även av löst 
sammansatta nätverk utan tydliga och formella 
regler eller hierarkier.
 
Inom den grova organiserade brottsligheten 
finns en betydande förmåga till otillåten påver-
kan. Gruppernas resurser utnyttjas emellertid 
i första hand till primärbrottsligheten, det vill 
säga den verksamhet som inbringar pengar. Ex-
empel på sådan brottslighet är narkotikasmugg-
ling och försäljning, människohandel samt ut-
pressning eller så kallad beskyddarverksamhet. 

Den grova organiserade brottslighetens otill-
låtna påverkan kan ses som ett sätt att skydda 
eller underlätta primärbrottsligheten. Få grup-
per eller nätverk utövar kontinuerligt otillåten 
påverkan som en del av en långsiktig strategi. 
Ofta begås dessa brott som ett direkt svar på 
myndighetsåtgärder eller då gynnsamma förut-
sättningar i övrigt uppenbarat sig. Motivet eller 
drivkraften till otillåten påverkan uppstår med 
andra ord reaktivt och upphör snabbt. 

parlamentariska metoder i form av otillåten 
påverkan. De politiska extremistmiljöerna är i 
mångt och mycket ungdomsrörelser som hålls 
samman dels av politiska föreställningar, dels 
av sociala attribut såsom kläd- och musikstilar. 
Engagemanget manifesteras främst i sociala 
och opinionsbildande aktiviteter. En del av  
aktivisterna begår dock brott, huvudsakligen 
av mindre allvarlig karaktär. Ett mindre antal  
individer i extremistmiljöerna begår regelbun-
det även grova brott.

Det är inte förbjudet att ha vissa åsikter eller att 
tillhöra organisationer med särskilda ideologier. 
Säkerhetspolisens arbete med att motverka  
extremistmiljöerna handlar om att skydda stats-
skickets grundläggande processer. Säkerhets- 
polisen arbetar således med att motverka ideolo-
giskt motiverad brottslighet, inte extrema åsikter.  

Vit makt-miljön
Vit makt-miljön är starkt rasideologisk, det är 
själva grunden i deras världsåskådning. Deras 
kamp syftar till att säkerställa ett etniskt homo-
gent Sverige och ”den vita rasens överlevnad”  
eftersom de anser den vara utrotningshotad  
p g a mångkultur och rasblandning. Ibland 
beskrivs det även som ett pågående, eller 
kommande, raskrig. Miljön består av både av  
traditionellt hiearkiska organisationer och av  
mindre grupper i nätverksstrukturer.

Säkerhetspolisens bedömning av hotet
Extremistmiljöerna bedöms för närvarande inte 
utgöra ett hot mot det demokratiska statsskicket 
som helhet. Den autonoma miljön bedöms 
emellertid utgöra ett visst hot mot delar av det 
demokratiska statskickets grundläggande funk-
tioner. Vidare utgör extremistmiljöerna i sam-
band med konfrontationer sinsemellan ett rela-
tivt allvarligt hot mot den allmänna ordningen. 
Konfrontationerna innebär ett allvarligt hot 
mot enskilda individer eftersom de ofta har  
inslag av grovt våld.

Den grova organiserade brottsligheten bedöms 
inte heller utgöra ett hot mot det demokratiska 
statsskicket som helhet. Inom den grova orga-
niserade brottsligheten finns dock både avsikt 
och förmåga att skada eller störa grundläggande 
demokratiska processer, framförallt inom rätts-
väsendet. Otillåten påverkan riktas i första hand 
mot de samhällsfunktioner som direkt påverkar 
den brottsliga verksamheten. Trakasserier och 
hot är vanligast medan våld sällan inträffar. Ett 
relativt omfattande problem är även att myndig-
hetsföreträdare, utan våld eller tvång, förmås 
missbruka sin tjänsteställning och är den grova 
organiserade brottsligheten behjälplig.

Den autonoma miljön består av små grupper 
av	individer	och	nätverk.	Flera	olika	ideolo-
giska 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 raser och 
att den vita rasen är överlägsen alla andra. 
Man	anser	även	att	mångkultur	är	ett	hot	
mot den vita rasens överlevnad.

Med den grova organiserad brottsligheten 
avser Säkerhetspolisen nätverk eller gruppe-
ringar bestående av minst tre individer som 
varaktigt begår allvarlig brottslighet  
för ekonomisk vinning. 

» Säkerhetspolisen arbetar 
med att motverka politiskt 
motiverad brottslighet, inte 
extrema åsikter.«

Icke-våld

Civil olydnad

Hot

Skadegörelse

Våld

• Fredliga demon-
strationer 

• Protester 
• Namninsamlingar
• Opinionsbildning

• Blockader
• Symboliska  

aktioner

• E-post
• Webbsidor
• Brev
• Telefon
• Direkt

• Bostäder
• Valstugor
• Partilokaler

• Misshandel 
•  Mordbrand 
• Våldsamt upplopp

Modustrappan
Från grundlagsskyddad yttrandefrihet  
till politiskt motiverad brottslighet
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Säkerhetspolisens säkerhetscentral, SKC, kan liknas vid 
en akutmottagning där information kommer in för att tas 
om hand. Dag som natt ska SKC ha beredskap att bedöma, 
värdera och eventuellt fatta operativa beslut. 

