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Förord
S äkerhetspolisen skyddar S veriges säkerhet , demokratin
och medborgarnas fri- och rättigheter. En stor öppenhet och
tillgänglighet är en förutsättning för att förtroendet för oss
och vår verksamhet ska vara fortsatt hög. Utan medborgarnas
förtroende kan vi aldrig fullgöra vårt uppdrag.
Vårt arbete förutsätter samarbete och samverkan med
andra myndigheter både i Sverige och utomlands. Det är en
viktig del i vår vardag. Under året har vi satsat mer på samverkan och genomfört en hel del utvecklingsinsatser för att
stärka förtroendet. Vi har bland annat fortsatt att etablera
nätverk i kommuner och landsting och andra viktiga organisationer för att höja säkerhetsmedvetandet. Vi har också valt
att synas mer i debatten i medierna för att öka medvetenheten
bland medborgarna om Säkerhetspolisens uppdrag.
I slutet av året fick vi ett uppdrag av Justitiedepartementet
som syftar till att identifiera och föreslå hur Säkerhetspolisens roll ska se ut i bekämpningen av den grova organiserade
brottsligheten. I det arbetet anser jag att vi ska bidra med det
vi är bra på, det vill säga att kartlägga och analysera hot och
att avvärja brottsliga angrepp mot samhället och dess grundläggande funktioner i god tid innan ett brott fullbordas. Vi har
såväl metoderna och kunnandet som resurserna och viljan för
att delta i det arbetet.
I juni 2007 tillträdde jag som Säkerhetspolisens generaldirektör. Det arbetet är en utmaning. Säkerhetspolisen är en
professionell organisation med hög kompetens, men vi får inte
slå oss till ro. Vi måste hela tiden fråga oss – vad är det vi inte
vet som vi borde veta? Vi kan inte göra allt och vi har ingen
kristallkula att se in i, så inriktningen av vad vi ska prioritera
måste vara väl avvägd.
En fungerande mål- och resultatstyrning är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Förmågan att planera och
genomföra verksamheten med en tydlig koppling mellan
resurser och mål i form av önskade effekter har väsentligt förbättrats under 2007. Den förmågan fortsätter vi att utveckla
under 2008.

Anders Danielsson
Generaldirektör
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Om Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets
säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala
statsledningen.
Syftet är att skydda det demokratiska systemet,
medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella
säkerheten.
Säkerhetspolisen är en myndighet under regeringen.
Vi har egen instruktion, egen generaldirektör och eget
anslag. Samtidigt tillhör vi Rikspolisstyrelsen, där vi är
en självständig del.
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Fem verksamhetsområden
Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem huvudområden:
LITE SIFFROR
2007 var Säkerhetspolisens anslag från
regeringen 785 miljoner
kronor.
2007 diariefördes
32 269 ärenden hos
Säkerhetspolisen.
2007 besökte 7 forskare Säkerhetspolisen vid
12 tillfällen. Vid samtliga
besök tog forskarna del
av uppgifter ur vårt arkiv.
Jämfört med tidigare år
minskade antalet besök
eftersom nästan alla
äldre handlingar flyttats
till Riksarkivet.
455 personer begärde
ut uppgifter ur Säkerhetspolisens centralregister under 2007.
134 av dem fick helt
eller delvis ut sina uppgifter. I de fall uppgifter
inte lämnades ut berodde det på att personen
inte förekom i registret
eller att uppgiften omfattades av sekretess.
2007 genomförde Säkerhetspolisen 78 471
registerkontroller.
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Kontraspionage, som innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olaglig underrättelseverksamhet som riktar sig
mot svenska intressen i Sverige och utomlands samt utländska
intressen i landet, inklusive flyktingspionage.

•

Kontraterrorism, som innebär att förebygga och avslöja
terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i
landet, terroristhandlingar i andra länder samt förekomsten av
internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige.

•

Författningsskydd, som innebär att Säkerhetspolisen skyddar
rikets inre säkerhet. Det gör vi genom att förebygga och avslöja
olaglig verksamhet som med våld, hot eller tvång syftar till att
förändra Sveriges demokratiska styrelseskick, påverka myndigheters eller politiska organs beslutsfattande eller hindra medborgare från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.

•

Säkerhetsskydd, som handlar om rådgivning till och kontroll
av myndigheter och företag i syfte att skydda uppgifter som har
betydelse för rikets säkerhet och förebygga terrorism. Det innebär också att genomföra registerkontroller efter ansökningar
från berörda myndigheter.

•

Personskydd, som handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete
för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främmande
stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande
händelser.

Säkerhetspolisen arbetar även med att förhindra spridning av
massförstörelsevapen. Vi fungerar även som stöd för andra polismyndigheter inom vissa områden. Bombdatacenter arbetar med att
hämta in, analysera och delge information till andra brottsbekämpande myndigheter. Säkerhetspolisen tillhandahåller också teknik
för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt har ett
medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.
Medarbetare med olika bakgrund
Ungefär 1 000 personer arbetar vid Säkerhetspolisen. De flesta arbetar i Stockholm, men vi har även regionala enheter i Luleå, Malmö,
Uppsala, Göteborg och Örebro (se s. 10). Våra medarbetare finns

säkerhetspolisens
kostnader
fördelade per
verksamhetsområde
2007 (procent)

Stöd till andra
polismyndigheter 3

Kontraspionage 16

Personskydd 37

Kontraterrorism 27

Säkerhetsskydd 8

Författningsskydd 9

inom en rad olika yrkeskategorier, bland annat analytiker, tekniker,
tolkar, livvakter, jurister, spanare, ekonomer, utredare, administratörer och översättare. Fördelningen kvinnor/män är ungefär 40/60
och cirka 55 procent av medarbetarna är polisutbildade.
Organisation i två nivåer
Säkerhetspolisens verksamhet är organiserad i två nivåer, en
ledningsnivå och en enhetsnivå. Verksledningen består av generaldirektören, dennes ställföreträdare, sex chefstjänstemän och två
chefssekreterare. Till sitt stöd har ledningen ett verkskansli som består av nio funktioner. Enhetsnivån består av sjutton olika enheter.

Säkerhetspolisens
organisation

Verksledning
Kanslifunktioner
•	Informationssekretariatet
•	Intern säkerhet
•	Kansli för
Samverkansrådet
mot terrorism
•	Ledningsstöd

•	Planeringssekretariatet
•	Rättssekretariatet
•	Säkerhetspolitiska
sekretariatet
• Utlänningsärenden
• Verksamhetskontroll

Kontraspionage

Hotbild

Syd

Kontraterrorism

Spaning

Väst

Författningsskydd

Dokumentation

Nedre mellersta

Säkerhetsskydd

Internationellt
samband

Övre mellersta
Norr

Personskydd
Teknik
Human resources
Ekonomi
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Verksamhet i hela landet
Säkerhetspolisen bedriver verksamhet över hela Sverige med fem regionala
enheter som ansvarar för ett antal län. De regionala enheterna arbetar
främst med kontaktverksamhet och underrättelseinhämtning och utgör ett
regionalt stöd för de centrala enheterna.

Fokus på att förebygga brott
De regionala enheternas verksamhet fokuserar på att förebygga brott. Det sker genom
att ha ett väl utbyggt nätverk med myndigheter, kommuner och landsting. Kontaktverksamheten informerar om säkerhetshot
och hur man förebygger dem. Den handlar
också om att informera om hur samhällsviktig verksamhet och sekretessbelagd
information ska skyddas samt hur myndigheterna kan skydda sig mot terrorattentat.
En del av det förebyggande arbetet sker
också genom kontakter med antidemokratiska miljöer. Dessa kontakter syftar till att
skapa dialog och förtroende.
Lokalkännedom underlättar
informationsinhämtning
De regionala enheterna arbetar också med
att förebygga och avslöja brott inom ramen
för Säkerhetspolisens verksamhetsområden kontraspionage, kontraterrorism och
författningsskydd. Verksamheten består
främst i att hämta in information till såväl
utredningar som förundersökningar. Enheternas lokalkännedom och stora kontaktnät
kommer då till användning.
Lokalt skydd av den centrala
statsledningen
Enheterna deltar även i arbetet med att
skydda den centrala statsledningen. När
någon av Säkerhetspolisens skyddspersoner
besöker olika delar av landet informeras
den berörda enheten. I de fall det finns en
hotbild mot skyddspersonen samordnar den
regionala enheten de lokala skyddsinsatserna med den lokala polismyndigheten.
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n Regional enhet Norr har sitt huvudkontor i Luleå
och en arbetsgrupp i Umeå. Omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
n Regional enhet Övre mellersta finns i Uppsala.
Omfattar Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas,
Stockholms och Gävleborgs län.
n Regional enhet Nedre mellersta har sitt huvudkontor i Örebro och en arbetsgrupp i Norrköping.
Omfattar Jönköpings, Södermanlands, Östergötlands,
Värmlands och Örebro län.
n Regional enhet Väst finns i Göteborg. Omfattar
Hallands och Västra Götalands län.
n Regional enhet Syd finns i Malmö. Omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Ökat internationellt samarbete
Säkerhetspolisens internationella samarbete är mycket omfattande och är
främst inriktat mot de europeiska länderna. Samarbetet och antalet internationella kontakter har ökat ytterligare under 2007 och informations- och
erfarenhetsutbytet är centralt. Säkerhetspolisen stödjer även, och får hjälp
av, andra i olika utredningar och insatser.

Tillsammans arbetar vi mot den internationella terrorismen och
mot spridningen av massförstörelsevapen.
Bernklubben
Informations- och erfarenhetsutbytet sker främst via kontakter
med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster. En stor del
av utbytet sker inom Bernklubben, en informell samarbetsorganisation som består av säkerhetstjänsterna i de flesta av EU-länderna.
Sambandsmän
Säkerhetspolisen har resande sambandsmän och sambandsmän
stationerade på vissa knutpunkter i Europa. Vi representerar också
Sverige i ett antal multinationella organ. En stor del av samarbetet
sker kring verksamhet som är gränsöverskridande, som terrorism
och spridning av massförstörelsevapen. Bekämpningen av terrorism
kräver ett mycket långtgående samarbete med myndigheter i andra
länder. Tillgången till utländsk underrättelseinformation är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt
sätt.

Internationell rättshjälpsbegäran
Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig
att bistå andra länder i deras förundersökningar. Via Utrikesdepartementet och Rikspolisstyrelsen kan andra länder begära
internationell rättshjälpsbegäran. 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 av dem.
Sedan den 1 oktober 2000 gäller Lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Den reglerar både ansökan om rättslig
hjälp från ett annat land och de fall då Sverige ansöker om det.

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
i Storbritannien och FSB
i Ryssland är exempel på
säkerhetstjänster.
En underrättelsetjänst
bedriver verksamhet för
att hämta in, bearbeta och
delge information 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 i Storbritannien är
exempel på underrättelsetjänster.
En sambandsman är
Säkerhetspolisens kontaktperson gentemot andra
säkerhets- och underrättelsetjänster. Sambandsmannen kan antingen arbeta vid
myndigheten i hemlandet
eller vara stationerad på en
ambassad i ett annat land.
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”Vi utför uppdraget
tillsammans”
Intervju med generaldirektör Anders Danielsson

Anders Danielsson blev Säkerhetspolisens
generaldirektör i juni 2007. Nu har han
hunnit bli lite varm i kläderna. Hur har han
det på jobbet?

En typisk måndag kliver Anders upp klockan 4.45 hemma i Malmö för att hinna till
Stockholmskontoret i tid. Sedan är dagen full
av interna och externa möten, bland annat
med medarbetare, andra myndigheter och
journalister. Däremellan tar han sig tid till att
sätta sig in i olika verksamhetsfrågor.
– Jag läser mycket – och har fortfarande en
del att lära mig.
Men det blir inte så
många telefonsamtal och
inte särskilt mycket
e-post. Den biten
sköter han på fredagarna då han sitter
på Säkerhetspolisens
regionala enhet i
Malmö. Men hans
inkorg lider inte
av ”information
overload”.
– Som länspo-
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lismästare i Skåne fick jag minst fyrtio mejl
om dagen. Här handlar det om max tio och de
meddelanden jag får är tydligt riktade till mig
eller skickade till mig för kännedom. Jag får
det jag behöver.
Samverkan viktigt
Internationell samverkan är något Säkerhetspolisen hela tiden utvecklar, så en viktig del i
arbetet är möten med utländska kollegor.
– Vi samarbetar bland annat med de europeiska säkerhetstjänsterna och har ett särskilt
nära samarbete med våra grannländer i Norden. Men jag träffar också såväl amerikanska
som ryska kollegor.
När det gäller samverkan i Sverige nämner Anders särskilt samarbetet med militära
underrättelsetjänsten (MUST) och Försvarets
radioanstalt (FRA).
– Vi har ett uppskattat samarbete. Det
behöver inte betyda att vi är överens om allt,
men det innebär att vi har respekt för varandras roller.
– Vi tillsammans är starkare än summan
av tre.
Modernt ledarskap
– Den största utmaningen som ny är att lära
sig: verksamheten, individerna och systemet,
men också faktiskt ifrågasättande: vilka
hinder, möjligheter, styrkor och svagheter
finns?
– Min första tid i organisationen
handlar mycket om att jag ska lära
mig det befintliga och vara i ständig
dialog med andra.
– Modernt ledarskap bygger
på att vi är ett kollektiv. Jag har

förstås det formella ansvaret, men vi utför
uppdraget tillsammans.
När man har ett intensivt arbete är det
extra viktigt med återhämtning. Jag vet att
du uppskattar träning – hinner du med den?
– Ja, det finns alltid tid till träning! Jag
springer sent på kvällarna om det behövs.
Utmaningen är att utnyttja tiden, det är viktigt
att sätta av den. I stället för att sätta dig i soffan framför teven – gå ut och promenera!
På vilket sätt kommer vi att märka Anders Danielssons prägel om sex år?
– I ständig utveckling och ständig förbättring. Det är inget projekt – det finns ett ständigt tryck på att utveckla oss. Förhoppningen
är att jag ska åstadkomma ett öppet ledarskap
som bygger på förståelse.
Säkerhetspolisen ska bli öppnare, heter
det. Vad menas med det egentligen? Kan en
säkerhetstjänst vara öppen?
– Nej, men tillgängligare. Vi kan delge mer
kunskap, vara mer ute i debatten än vi är nu.
Det är viktigt för vår legitimitet. Men det betyder inte att vi ska röja saker vi inte ska röja.
Förebygga brott är vår styrka
Justitieminister Beatrice Ask har nyligen gett
Säkerhetspolisen ett uppdrag att se över vad
vi kan bidra med för att motverka den grova
organiserade brottsligheten.
– Vi bör, vill och kan medverka med kompetens och resurser på ett aktivt sätt. Vi ska
inte och bör inte hålla oss utanför.
– Vi bekämpar politiskt motiverad brottslighet. Organiserad brottslighet är oftast
ekonomiskt motiverad, men när den börjar
påverka demokratin ska vi vara med och förebygga den. Flera myndigheter jobbar ju för att

förebygga brott, men vi har ännu större fokus
än andra när det gäller just det.
Kampen mot terrorismen och spridningen
av massförstörelsevapen är prioriterade områden för Säkerhetspolisen och för närvarande är
hotet lågt mot Sverige och svenska intressen.
– Men det betyder inte att vi kan slappna
av. Sådant kan förändras snabbt. Därför är det
viktigt att vi hela tiden står på tårna; det är en
utmaning att ha koll på läget.
Kreativa miljöer
– Säkerhetspolisen är en mycket professionell
organisation och jag är imponerad av den kompetens som finns här. Men vi får förstås inte
nöja oss med det, utan hela tiden fråga oss hur
vi kan bli bättre.
– Bättre blir vi genom att skapa kreativa
miljöer, att ha ett ledarskap som präglas av
förståelse och lyssnande och att vara tydliga
med vad vi vill uppnå.
Ett slags kreativt rum är bloggen. En gång
i veckan bloggar Anders Danielsson på Säkerhetspolisens intranät.
– Det är svårt att nå 1 000 medarbetare,
men bloggen är i alla fall ett sätt att komma ut
i organisationen. Genom den kan jag inbjuda
till diskussioner om stort och smått.
Till sist: när kommer dina bästa idéer?
– De bästa idéerna får jag när jag springer.
Man blir mer klarsynt när man låter hjärnhalvorna byta plats för en stund.
– Mitt tips är att se till att anteckna idéerna
snabbt, annars rinner de bort med duschvattnet.

SÄKERHETSPOLISEN 2007 •
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Säkerhetspolisen förbereder sig
för EU-ordförandeskapet 2009
I god tid före den 1 juli 2009, när Sverige återigen håller i ordförandeklubban i EU, har Säkerhetspolisens förberedelser börjat. Det är
särskilt tre områden som är aktuella för oss under perioden för EUordförandeskapet: ansvara för säkerheten vid ett antal möten i Sverige
på ministernivå och eventuellt något informellt toppmöte, leda EU:s
rådsarbetsgrupp Terrorism Working Group (TWG), samt parallellt vara
ordförande för Counter-Terrorism Group (CTG).
Säkerhetspolisen arbetar nära Regeringskansliet och har utsett en
sambandsman till Sekretariatet för EU-möten i Sverige 2009. Sambandsmannen kommer bland annat att fungera som direktlänk till
Säkerhetspolisens personskyddsenhet.

Ny granskare av Säkerhetspolisen:
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisens verksamhet granskas av en rad kontrollorgan:
Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern, Riksrevisionen och
Rikspolisstyrelsens styrelse samt hittills även av Registernämnden
som fattat beslut i ärenden om registerkontroll och som granskat
Säkerhetspolisens registreringar. Den 1 januari 2008 inrättades ett
nytt organ: Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över
brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens
behandling av personuppgifter. De ska även, om enskilda personer
begär det, kontrollera om han eller hon utsatts för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling och om det skett i enlighet med lagen. Inom nämnden
finns Registerkontrolldelegationen, som tar över Registernämndens
uppgifter.