Beredskap dygnet runt  
på Säkerhetspolisens  
kommunikationscentral

Säkerhetspolisens kommunikationscentral utgör 
en del av Sveriges krisberedskap och är ständigt 
bemannad. Arbetet är stundtals intensivt och 
leds av ett vakthavande befäl. 

– Vi är Säkerhetspolisens akutmottagning. Vi tar 
emot alla sorters ärenden och är örat mot rälsen,  
säger Emma, vakthavande befäl på SKC. Framför 
allt är trycket på oss högt utanför kontorstid då våra 
arbetsuppgifter utökas inom många områden, t ex 
ansvaret för växeln och inkommande ärenden.

SKC, som kommunikationscentralen kallas in- 
ternt, har både operativa och administrativa 
uppgifter. Till de operativa hör bland annat 
att vara kontaktpunkt för Säkerhetspolisens 
egen personal som arbetar ute på uppdrag. SKC 
är också larmmottagning om något händer 
hos de personer eller i de byggnader som 
Säkerhetspolisen ansvarar för. 

Bedöma, hänvisa vidare eller agera
Det kommer ständigt information och ärenden till 
SKC genom e-post eller telefonsamtal. Ansvaret 
för det vakthavande befälet är då att snabbt av-
göra om det är en sak för Säkerhetspolisen eller 
om det är aktuellt för öppna polisen eller annan 
myndighet. 

Är det ett ärende för Säkerhetspolisen är nästa 
steg att bedöma om det är en händelse som kräver 
akuta åtgärder eller om det kan rapporteras  
enligt de vanliga vägarna.  

Kris innebär stab
En stor och viktig del i verksamheten är att fatta 
operativa beslut vid plötsligt inträffade händelser. 
Det sker bland annat när det uppstått en särskild 
händelse som är av sådan allvarlig art att den 
kräver stabsarbete med omedelbara åtgärder och 
beredskap hos Säkerhetspolisen och, oftast, även 
andra samverkande myndigheter som exempelvis 
andra polismyndigheter och Regeringskansliet. 
Självmordsdådet den 11 december förra året 
var en sådan händelse och som krävde en stor  
arbetsinsats under lång tid.
 
– Beslut om att upprätta stab vid särskild händelse 
fattas av den chefstjänsteman som är i beredskap. Som 
vakthavande befäl ansvarar jag för att rätt besluts-
underlag finns och att beordra in ytterligare personal, 
berättar Emma. 

Följer ständigt upp pågående  
personskyddsinsatser
En stor del av arbetet innebär att följa upp och 
stödja dem som arbetar med Säkerhetspolisens 
personskyddsverksamhet. De står i ständig kon-
takt med SKC för att meddela var de befinner sig 
och hur de förflyttar sig under arbetet. Personalen 
på SKC har en statusskärm där de ser var varje 
skyddsperson och livvakt är för tillfället. Det är 
nödvändigt att få denna uppdatering eftersom 
det hela tiden måste finnas information om det 
aktuella läget och en beredskap för eventuella 
händelser och förändringar. Om en särskilt svår 
situation uppstår är det SKCs uppgift att agera och 
vidta de åtgärder som behövs, exempelvis att kon-
takta den lokala polismyndigheten för assistans.

Nödvändigt kunna arbeta under press
Emma är polis sedan 25 år och har arbetat på 
Säkerhetspolisen i 15 år, varav fem år på kom-
munikationscentralen. Hon berättar att arbetet 
på SKC kräver att man är stresstålig och flexibel 
samt att man inte väjer för att ta ansvar och fatta 
beslut även under stark press.

– Parallellt med det minutoperativa ska jag som befäl 
även ha ett helikopterperspektiv på verksamheten och 
veta vad som är på gång samt vem som ska kontaktas 
i olika frågor. 

Personalen på SKC består av sju vakthavande be-
fäl och nio operatörer. Eftersom det ständigt ska 
vara personal på plats krävs ett treskiftesschema.

– Rollen som vakthavande befäl är ofta att vara spin-
deln i nätet och det är en fördel att känna till Säker-
hetspolisens olika verksamheter och ha samlat på sig 
erfarenhet och personkännedom, säger Emma. Men 
verksamheten på SKC bygger på lagarbete och under-
lättas av att alla här är engagerade, effektiva och 
tillgängliga. Många av oss är polisiärt erfarna vilket 
också kan ha sina fördelar i det operativa arbetet. 

Bevaka och värdera omvärldshändelser
Omvärldsbevakning är en annan av SKCs verk-
samheter som aldrig tar paus. En vägg av TV-
skärmar illustrerar det som händer runt om i 
världen och när något inträffar som har bäring 
på Säkerhetspolisens uppdrag och verksamhet 
ska det noteras och eventuellt föras vidare. 