Användning av tvångsmedel: hemlig
rumsavlyssning tillåten från 2008
Brottsförebyggande myndigheter får använda sig av olika
tvångsmedel i förundersökningar efter framställan av åklagare och beslut i domstol. Hemlig teleavlyssning, hemlig tele
övervakning, hemlig kameraövervakning samt postkontroll är
tillåtna sedan tidigare och från och med den 1 januari 2008 är
även hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, tillåten enligt svensk lag. Men medan övriga tvångsmedel får användas
i förundersökningar av brott som kan ge fängelse i minst två
år, får hemlig rumsavlyssning endast användas för att utreda
mycket allvarliga brott, det vill säga brott som har ett minimistraff om fängelse i fyra år.
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Förstärkta insatser mot samhällshotande
brottslighet
Förtroendevalda politiker, myndighetsanställda och företrädare för
den fria debatten måste kunna utföra sitt arbete utan att drabbas
av hot, våld eller andra former av påtryckningar. För att en demo
krati ska fungera är det viktigt att kriminella aktörer inte kan sätta
systemet ur spel genom olika former av otillåten påverkan. 2007
påbörjade Säkerhetspolisen sitt arbete med att kartlägga den del av
den organiserade brottsligheten som riktas mot samhällets företrädare.
Säkerhetspolisen har gjort en grundläggande inventering av
problemet i nära samverkan med polismyndigheterna. Vår underrättelseorganisation ger oss goda möjligheter till långsiktigt och
fokuserat brottsförebyggande arbete. Under 2008 fortsätter arbetet med att i samverkan med övriga rättsvårdande myndigheter
motverka att aktörer inom den organiserade brottsligheten utövar
otillåten påverkan på demokratins funktioner. Arbetet kommer att
bedrivas inom Säkerhetspolisens författningsskyddsenhet.
foto: adam ihse/scanpix
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En verksamhet i utveckling

Planerar verksamheten enligt ny modell
Säkerhetspolisen strävar ständigt efter att utveckla sin verksamhet.
Det innebär bland annat att vi nu planerar och följer upp verksamheten utifrån en mål- och resultatstyrningsmodell.
Eftersom Säkerhetspolisens verksamhet främst handlar om
förebyggande arbete är resultaten ibland svåra att mäta. För att
visa ännu tydligare hur vi uppfyller våra mål tillämpar vi mål- och
resultatstyrningsmodellen i verksamhetsplanering, uppföljning
och värdering. Modellen kännetecknas av en strukturerad verksamhetslogik med resultatindikatorer och framgångsfaktorer. Under
2007 har samtliga chefer utbildats och därmed har en plattform
för en resultatorienterad planerings- och uppföljningsprocess tagits
fram.

Verksamhetskontroll – den interna
granskningen utökas
Säkerhetspolisens interna verksamhetskontroll ska stödja verksledningen i frågor om inriktning och risker när det gäller det operativa
arbetet. Den ska även följa och utvärdera kvalitet, säkerhet och
effektivitet i enskilda operativa ärenden. Under 2007 beslutades det
att verksamhetskontrollen inte bara ska granska operativa ärenden,
utan i princip allt som Säkerhetspolisen arbetar med.
Granskningen kan omfatta såväl ett ärende som en metod eller
en hel enhet. Resultatet av granskningarna av verksamheten har
också fått en bättre uppföljning. Till funktionen knyts interna
resurser som teknisk och juridisk expertis.
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I backspegeln
Säkerhetsunderrättelsetjänst har bedrivits i
Sverige i olika former sedan 1500-talet, vad
man vet. Under 1900-talet var det världskrigen
som präglade den svenska säkerhetstjänsten.
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Carlos använde
egna pengar
till säkerhetstjänsten

Under första världskriget var säkerhetstjänsten polisiär men leddes
av en arméofficer. Efter kriget rustades såväl det svenska försvaret
som säkerhets- och underrättelsetjänsterna ned. De ledande politikerna iakttog nazismens framväxt i Tyskland med upphöjt lugn.
Sverige var ju neutralt, och att Hitler skulle starta ett angreppskrig
ingick inte i det politiska scenariot.
Ensam officer skötte
säkerhets- och
underrättelsetjänsten
Känslan av lugn delades
inte av alla. Inom försvaret
stod det klart för ett antal
officerare att ett nytt krig
var oundvikligt. En av dessa
officerare var såväl framsynt
och begåvad som förmögen
och placerades på rätt plats i
rätt stund. Han hette Carlos
Adlercreutz, var överstelöjtnant, och utsågs i november
1936 till chef för generalstabens utrikesavdelning. Avdelningen som styrde Sveriges
försvarsattachéer utomlands
Överstelöjtnanten Carlos Adlercreutz
ansvarade även för den milibyggde upp säkerhets- och underrätt
tära säkerhets- och underrätelsetjänsten.
telsetjänsten, en arbetsuppgift
som var kraftigt eftersatt och sköttes av en ensam officer.
Nekades pengar
Carlos satte omedelbart igång med att bygga upp den eftersatta
säkerhets- och underrättelsetjänsten. Samtidigt försökte han få
militära och politiska makthavare att vakna. Detta eftersom han
var helt på det klara med att Hitler inte tänkte hålla sig lugn inom
det tyska rikets gränser, något som han bland annat hade hört via
sitt internationella kontaktnät. Men när Carlos nekades pengar för
att anställa mer personal tog han, bland annat, medel från sin egen
förmögenhet.
20
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foto: gustav hansson/bildhuset-scanpix

Polisiär säkerhetstjänst infördes
Sveriges inre säkerhet behövde också en polisiär säkerhetstjänst.
Den befintliga organisationen hade varken personal eller kunskap
nog att kunna arbeta om kriget, som överstelöjtnanten såg framför
sig, skulle komma.
Regeringen ville dock inte ha någon ”politisk polis”. Promemorior, debattartiklar och föredragningar viftades bort. Men Carlos
gav sig inte. Han kallade in en reservofficer som var byråchef vid
Justitiedepartementet och gav honom i uppdrag att skriva ett lagförslag om en allmän säkerhetstjänst. Beslutet om lagen togs av en
motvillig sommarregering i juni 1938. De såg dock till att lagen inte
skulle träda i kraft förrän efter ännu ett regeringsbeslut.
Först efter det tyska anfallet mot Norge och Danmark i april
1940 kom beslutet som satte säkerhetstjänsten på fötter. Nu fick
man de tvångsmedel som behövdes, bland annat brevcensur och
hemlig telefonavlyssning. Allmänna säkerhetstjänsten var därmed
igång och bedrev ett omfattande arbete mot sabotage och spioneri
under hela kriget.
Statspolisen ansvarade till 1965
Organisationen avvecklades efter kriget och flertalet av de cirka
1 000 anställda återgick till sina tidigare arbetsuppgifter. 1946 överfördes den personal som var kvar till Statspolisen, som blev ansvarig för säkerhetstjänsten. Antalet anställda var visserligen betydligt
färre än under krigsåren, men organisationen behölls i stort med
central och regional indelning. Den behölls ända fram till polisens
förstatligande 1965 och blev då en egen avdelning inom Rikspolisstyrelsen: säkerhetsavdelningen – SÄK.
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Från Polisbyrån
till Säkerhetspolisen
1914 – En svensk
säkerhetstjänst bildas
För första gången organiseras en särskild
polisstyrka som ska arbeta med brott
mot rikets säkerhet. Styrkan placeras vid
Generalstaben, Överbefälhavarens föregångare, och får namnet Generalstabens
första byrå, men kallas Polisbyrån.
1918 – Stockholms
polisen har ansvaret
Ansvaret för att förhindra
brott mot rikets säkerhets
läggs på Stockholmspolisen.
Verksamheten prioriterar
kontroll av utlänningar.

1910

1917 – Polisbyrån
är som störst
Byrån består av tio
poliser och bedriver
utrednings- och spaningsarbete. Den har
också befogenheter att
utföra postkontroll.
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1938 – Allmänna Säkerhetstjänsten
Inför hotet om ett annalkande krig börjar arbetet med
att skapa en hemlig polisiär säkerhetstjänst 1937. 1938
undertecknas den hemliga kungörelse som reglerar
säkerhetstjänstens organisation och bemanning. Men
först 1940, i samband med Tysklands ockupation av Norge
och Danmark, får tjänsten ekonomiska och personella
resurser.
Både poliser och civila arbetar vid Allmänna Säkerhetstjänsten, som mest cirka 1 000 personer. Stor vikt läggs vid
att registrera misstänkta kollaboratörer med sympatier
för de krigförande parterna och varje vecka granskas cirka
200 000 brev. Cirka elva miljoner telefonsamtal avlyssnas
under krigsåren.

1920

1932 – Statspolisen
Verksamheten tas
över av Statspolisen.
Samtidigt läggs fokus
på att kontrollera
nazister och
kommunister.

1930

1940

1946 – Statspolisens
rotel 3
Efter andra världskriget
sker en kraftig nedskärning av säkerhetstjänsten
och antalet anställda
minskar till hundra
personer. Det nya
Europa ska inte behöva
någon säkerhetspolis,
så organisationen ska
vara tillfällig och läggs
på Statspolisens tredje
rotel under ledning av
statspolischefen.

1950

1948 – Kalla kriget
gör säkerhetstjänsten
permanent
I och med statskuppen i
Tjeckoslovakien, Pragkuppen, 1948, inleds
kalla kriget. Säkerhetstjänsten blir permanent
och möjlighet till parlamentarisk insyn införs.
Statspolischefen ska samråda med Statspolisintendentens samrådsnämnd
i frågor som handlar om
säkerhetstjänsten.

1965 – Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, SÄK
Polisverksamheten blir statlig och
Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning,
SÄK, ansvarar för skyddet av rikets
säkerhet. Riksdagen har representanter
i Rikspolisstyrelsens styrelse, som även
granskar SÄK:s verksamhet.

1960

1970

1980

1989 – Säkerhetspolisen, Säpo
Säkerhetspolisen bildas den 1 oktober.
Säkerhetstjänsten blir självständig med
egen generaldirektör, men tillhör fortfarande Rikspolisstyrelsen. Förutom uppdraget att förhindra och avslöja brott mot
rikets säkerhet får Säkerhetspolisen det
formella ansvaret för bevaknings- och
säkerhetsarbete när det gäller den
centrala statsledningen liksom vid statsbesök och liknande händelser.

1990

2000

”Varning för spioner!”
Vid Göteborgs central
station under andra
världskriget.
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Förstearkivarien Karin
Borgkvist Ljung vid Riksarkivet står i en gång, 60
meter ner i berget.

Handlingar flyttas
till Riksarkivet
Gemensamt för svenska och utländska säkerhetstjänster är att arbetet till stor del omfattas av sekretess. En motståndare bör nämligen inte ha kunskap
om de medel, metoder och resurser som sätts in
mot honom eller henne. Sekretessen omfattar
förstås även säkerhetstjänsternas arkiv.
Kungligt brev gav rätt att förstöra dokument
Tidigare hade den svenska säkerhetspolisen rätt att själv ordna
arkiv och självständigt besluta om vad som skulle förstöras eller bevaras. Den rätten hade utfärdats genom ett kungligt brev. I polisdatalagen 1999 infördes dock nya gallringsregler, med ökade krav på
rätt till insyn i Säkerhetspolisens arkiverade handlingar. Sedan dess
förstörs därför inte några operativa handlingar. De flyttas i stället
till Riksarkivet som bevarar dem för framtiden.
Hittills har Riksarkivet tagit emot handlingar från alla Säkerhetspolisens föregångare sedan 1800-talets slut. Under 2007 flyttades cirka 800 hyllmeter handlingar över till Riksarkivet. Kvar hos
Säkerhetspolisen finns i stort sett bara arkivmaterial som vi behöver för vår verksamhet. När flytten är färdig kommer bara material
som varit aktuellt under de senaste tio åren finnas kvar hos oss.
Säkerhetspolisens arkivsystem var internationell föregångare
För att ett arkiv ska få kallas arkiv ska handlingarna som förvaras
där gå att hitta. De svenska polisiära säkerhetstjänsterna har sedan
1800-talet och fram till i dag haft flera olika system för arkivbildning och klassificering av handlingar.
1944–1982 använde tjänsterna ett för sin tid mycket kvalificerat
system som kallades JWK efter John W Karlsson, kriminalkommissarie och upphovsman till systemet. JWK gjorde att det gick
snabbt att hitta information vare sig det gällde personer, organisationer eller inträffade händelser. Systemet var så modernt att flera
utländska systerorganisationer kom till Stockholm för att lära sig
systemet.
På 1960-talet var det dags för datorernas intåg. 1969–1971
överfördes JWK-systemets registerkort till data, vilket förstås gav
24
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Hemliga handlingar
Enligt offentlighetsprincipen ska allmänhet
och medier ha insyn i myndigheters verksamhet. Det innebär bland annat att de har rätt att
ta del av myndigheters allmänna handlingar.
Ibland är allmänna handlingar sekretessbelagda, och sådana lämnas inte ut.
Sekretess innebär att det är förbjudet att
röja en uppgift vare sig det sker muntligt eller
genom att en allmän handling lämnas ut. En
stor del av Säkerhetspolisens verksamhet och

handlingar omfattas av sekretess, enligt sekretesslagen (1980:100).
Uppgifter i en handling kan vara sekretessbelagda som längst i 150 år, men det beror
på vilken bestämmelse i lagen som åberopas.
Oftast är sekretesstiden betydligt kortare för
de uppgifter som Säkerhetspolisen hanterar.
Läs mer om offentlighet och sekretess på
www.sakerhetspolisen.se

snabbare åtkomst till informationen. Det gamla systemet låg dock
fortfarande i grunden och användarnas krav och teknikutvecklingen gick hand i hand, så 1982 gick JWK i graven. Säkerhetspolisen
fick ett helt nytt objektsbundet register- och arkivsystem. Än en
gång kom utländska kollegor till Stockholm för att ta del av det senaste inom informationssökning. Vid millennieskiftet var även det
systemet föråldrat och sedan dess arbetar vi i en webbaserad miljö
med ett digitalt arkivsystem.
SÄKERHETSPOLISEN 2007 •
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En myndighet i samverkan
Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete i Sverige
med andra underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ, med myndigheter och företag som omfattas
av säkerhetsskyddslagen och inte minst med medborgare,
organisationer och församlingar.
En stor del av samarbetet med andra underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ handlar om
informations- och erfarenhetsutbyte, men vi samarbetar
också operativt. Vi kan till exempel få stöd från polismyndigheter vid en utredning av brott. På samma sätt kan
vi bidra med expertkunskaper om exempelvis höger- och
vänsterextremism. Inom personskyddsarbetet har vi ett
nära samarbete med polismyndigheterna vid planering och
genomförande av olika skyddsinsatser.
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Öppen kontaktverksamhet – samverkan
med medborgarna
För att kunna genomföra vårt viktiga uppdrag behöver Säkerhetspolisen ha
väl fungerande kontaktvägar till stora delar av det svenska samhället. Det
är endast i samarbete med medborgarna som Säkerhetspolisen kan fortsätta bidra till att Sverige är en trygg demokrati.

Säkerhetspolisen har på senare tid satsat mer
resurser på den öppna kontaktverksamheten,
där vi öppet besöker och samtalar med viktiga
intressenter. Det är en av de absolut viktigaste
uppgifterna för våra regionala enheter.
Våra främsta samarbetspartners är Sveriges
polismyndigheter, men verksamheten riktar
sig även till bland annat en stor mängd andra
myndigheter, organisationer och församlingar.
Säkerhetspolisen genomför tusentals besök
och samtal över hela Sverige. Det är viktigt för

oss att säkerställa att vi har väl fungerande
kanaler ut i samhället. Det ska vara lätt och
naturligt för alla att vända sig till oss.
Att en säkerhetstjänst, som finns till för att
tjäna medborgarna och värna demokratin, rör
sig ute bland medborgarna är helt naturligt.
Syftet är förstås inte att skapa ett angiverisamhälle. Det ska vara lika självklart att prata
med Säkerhetspolisen som med Polisen. Som
vi själva uttryckte det i en debattartikel – man
ska värna samtalet, inte misstänkliggöra det.

Samverkansrådet mot terrorism
Samverkansrådet mot terrorism är ett
unikt samarbete mellan elva svenska myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges
förmåga att bekämpa terrorism.

Rådet skapades på initiativ av Säkerhetspolisen
och höll sitt första möte i februari 2005. Rådet
leds av Säkerhetspolisens generaldirektör
Anders Danielsson. Där deltar även de högsta
cheferna för Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets
forskningsinstitut, Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten.
Till rådet hör ett antal arbetsgrupper som
koordineras av en samordningsgrupp. En av
arbetsgrupperna är permanent – Nationellt
Centrum för Terrorhotsbedömning (NCT). I
NCT sitter representanter för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen.
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En gång per månad, eller vid särskild anledning, tar dessa fram en gemensam hotbild vad
gäller terrorhotet mot Sverige och svenska
intressen.
De andra arbetsgrupperna jobbar med
andra frågor. Ekobrottsmyndigheten leder
exempelvis en grupp som arbetar med frågor
kring finansiering av terrorism.
Därutöver pågår ett separat strategiarbete
för att långsiktigt stärka Sveriges förmåga att
bekämpa terrorism. Detta arbete ska ge svar på
frågor som: hur ser hotet ut över tiden? Hur
god ska förmågan att bekämpa terrorism vara?
Vad måste vi kunna göra? Vad krävs i form av
resurser och kompetens? Och hur ska de samverkande myndigheterna tillsammans agera
för att skapa detta?
– Jag kan inte nog betona hur viktigt detta
samarbete är för Säkerhetspolisen. Det är ett
klassiskt exempel på att helheten är större
än summan av delarna, säger generaldirektör
Anders Danielsson.
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Säkerhetspolisen besökte polismyndigheter
för ökat samarbete
Under 2007 prövade vi ett nytt koncept för
att öka vår öppenhet och tillgänglighet.
Säkerhetspolisens ledning besökte sina
kollegor vid polismyndigheterna i fem
svenska städer. Medierna bjöds också in.

Det operativa samarbetet mellan Säkerhetspolisen och övriga polismyndigheter är sedan
årtionden tillbaka omfattande. Under besöken
lyssnade inbjudna poliser på föredragningar
från Säkerhetspolisens experter på terrorism
och författningsskydd. Vi vände oss framför allt
till närpolisen, kriminalunderrättelsetjänsten
och gränspolisen. Poliserna fick också information om vår nya inriktning av de regionala
enheternas verksamhet, mot underrättelse
inhämtning och öppen kontaktverksamhet.

De städer som fick besök var Göteborg, Uppsala, Malmö, Örebro och Umeå. I samtliga fall
arrangerades det också pressträffar.
– Det var första gången vi hade möjlighet
att låta företrädare för regionala och lokala
medier träffa vår ledning på detta sätt. Det
kändes bra att kunna göra det för att visa att vi
vill vara så öppna och tillgängliga som verksamheten bara tillåter, menar Säkerhetspolisens dåvarande informationsdirektör Anders
Thornberg.
– Vi vill även peka på hur viktig vår regionala verksamhet och vårt samarbete med all övrig polis i Sverige är för att vi ska kunna lyckas
med vårt uppdrag. Vi har under 2007 tillfört
våra regionala enheter cirka 40 nya medarbetare och för oss är det av yttersta vikt att vi finns
över hela Sveriges yta.

Företag informerades om export till Iran
Med anledning av nya regler vid export till
Iran arrangerade Säkerhetspolisen under
2007 informationsträffar med ett antal
företag som exporterar till landet.