Förutom att ständigt ha öppna ögon och kunna 
värdera nyheter är SKC också en väg in till Säker-
hetspolisen för den personal som finns antingen 
på resande fot eller är stationerad utomlands. 
Även samverkande myndigheter och organisa-
tioner har SKC som en naturlig kontaktpunkt 
under stora delar av dygnet.   

» Tjusningen är att inte veta 
exakt vad som ska hända 
varje arbetsdag – samtidigt 
som vi alltid har löpande  
arbete som pågår.«

» Det krävs erfarenhet och 
rutin för att bedöma alla de 
ärenden som kommer in till 
oss på olika sätt och som 
omedelbart kan behöva  
fattas beslut om. «

Emma arbetar som vakthavande befäl på SKC

Emma är vakthavande befäl på  
Säkerhetspolisens kommunikations- 
central – en ständigt bemannad  
kontaktyta mot omvärlden.
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Lagändring som påverkar  
Säkerhetspolisens verksamhet
Den 1 december 2010 trädde en ny lag som syftar 
till att förebygga terrorism i kraft, lagen 
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terrorist-
brott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

I lagen kriminaliseras offentlig uppmaning,  
rekrytering respektive utbildning när det gäller 
terroristbrott och viss annan särskilt allvarlig 
brottslighet. Straff för brottet är fängelse högst 
tio år eller om brottet är grovt, fängelse lägst 
sex månader och högst sex år.  
 
Bakgrunden till lagens tillkomst är att det är 
viktigt att all form av verksamhet med anknyt-
ning till bland annat terrorism kan stoppas i ett 
så tidigt skede som möjligt. Att tidigt ingripa 
mot dem som på något sätt deltar i sådan verk-
samhet, exempelvis genom de aktiviteter som 
den nya lagen riktar sig mot, är ett sätt att före-
bygga fullbordade terroristattentat. 

I december 2010 presenterade  
Säkerhetspolisen rapporten ”Vålds-
bejakande islamistisk extremism  
i Sverige”.

Rapporten gjordes efter att regeringen givit 
Säkerhetspolisen uppdraget att beskriva:

•	 våldsbejakande	islamistisk	extremism	i	Sverige,

•	 de	radikaliseringsprocesser	som	kan	urskiljas	 
i våldsbejakande islamistiska miljöer i Sverige, 

•	 och	de	verktyg	och	strategier	som	kan	använ-
das för att motverka radikalisering.

Under arbetet med rapporten samverkade  
Säkerhetspolisen i två parallella spår med per-
soner vars erfarenheter och kunskap bedömdes 
ha relevans för rapporten. Möten hölls dels med 
företrädare för muslimska intressen och en-
skilda praktiserande muslimer, dels med fors-
kare, närpoliser och personer som arbetar med 
brottsförebyggande verksamhet.

Utredningar vars resultat kan påverka  
Säkerhetspolisens verksamhet
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelse- 
verksamhet: 
Under året tillsattes en utredning för att  
analysera om lagstiftningen i 19 kap. brottsbalken 
är ändamålsenlig och ger ett tillräckligt skydd 
mot främmande makts underrättelseverksam-
het, särskilt avseende spioneri. 

Hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller  
annars samhällsfarlig brottslighet: 
En annan utredning ska utvärdera hur tre  
befintliga lagar om hemliga tvångsmedel har 
tillämpats och analysera om regleringen bör 
förändras i något avseende. Syftet är att ta ställ-
ning till lagarnas fortsatta giltighet och där-
med till hur en framtida reglering av hemliga 
tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars 
samhällsfarlig brottslighet bör utformas.

Rapportens huvudsakliga slutsatser är att vålds-
bejakande islamistisk extremism och radika-
lisering förekommer i Sverige och utgör ett 
potentiellt hot som inte bör underskattas. För 
närvarande rör det sig emellertid om begränsade 
företeelser som huvudsaklig en bör bemötas  
genom ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. 
Eftersom det finns stora likheter i hur och var-
för människor radikaliseras, oavsett ideologisk 
tillhörighet, bör förebyggande och motverkande 
åtgärder som riktar sig mot olika extremistiska 
miljöer kunna samordnas i större utsträckning. 
Ett förebyggande arbete bör bedrivas av aktörer 
på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt. 
Dessutom bör civilsamhällets aktörer vara  
engagerade, och i ett större perspektiv alla sam-
hällsmedborgare. 

Säkerhetspolisen har tidigare, i samarbete med 
Brottsförebyggande rådet, på regeringens upp-
drag skrivit en rapport om våldsam politisk 
extremism. Det övergripande syftet med båda 
dessa rapporter är att bidra till en nyanserad 
och sakriktig debatt med utgångspunkt i de 
uppgifter och bedömningar som presenterats. 
Säkerhetspolisen ser därför positivt på det mot-
tagande som båda rapporterna har fått från  
såväl media, som myndigheter och allmänhet. 

Rapporten ”Våldsbejakande  
islamistisk extremism i Sverige”  

Säkerhetspolisen 2010Rapporten ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige” – Säkerhetspolisen 2010

Ladda ner rapporten på 
www.sakerhetspolisen.se/publicerat

http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat
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