Träffarna var en del av vårt förebyggande
arbete inom icke-spridningsområdet och arrangerades tillsammans med Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), Inspektionen för stra-
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tegiska produkter (ISP), och Tullverket.
– I Sverige finns det gott om företag som
exporterar produkter till Iran, men företagen
vet sällan om vad de kan användas till, eller
vilka regler som gäller. Därför vänder vi oss
direkt till några av dem för att berätta om regler och risker, säger Anna vid kontraterrorism
enheten som ansvarade för träffarna.
Informationsträffarna riktade sig mot företag som redan har handel med Iran och har

Arbetade tillsammans mot
diskriminering på arbetsplatser

Tillsammans med Bilprovningen, Kronofogden, Sida, Åklagarmyndigheten och Riks
polisstyrelsen har Säkerhetspolisen deltagit
i projektet Mångfald.nu.

Projektet drevs med stöd från Europeiska
socialfonden och Växtkraft Mål 3 och syftade
till att utveckla arbetet med mångfald, motverka diskriminering på arbetsplatserna och öka
antalet anställda med utomnordisk bakgrund.
För Säkerhetspolisen är attityder samt jämnare könsfördelning bland chefer prioriterade
områden och under 2007 ökade också andelen
kvinnliga chefer märkbart.
Mångfald.nu pågick under ett och ett halvt
år och avslutades i november 2007. Det innebär förstås inte att frågorna läggs på hyllan.
– Vi strävar efter en arbetsmiljö där olikheter respekteras. Därför ska vi aktivt rekrytera
medarbetare utifrån ett mångfaldsperspektiv,
berättar polisöverintendent Doris Högne Rydheim som representerade Säkerhetspolisen i

projektets styrgrupp.
– Olika kompetenser
är en tillgång för verksamheten.
– Tack vare
Mångfald.nu har vår
kompetens ökat inom de
här områdena och vårt
kontaktnät är större.
Säkerhetspolisen
ska som arbetsplats
erbjuda lika villkor för
alla medarbetare, oavsett – Vi ska aktivt rekrytera medarbetare
kön och/eller etnisk och
utifrån ett mångfaldskulturell bakgrund. Inte perspektiv, säger Doris
Högne Rydheim.
heller ska religion eller
annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder inverka
negativt på medarbetares villkor vad gäller
arbete, utbildning och inflytande. All diskriminering motverkas aktivt och ingen ska bli
utsatt för trakasserier.

produkter som normalt sett inte är känsliga,
men som nu kan vara det. Det kan handla om
verkstadsföretag och tillverkare av aluminium.
Då Iran inte levt upp till alla de krav som IAEA
(International Atomic Energy Agency) ställt har
FN utfärdat två resolutioner som omsatts till
strängare regler för export från EU.
Träffarnas syfte var att informera om de
nya exportreglerna, om FN:s sanktioner mot
Iran, bakgrunden till dessa och vad de konkret
innebär.

– Kopplingen till ett eventuellt kärnvapenprogram känns än så länge avlägsen och
långsökt, men vi vill ändå informera om att
den kan finnas, berättar Anna. Gränsen mellan kärnvapenprogram och civil kärnteknik
tillämpning är flytande. Det som är avgörande
är mottagarlandets intentioner.
– ”Mina varor kan nog användas i ett kärnvapenprogram” är sällan det första en företagare tänker på vid export av varor. Därför vill vi
uppmärksamma dem på varningstecken.
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Kontraterrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen
i Sverige. Vi arbetar förebyggande för att förhindra
attentat i Sverige och mot svenska intressen. I detta
arbete är det viktigt att få information om odemokratiska strömningar i samhället. Därför arbetar vi med
underrättelseverksamhet och har samarbete med
andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster.
Terrorattentat ska inte heller kunna planeras eller stödjas från
Sverige. I dag finns det individer i Sverige som sympatiserar med
och direkt stöder terrorverksamhet i olika delar av världen. Säkerhetspolisen arbetar därför med att förhindra att Sverige används
som bas för rekrytering, logistiskt stöd, finansiering eller attentatsplanering.
En del i det förebyggande arbetet är att Säkerhetspolisen i
yttranden till Migrationsverket förordar att personer med koppling
till terrorverksamhet inte beviljas inresa, uppehållstillstånd eller
medborgarskap i Sverige.
Säkerhetspolisen ansvarar dessutom för att förhindra och avslöja illegal handel med produkter som kan användas för framställning av massförstörelsevapen. Arbetet sker i nära samverkan med
andra myndigheter (se s. 30).
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Starka reaktioner på teckning av
profeten Muhammed som rondellhund

Fredrik Reinfeldt besöker moskén i Stockholm hösten 2007.

foto: sven-erik sjöberg
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I augusti 2007 publicerade Nerikes Allehanda en teckning av profeten Muhammed som
rondellhund under rubriken ”Rätten att förlöjliga en religion”. I samband med detta riktades
hot mot konstnären och chefredaktören. Säkerhetspolisen vidtog en rad åtgärder för att
bedöma de uttalade hoten och eventuella konsekvenser av dem.

Karikatyrerna upplevdes som kränkande
Utöver att det enligt muslimsk tradition inte
är tillåtet att avbilda Muhammed uppfattades
teckningen som en förnedring av profeten,

som har en särskild betydelse för muslimer.
Många muslimer upplevde därför teckningen
som personligt kränkande. Vissa tolkade också
teckningen politiskt, som ett angrepp från
västvärlden mot islam, ungefär som i fallet
med de danska karikatyrerna. Teckningens
rubrik kan i sig också ha underblåst reaktionerna. För många muslimer – framför allt
utanför Sverige – framstår det som underligt
att islam kan kränkas i yttrande- och religionsfrihetens namn. Då regeringar i en del länder
har stort utrymme att stoppa eller censurera
publiceringar framstod det för vissa som obegripligt att inte den svenska regeringen hade
samma möjligheter.
foto: ulf ryd

Uttalandet, som kom från en företrädare för
al-Qaida i Irak, innehöll hot mot svenska företag. Hoten handlade om ekonomiska sanktioner snarare än våldsdåd. Fler reaktioner på
publiceringarna följde och kritiska uttalanden
gjordes av officiella företrädare för bland annat Iran.
Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning (se s. 28) sammankallades och flera nationella hotbildsbedömningar delgavs Regeringskansliet och andra intressenter. I sin öppna
kontaktverksamhet (se s. 28) hade
Säkerhetspolisen möten med officiella företrädare för svenska muslimer. Vid dessa möten
kom det fram att reaktionerna på publiceringen var starkt negativa, men att de flesta aktivt
arbetade för att protester skulle ske inom
ramen för det svenska demokratiska systemet.
Säkerhetspolisen vände sig även till samverkande tjänster för information. Underrättelseinhämtning och bearbetning av tips fokuserade på att bedöma om personer i Sverige
eller i utlandet skulle vilja och kunna agera på
al-Qaidas uppmaning till våld. När Utrikesdepartementet började arbeta med frågan bidrog
Säkerhetspolisen till bedömningar av utvecklingen och informerade svenskt näringsliv och
medier. Säkerhetspolisen fick också i uppdrag
att ta fram hotbildsunderlag till de lokala
polismyndigheter som skulle hantera bland
annat demonstrationer eller besök av hotade
personer.

Konstnären Lars Vilks landar på Ängelholms flygplats
den 16 september 2007 och möts av poliser, då hot
riktats mot honom.
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Utlämnade till Tyskland
för misstankar om terroristbrott

I mars grep Säkerhetspolisen två personer
som var efterlysta av utländska myndigheter på grund av misstankar om terroristbrott. De båda männen spårades till en
lägenhet i Märsta och kunde gripas med
några dagars mellanrum. Säkerhetspolisen
har via rättslig hjälp bistått tyska myndigheter i utredningarna mot dem.

En av de misstänkta var en 25-årig marockansk
medborgare som var efterlyst av marockanska
myndigheter. Indikationer fanns på att han
vistades i Sverige och han spårades upp för att
utvisas, då han saknade rätt att vistas i landet.
Tyska myndigheter utfärdade senare en europeisk arresteringsorder mot honom och han
utlämnades till tyska myndigheter på grund av
misstankar om terroristbrott.
Säkerhetspolisen grep även en 33-årig
jordansk medborgare, mot vilken tyska
myndigheter hade utfärdat en europeisk arresteringsorder på grund av misstankar om
terroristbrott. 33-åringen hade vistats i Sverige
i över ett år och hade uppehållstillstånd. Han
utlämnades till Tyskland i början av april.
De två utlämnade männen anklagas av
tyska myndigheter för samröre med Redouane
E. H., en 38-årig tysk medborgare av marockanskt ursprung som greps i Tyskland sommaren 2006 på grund av misstankar om terroristbrott. Redouane E. H. dömdes i januari 2008 i
Tyskland till fängelse i 5 år och 9 månader för
att ha stöttat al-Qaida och för att ha grundat
en terroristorganisation. Enligt domstolen har
han via internet grundat en terroristgrupp
med syftet att bedriva ”heligt krig” i Sudan.
Han har även dömts för att ha skickat pengar
till al-Qaida och slussat jihadister till Irak.
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33-åringen dömdes till två års fängelse och
utvisning till Jordanien. Rättegången mot 25åringen ska enligt medieuppgifter starta i mars
2008.
Den i Sverige gripne 25-åringen anklagas av
tyska myndigheter för att ha stöttat Redouane
E. H. i rekryteringen och slussningen av islamistiska jihadister till Irak. 25-åringen bedöms
ha varit Redouane E.H:s kontaktperson i Marocko. Då Redouane E. H. ville resa till Sudan
ska han ha utnämnt den gripne marockanske
medborgaren till sin efterträdare i det fortsatta
samarbetet med en syrisk al-Qaida-grupp. Den
gripne mannen misstänks även ha stöttat Redouane E. H:s Sudangrupp finansiellt.
Den gripne och utlämnade jordanske medborgaren anklagas av tyska myndigheter för
att tillsammans med Redouane E. H. och ytterligare tre personer ha grundat Sudangruppen.
Hans roll i gruppen var enligt de tyska myndigheterna att sköta om pengatransaktioner och
finansieringsfrågor.

Ärendegång för säkerhetsärenden

Säkerhetspolisen

Migrationsverket

Migrations
överdomstolen

Regeringen

Säkerhetsärenden omfattas av sekretess
Säkerhetspolisen ska se till att Sverige inte
blir en tillflyktsort för personer som kan utgöra en fara för rikets säkerhet. Vår uppgift
är att utifrån vad som är känt om en utlännings bakgrund, kontakter eller aktiviteter,
antingen i Sverige eller utomlands, bedöma
om han eller hon kan komma att utgöra en
säkerhetsrisk. Säkerhetsskälen som kan
finnas är antingen kopplade till rikets säkerhet, inklusive flyktingspionage, eller
terrorism, vilket är vanligast.

Säkerhetspolisen tittade närmare på cirka 1 200
av de omkring 36 200 asylansökningar som
gjordes under 2007. Av dessa granskades 121
på djupet, där sökanden i de flesta fall kal�lades till förhör. Vid förhör ställer vi frågor
runt de omständigheter som gjort att ansökan
uppmärksammats. Det är ofta uppgifter som
lämnats av sökanden själv, men det kan också
vara information som Säkerhetspolisen fått på
annat sätt.
Under 2007 förordade vi i yttranden till
Migrationsverket, som är första beslutsinstans,
att ansökan borde avslås i 14 fall. Migrationsverkets beslut kan överklagas till regeringen
såväl av sökanden som av Säkerhetspolisen.
Innan regeringen får fatta beslut i ett ärende
ska en muntlig förhandling hållas i Migrationsöverdomstolen. Domstolen ska därefter
yttra sig till regeringen över omständigheterna
i det specifika ärendet. Om domstolen kommer
fram till att ett beslut om utvisning inte går att
verkställa är regeringen bunden av detta.

En fråga som ofta diskuteras är att sökanden och dennes ombud inte får ta del av alla
grunder för utvisningsbeslutet. Det beror på
att mycket av den information som ligger till
grund för bedömningen omfattas av sådan sek
retess att den inte får lämnas ut. Det kan vara
fråga om information från utländska säkerhets- eller underrättelsetjänster. Informationen kan också komma från en informatör vars
egen säkerhet riskeras om hans eller hennes
identitet blir avslöjad.
Förebyggande verksamhet
En annan fråga som ofta får uppmärksamhet
är varför en person kan utvisas av säkerhetsskäl utan att vara dömd för brott. Skälet till det
är att verksamheten med yttranden i säkerhetsärenden är förebyggande, det vill säga tar sikte
på vad en person kan befaras ägna sig åt om
han eller hon får uppehållstillstånd i Sverige.
I de fall det kan misstänkas att ett brott är
begånget ska utredningen av brottet hanteras
enligt bestämmelser i bland annat rättegångsbalken.
Medborgarskapsärenden
Under 2007 granskade Säkerhetspolisen cirka
2 200 av de 26 400 ansökningar om medborgarskap som handlades av Migrationsverket under
året. I 364 ärenden gjordes en djupare utredning där samtal med sökanden genomfördes i
de flesta fall.
Under året förordade Säkerhetspolisen att
ansökan om medborgarskap skulle avslås i 16
fall.
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Kontraspionage
Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja spioneri och annan olaglig underrättelseverksamhet som riktar sig mot svenska intressen i Sverige
och utomlands samt utländska intressen i landet. Vi
arbetar också med att förebygga och avslöja flyktingspionage och företagsspionage.
Det pågår underrättelseverksamhet mot Sverige och svenska intressen och främmande stater har underrättelseofficerare stationerade
i Sverige. En del är här öppet och bedriver laglig underrättelseverksamhet. Dessa samarbetar vi med. Men det finns också underrättelseofficerare som är i Sverige under falsk förespegling och som utger
sig för att vara till exempel diplomater, journalister eller affärsmän.
Dessa bedriver olaglig underrättelseverksamhet, det vill säga försöker komma över hemliga uppgifter som kan vara till men för rikets
säkerhet eller kan skada Sverige vid till exempel mellanstatliga
förhandlingar. Underrättelseofficerarna använder sig många gånger
av andra människor för att få ut hemliga uppgifter från myndigheter eller företag. De personer som försöker komma över hemliga
uppgifter för att ge dem till främmande makt gör sig skyldiga till
spioneri. Vi arbetar kontinuerligt för att förhindra och avslöja denna verksamhet. Det gör vi genom underrättelseverksamhet, genom
att fortlöpande bevaka särskilt skyddsvärd verksamhet i samverkan
med berörda parter samt genom rådgivning och information till de
myndigheter och företag som hanterar hemliga uppgifter.
Kontraspionage omfattar även att förebygga och avslöja spionage mot svenska företag i de fall en annan stat står bakom spionaget
för att få tillgång till uppgifter som kan skada svenska intressen
eller rikets säkerhet. Om ett företag spionerar på ett annat företag
i syfte att få konkurrensmässiga fördelar är detta ett brott som
utreds av en lokal polismyndighet.
Säkerhetspolisen arbetar också med att förebygga och avslöja
olaglig underrättelseverksamhet riktad mot exilgrupper och oppositionella, så kallat flyktingspionage.

En underrättelseofficer är
anställd av ett lands underrättelsetjänst. Underrättelseofficeren har i uppgift
att hämta in information – i
huvudsak hemlig – om ett
annat land.
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Främmande makter kartlägger
oppositionella i Sverige
Många länder bedriver olovlig underrättelse
verksamhet i Sverige. Det brukar kallas
flyktingspionage, men riktas inte enbart mot
flyktingar. Flyktingspionage och kartläggning
av oppositionella är ett hot mot medborgerliga fri- och rättigheter. Under 2007
prioriterade Säkerhetspolisen arbetet med
att motverka kartläggning av oppositionella
i Sverige.

märksamhet mot dem. Vi har
En
bland annat fått uppgifter
dissident
om att personer fotografeär en person som
ras vid demonstrationer,
aktivt protesterar
nekas visum för att besöka
mot en totalitär
sitt forna hemland eller får
regim.
hot via telefon. Det har också visat sig att stater, ibland
i skydd av sina diplomatiska uppdrag, kartlägger sina före detta medborgare.

Olovlig underrättelseverksamhet bedrivs av
totalitära stater som försöker skydda sig mot
motståndsgrupper eller av stater som befinner sig i konflikt. Det innebär att de förföljer
eller riktar underrättelseverksamhet mot
exilgrupper och oppositionella som befinner
sig i Sverige. Säkerhetspolisen arbetar med att
förhindra och avslöja sådan verksamhet.

Varför kartläggs oppositionella?
De stater som kartlägger politiskt opposition
ella eller andra som upplevs som dissidenter
till regimen gör det av olika anledningar.
Det kan handla om territoriella motiv där
dissidenterna förespråkar ett frigörande av
landområdet, eller om en religiös grupp som
genom antalet anhängare hotar maktmonopolet i en stat. Kartläggningen kan ske för att
en politisk opposition som befinner sig i ”exil”
kan hota statens maktmonopol eller för att
man helt enkelt vill utöva kontroll över sina
forna medborgare. Det kan även vara ett sätt
för den främmande makten att värva spioner.
Den politiska kontrollen resulterar ibland i
olika former av hot mot personer som bor i
Sverige.

Mer än flyktingspionage
Verksamheten riktas inte enbart mot flyktingar, utan även mot personer boende i
Sverige som bedöms som regimhotande för
främmande makter: dissidenter eller oppositionella. Även svenskfödda personer som stöttar
regimkritiker kan komma att utsättas för en
kartläggning av främmande makt.
Säkerhetspolisen jobbar bland annat med
att göra människor inom berörda grupper
medvetna om att andra stater riktar sin upp-
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Fallbeskrivning – flyktingspionage
I arbetet med att motverka flyktingspionage
och kartläggning av oppositionella så samtalar Säkerhetspolisen med potentiellt utsatta
personer för att göra dem uppmärksamma
på sin situation.
Fallet är fingerat men har stora likheter
med verkligheten och visar hur länder
kartlägger och kontrollerar sina före detta
medborgare i Sverige.

Personen A lämnade sitt hemland, landet Y,
efter att ha varit aktiv inom en politisk oppositionsgrupp. A har fått svenskt medborgarskap
och vill hälsa på sina nära och kära i landet
Y. Han berättar för Säkerhetspolisen att han
lämnat in en visumansökan på Y:s ambassad
i Sverige. Visumansökan är mycket detaljerad
i sina frågor, och A får bland annat svara på
frågor om hans vänner i Sverige och i landet Y,
vilken skola han gick på i sitt forna hemland
och vad han gör i Sverige. Han berättar också
för oss att alla före detta Y-medborgare har
en personakt både i landet Y och hos ambassaden. Inom ramen för viseringsansökan håller
ambassaden också ett personligt och ingående
samtal med honom.
A, som valt att inte vara aktivt oppositio-

nell i Sverige, får så småningom visum. Detta
till skillnad från sina vänner i Sverige som
öppet är med och demonstrerar mot regimen
i landet Y eller på annat sätt är aktivt oppositionella. Den rådande uppfattningen är att om
man vill åka tillbaka och hälsa på sina släktingar får man ligga lågt i ett år, och därefter
söka visum.
När A kommer till landet Y tar deras säker
hetstjänst snabbt kontakt med honom och
håller ett flera timmar långt förhör. I förhöret
får A bland annat svara på vilka oppositionella
personer han känner till i Sverige.
Underrättelsetjänsten i landet Y visar sig
ha väldigt ingående kunskaper om A och hans
nya liv i Sverige och besöker honom vid ett
flertal tillfällen under hans vistelse i landet.
De frågar honom också om han vill samarbeta
med dem för att lämna information om oppositionella i Sverige.
När A kommer tillbaka till Sverige håller
säkerhetstjänsten från landet Y kontakt med
honom. De ringer bland annat från hans föräldrars hem för att önska honom gott nytt år.
A berättar för oss att han upplever detta som
ett direkt hot och en påtryckning för att förmå
honom att samarbeta med säkerhetstjänsten i
landet Y.
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Rådgivning ska göra riksdagen säkrare
Under 2007 har Säkerhetspolisen särskilt
prioriterat säkerhetsrådgivning till riksdagen. Detta för att bidra till ett väl avvägt och flexibelt säkerhetsskydd i riksdagens komplexa verksamhet. Skyddet utgår
från aktuella hotbildsbedömningar.
Många är verksamma och har sin arbetsplats i riksdagens lokaler. Det handlar
om folkvalda, anställda, journalister och
allmänhet. Skyddsarbetet är komplicerat
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och omfattar ett stort antal lokaler på
olika adresser.
Rådgivning till riksdagen sker inom
flera områden: fysiskt skydd och tillträdesbegränsning, personsäkerhet, hotbildsfrågor, informationssäkerhet och IT-säkerhet,
säkerhetsprövning, registerkontroll och
säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) samt frågor som rör
riksdagens säkerhetsorganisation.

Säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen arbetar för att höja säkerhetsnivån
i samhället. Det gör vi genom rådgivning och tillsyn av
myndigheter och företag som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. På så sätt bidrar vi till att skydda
rikets säkerhet och förebygga terrorism.
Rådgivningen omfattar flera delar. Vi utfärdar föreskrifter som
anger hur lagstiftningen ska tillämpas. Vi ger också ut informationsmaterial och arrangerar årliga utbildningar för säkerhetsskyddschefer.
Säkerhetspolisen har också ett tillsynsansvar inom säkerhetsområdet. Vi ansvarar för att kontrollera att myndigheter följer de
lagar och regler som finns samt att deras skydd är tillräckligt för
den verksamhet de bedriver. Vi besöker myndigheter och inspekterar utformningen av skyddet. Eventuella brister påtalas vid besöken och ett nytt tillsynsbesök sker efter ett till två år om det finns
brister i skyddsnivån hos myndigheten.
I säkerhetsskyddsarbetet ingår också att göra registerkontroller.
Dessa är en del av myndigheternas säkerhetsprövningar och fungerar som underlag när myndigheter ska fatta beslut om anställning. Säkerhetsprövningarnas syfte är att bedöma om en person är
lämplig, lojal och pålitlig från säkerhetssynpunkt. Säkerhetspolisen
genomför registerkontroll efter ansökan från en myndighet och
samtycke från den person som ska kontrolleras. Personen kontrolleras bland annat gentemot belastningsregistret, misstankeregistret
och Säpo-registret.
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Transport- och energisektorn fick rådgivning
Säkerhetspolisens rådgivning i säkerhetsskydd
har under 2007 koncentrerats mot transportoch energisektorerna.
Inom transportsektorn är det framförallt
hamnar och spårbunden trafik som rådgiv-

ningen har riktats mot. Sedan 1 januari 2007
ställer nämligen EU krav på ökat hamnskydd.
När det gäller spårbunden trafik har rådgivningen främst inriktats mot centralstationerna
i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Bristande IT- och informationssäkerhet
hos myndigheter och företag
Under Säkerhetspolisens tillsynskontroller
2007 visade det sig bland annat att myndigheter och företag brister i informations- och
IT-säkerhet. Dessa brister kan bland annat
få konsekvenser för rikets säkerhet och
skyddet mot terrorism. Det ökar även risken för att insiders ska kunna åstadkomma
stor skada för organisationerna.

Känslig information hanteras ofta i IT-system
med externa anslutningar som inte är tillräckligt säkra mot elektroniska angrepp utifrån,
vilket gör det möjligt att komma åt känslig
information.
Säkerhetsanalyser saknas
Dagens samhälle ställer allt högre krav på
tillgänglighet och många samhällsviktiga
verksamheter förlitar sig på IT-system för att
kunna möta de kraven. En grundläggande brist
i säkerhetsskyddet är att många organisationer
saknar säkerhetsanalyser. En säkerhetsanalys
undersöker vilka uppgifter i en verksamhet
som ska hållas hemliga och vilka anläggningar
och verksamheter som kräver ett säkerhetsskydd, med hänsyn till rikets säkerhet och
skyddet mot terrorism. I analysen klassas den
information som organisationen är beroende
av då informationen kan vara känslig av
sekretess-, tillgänglighets- eller riktighetsskäl.
Myndigheter utsätts för dataintrång
Samhällsviktiga myndigheter och organisationer utsattes för avancerade dataintrångsförsök
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under 2007. De är mycket svåra att upptäcka
och kan inte alltid avslöjas av vanliga säkerhetssystem som till exempel brandväggar och
antivirusprogram. Konsekvenserna kan bli allvarliga för vissa verksamheter och kan påverka
rikets säkerhet och skyddet mot terrorism.
Förövare av elektroniska attacker är
mycket svåra att spåra eftersom de kan sitta
var som helst i världen och göra otaliga hopp
mellan servrar som är placerade i olika länder.
Eftersom förövarna är svåra att identifiera och
lagföra ligger tyngdpunkten av vårt arbete på
att med relevanta säkerhetsskyddsmetoder
minska samhällsviktiga verksamheters sårbarhet mot elektroniska attacker.

Christina Åkerlund från
Hofors kommun och
Pia Frank och Göran
Hansson från Sandvikens
kommun gick
uppföljningskursen.

Välbesökt uppföljningsdag
för säkerhetsskyddschefer
Den 15 november arrangerade Säkerhetspolisen en uppföljningskurs för säkerhetsskyddschefer. Kursen hölls i Stockholm där
cirka 80 deltagare från hela landet fick
information om vad man kan göra för att
skydda sin verksamhet mot olika hot.

Den grundläggande kursen för säkerhetsskyddschefer omfattar en vecka och syftar till att ge
en grundläggande utbildning
i säkerhetsskyddsfrågor och
att ge deltagarna hjälp med att
göra en säkerhetsanalys för den
egna verksamheten.
– Vi har fått väldigt positiva svar i utvärderingarna av
de tidigare kurserna, men ett
önskemål har varit att ha en
uppföljningsdag för ytterligare
frågor, säger utbildningsansvarig vid Säkerhetspolisens
säkerhetsskyddsenhet.
Hög klass på föreläsare
Bengt-Åke Pettersson på Länsstyrelsen i Västmanland var en av de första
som gick kursen för säkerhetsskyddschefer
hösten 2002. Han tycker att den var suverän.
Förutom den fantastiska maten säger han att
det var mycket hög klass på föreläsarna från
Säkerhetspolisen.
– Föreläsarna besvarade alla våra frågor och
vi blev förvånade över det öppna klimatet. Jag

upplevde att det gick bra att kontakta personal och deltagare efteråt och att diskussionen
kunde fortsätta. Det är också bra med en uppföljning; jag har träffat ett par tre personer här
idag från den tidigare kursen, säger Bengt-Åke
Pettersson.
Öppen kontakt
Christina Åkerlund från Hofors kommun gick
grundkursen i höstas.
– Vi hade börjat grunna på
en analys och hade en massa
frågor om bland annat hemligstämplar och vi fick svar
på dem alla. Det var en av de
bättre utbildningarna vi har
gått och vi har haft stor nytta
av den i vår verksamhet.
Bengt-Åke Nilsson är ansvarig för telefonväxeln i Hudiksvalls kommun.
– Vi har blivit inbjudna till
seminarier emellanåt för att
uppdatera oss om säkerhetsskyddsfrågor. Bland annat var
jag på ett föredrag om avlyssning vilket gav en hel del bra tips. Ett stort plus
är nätverket vi fått. Det är också bra med en
uppföljningsdag så att vi kan bibehålla kontakterna.
– Jag hade första kontakten med Säkerhetspolisen 1997 och det kändes mycket mer hemligt då. Nu är tonen helt annorlunda och vi har
en öppnare kontakt, säger Bengt-Åke Nilsson.
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Författningsskydd
Författningsskydd innebär att Säkerhetspolisen
arbetar med att skydda rikets inre säkerhet. Det gör
vi genom att förebygga och avslöja verksamhet som
med våld, hot eller tvång syftar till att förändra
Sveriges statsskick, påverka myndigheters eller politiska organs beslutsfattande eller hindra medborgare
från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.
Den förenings- och yttrandefrihet som finns i Sverige innebär till
exempel att det inte är olagligt att vara medlem i någon organisation. Personer får däremot inte begå brott i syfte att föra fram en
politisk åsikt. Det är denna brottslighet Säkerhetspolisen arbetar
med. I Sverige är det främst två aktörer som begår politiskt motiverade brott: vit makt-miljön och den autonoma miljön. De vanligaste
brotten som dessa båda miljöer begår är olaga hot, ofredande, misshandel, våldsamt upplopp, skadegörelse och klotter.
Säkerhetspolisens arbete handlar till stor del om att kartlägga
svenska extremistmiljöer som kan utgöra ett hot mot Sverige.
Kartläggningen syftar till att få kunskap om miljöernas ideologier,
aktörer och tillvägagångssätt. Det händer att vi bedriver förundersökningar, men oftast bedrivs dessa av en lokal polismyndighet som
får stöd av Säkerhetspolisen med till exempel sakkunskap, data
tekniska undersökningar och analys.
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Svenskar greps i Tyskland och Danmark
Den svenska autonoma miljön ingår i ett
internationellt nätverk och deltar med jämna
mellanrum i aktioner i andra länder. I samband med händelser i vårt närområde har
Säkerhetspolisen ett omfattande samarbete
med utländska säkerhets- och underrättelse
tjänster.

Första veckan i juni 2007 hölls ett G8-möte i
tyska Heiligendamm utanför Rostock. Denna
typ av sammankomster samlar av tradition
en stor internationell skara autonoma aktivister och även delar av den svenska autonoma
miljön var där. Demonstrationerna samlade
som mest 30 000 personer under veckan och
de var bitvis våldsamma. Skadegörelsen var
omfattande, vilket bland annat den autonoma

miljön var ansvarig för. Ett flertal svenska
demonstranter greps av tysk polis, bland annat
för brott mot ordningslagstiftningen.
En annan internationell fråga som intresserat den svenska autonoma miljön under 2007
är protesterna kring rivningen av Ungdomens
hus i Köpenhamn.
Ungdomens hus är nära förknippat med
autonom politisk aktivism och har en lång
och konfliktfylld historia. En lång period av
konfrontationer mellan polis och autonoma
aktivister kulminerade våren 2007 i samband
med att Ungdomens hus revs. Delar av den
svenska autonoma miljön deltog i flera våldsaktioner och demonstrationer i Köpenhamn.
Många svenskar blev också föremål för danskt
polisingripande.

Grövre våld bland högerextremister
Hotet från extremistmiljöerna har under
flera år främst utgjorts av konfrontationer
mellan meningsmotståndare. Under 2007
har framför allt vit makt-miljön bidragit till
att våldet blivit grövre.

Säkerhetspolisen har, när det gäller extremistmiljöerna, till uppgift att inhämta och analysera information för att kartlägga de grupper
som kan tänkas utgöra ett hot mot Sverige.
Under året har vi till exempel delgivit olika polismyndigheter information i syfte att förebygga ytterligare konfrontationer. Vi arbetar också
med att bistå polismyndigheterna i enskilda
brottsutredningar.
2007 kännetecknades av allvarliga inci48
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denter mellan extremistmiljöerna. I augusti
attackerade ett femtontal maskerade personer
Ung vänsters antirasistiska konsert i Farsta i
Stockholm. Ett antal personer skadades. En
grupp inom vit makt-miljön har tagit på sig
attacken med förklaringen att den var en veder
gällning för det våld som tidigare riktats mot
vit makt-anhängare från meningsmotståndare.
Ytterligare en allvarlig incident inträffade
under hösten när vit makt-anhängare drabbade samman med företrädare för den autonoma
miljön vid Slussen i Stockholm. Konfrontationen resulterade i att en person knivskars allvarligt. En person ur vit makt-miljön dömdes
senare till fem års fängelse för försök till dråp.

Vit makt-miljön består av individer, grupper och

Den autonoma miljön består av löst sammansatt

nätverk med högerextrema åsikter som är beredda

nätverk av vänsterextremister som använder olika

att använda våld för sitt politiska syfte. Vit makt-

organisations- och aktionsnamn. Målet för den au-

miljön är rasideologisk. Det finns en föreställning

tonoma miljön är ett klasslöst och rättvist samhälle.

om att människan kan delas in i olika raser, där

Utomparlamentariska metoder förespråkas för att

den vita rasen är överlägsen. Det finns också en

åstadkomma detta. Det finns många olika ideolo-

föreställning om en judisk världskonspiration.

giska strömningar inom den autonoma miljön, men
anarkismen är en av de grundläggande.
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Personskydd
Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens säkerhet och för det personskydd som Rikspolisstyrelsen har fattat särskilda beslut om. Vi ansvarar även för säkerheten vid statsbesök och liknande
händelser samt för främmande stats beskickningsmedlemmar när de vistas på svensk mark. Ansvaret
innebär att bedöma hot och risker runt våra skyddspersoner och att vidta lämpliga skyddsåtgärder.
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Hotbilden avgör
vilket skydd som behövs

Säkerhetspolisen bedömer hoten mot våra
skyddspersoner, det vill säga personer vars
säkerhet vi ansvarar för. Det handlar främst
om personer i den centrala statsledningen.
Hoten mot en skyddsperson bedöms och
presenteras i form av en hotbild. Beslut om
vilka skyddsåtgärder som ska vidtas fattas
utifrån bedömningen.

Hotbilden är en samlad bedömning av de hot
som finns mot en skyddsperson. Med utgångspunkt i hotbilden bedöms även risken för att
ett hot ska förverkligas. Utifrån bedömningen
beslutas vilka skyddsåtgärder som ska sättas in. Den lägsta skyddsåtgärden innebär att
Säkerhetspolisen informerar berörd polismyndighet om att en aktivitet kommer att genomföras inom deras geografiska ansvarsområde.
Den yttersta skyddsåtgärden är livvaktsskydd
kombinerat med platsbevakning.
Långsiktiga bedömningar
för utsatta funktioner
För särskilt utsatta funktioner upprättas
grundläggande hotbilder som omfattar mer
långsiktiga bedömningar. De görs för statschefen (kungen), talmannen, statsministern, statsråden och partiledarna för riksdagspartierna.
Om behov uppstår görs långsiktiga bedömningar även för andra skyddspersoner, som
till exempel riksdagsledamöter. Hotbilderna
uppdateras kontinuerligt och omprövas minst
två gånger om året.
Bedömningar vid särskilda händelser
Även inför särskilda händelser som statsbesök,
möten eller andra evenemang upprättas hotbilder. I dessa sammanhang behöver hotet inte
52
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120

livvakter var anställda vid
Säkerhetspolisen år 2007.

Livvaktsskydd kan vara temporärt

Den centrala statsledningen består

eller permanent. En livvakt är en polis

av statschefen, talmannen,

som har i uppgift att skydda en person

riksdagsledamöterna, statsministern,

från direkt fysiskt angrepp eller annan

statsråden, statssekreterarna

kränkande handling.

och kabinettssekreteraren.
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Japans kejsare och kejsarinna besökte Sverige i maj 2007.

vara riktat mot en person. Det kan finnas grupper i samhället som vill störa eller förhindra
besöket, mötet eller evenemanget.
Olika typer av hot
Hot kan vara konkreta eller potentiella. Det
som bedöms är aktörers avsikt och förmåga
att utföra ett angrepp på en skyddsperson.
Bedömningen avser aktörer med koppling till

terrorism, inhemsk extremism och personer
med onormal fixering.
Kännedom om hoten
Den information som ligger till grund för hotbilderna får vi på olika sätt, till exempel från
samarbetspartners som polismyndigheter och
utländska säkerhetstjänster samt uppgiftslämnare och hotbrev.

Arbetsmetoder för personskydd utvecklas
Under 2007 avslutades ett omfattande
översynsarbete av personskyddsenhetens
arbetsmetoder. Hur kan vi förbättra och
effektivisera skyddet av den centrala statsledningen? Det var en av frågorna som
ställdes när arbetet inleddes 2006.

Sedan mordet på utrikesminister Anna Lindh
har Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet förändrats och utvecklats kraftigt. Syftet
med översynen av personskyddsverksamheten
var att skapa ett bättre och mer kostnadseffektivt skydd.
I översynsarbetet har vi inventerat och utvecklat befintliga arbetssätt och utvecklat nya
vilket bland annat resulterat i en metodtrappa.
Metodtrappan illustrerar de olika arbetssätten
och definierar vad varje metod innebär.
Den samlade bedömningen i förhållande
till hot och risk samt omständigheter i övrigt
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Almedalsveckan på Gotland.

ligger sedan till grund för att skapa ett behovsanpassat personskydd. Personskyddet utvärderas och bedöms kontinuerligt och förändras
efter behov.

Enskilda hotutövare ofredar skyddspersoner
Uppmärksamheten, bland annat i form av
mediebevakning, är ofta stor runt våra skyddspersoner. Detta innebär ibland att de blir
måltavlor för hot och ofredanden från enskilda
hotutövare.
Säkerhetspolisens erfarenhet är att de enskilda hotutövarna ofta är personer som har en
psykisk störning, inte sällan i kombination med
ett missbruk. För flertalet av de personer som
hotar eller ofredar våra skyddspersoner gäller
att de har, eller har haft, kontakt med hälso-

och sjukvården. I de fall där det anses nödvändigt hämtar vi in information från hälso- och
sjukvården.
Det är heller inte ovanligt att våra skyddspersoner blir måltavla för personer som uppvisar ett tydligt rättshaveristiskt beteende. Ibland
utvecklas det till rena trakasserier där enskilda
individers propåer helt mister proportionerna
och övergår till aggressiva ofredanden och hot.
När det går så långt träder Säkerhetspolisen in
och utreder saken.
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Har du några frågor?
Kontakta oss via info@sakerhetspolisen.se
eller läs mer på www.sakerhetspolisen.se

Vi skyddar Sverige och demokratin.

Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Telefon 010-568 70 00
Fax 010-568 70 10
E-post sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
www.sakerhetspolisen.se

