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Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar det demokratiska systemet, 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.

Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i
fem huvudområden:

Säkerhetsskydd, som handlar om rådgivning till och tillsyn 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.

Kontraspionage,

Personskydd, som handlar om bevaknings-

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.

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 skydda
rikets inre säkerhet. Det gör vi genom att förebygga och avslöja 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.

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.

Stöd för andra myndigheter
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.
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Medarbetare med olika bakgrund
Ungefär 1 000 personer arbetar vid Säkerhetspolisen. De flesta arbetar i Stockholm, men vi
har även regionala enheter i Luleå, Uppsala,
Örebro, Göteborg och Malmö (se s. 13). Våra
medarbetare finns inom en rad olika yrkeskategorier, bland annat analytiker, handläggare,
tekniker, tolkar, livvakter, jurister, spanare,
ekonomer, utredare, administratörer och översättare. Andelen kvinnor är 37 procent. Cirka
55 procent av medarbetarna är polisutbildade.

Processtyrd verksamhet
Säkerhetspolisens verksamhet är organiserad i
två nivåer, en ledningsnivå och en enhetsnivå.
Verksledningen består av säkerhetspolischefen, biträdande säkerhetspolischefen och sex
chefstjänstemän. Till sitt stöd har ledningen
ett verkskansli som består av åtta funktioner.
Enhetsnivån består av sjutton olika enheter.
Verksamheten styrs genom processer. Säkerhetspolisen har tre huvudprocesser: en för
underrättelser, en för skydd och en för den
operativa processen.
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Antal säkerhetsärenden 2008
2008 granskade Säkerhetspolisen
cirka 800 av de 24 400 asylansökningar som gjordes. Av dessa utreddes 237 på djupet. I yttranden till
Migrationsverket förordades att ansökan borde avslås i 4 fall.
Säkerhetspolisen granskade också
cirka 1 800 av de 25 600 ansökningar om medborgarskap som handlades
av Migrationsverket under året. I 252
ärenden gjordes en djupare utredning
där samtal med sökanden genomfördes i de flesta fall. Säkerhetspolisen
förordade att ansökan om medborgarskap skulle avslås i 7 fall.

Säkerhetspolisens kostnader fördelade per
verksamhetsområde 2008 (procent)

Kontraterrorism och personskydd är resurskrävande verksamheter, men också
prioriterade områden för Säkerhetspolisen. Vi ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige, men deltar också i det
internationella samarbetet mot terrorism.
Detta då Sverige har skrivit på ett antal
konventioner om att bistå i arbetet. Personskyddsverksamheten har utvecklats
de senaste åren – både när det gäller att
göra hotbildsbedömningar och att sätta in
skyddsåtgärder. De nya metoderna kostar
mycket och vi har fått ökade anslag från
regeringen till denna verksamhet.
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Våra verksamhetsområden

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.
Det pågår underrättelseverksamhet mot Sverige
och svenska intressen och andra länder har
underrättelseofficerare stationerade i Sverige.
En del är här öppet och bedriver laglig underrättelseverksamhet. Flera av dem 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 att bedriva egen 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.
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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.

Kontraterrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige. Vi arbetar förebyggande för att förhindra attentat i Sverige och mot
svenska intressen utomlands. 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 olaglig handel med produkter som kan användas för framställning
av massförstörelsevapen. Arbetet sker i nära
samverkan med andra myndigheter.

Författningsskydd
Säkerhetspolisen arbetar med att skydda rikets
inre säkerhet. Det gör vi genom att förebygga
och avslöja brottslig verksamhet som syftar till
att förändra Sveriges statsskick, påverka förtroendevaldas eller myndighetsföreträdares
beslutsfattande, påverka journalisters yrkesutövning eller hindra andra medborgare från att
utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.

kunna skada den demokratiska processen för
att vara av intresse för Säkerhetspolisen, men
motivet måste inte vara politiskt.
Det är främst aktörer inom vit makt-miljön
och den autonoma miljön som begår politiskt motiverade brott i Sverige. De vanligaste
brotten är olaga hot, misshandel, våldsamt
upplopp och skadegörelse. Säkerhetspolisen
arbetar med att kartlägga och motverka de individer inom dessa miljöer som begår politiskt
motiverade brott, ta fram hotbildsbedömningar
och stödja polismyndigheterna i förundersökningar.
Säkerhetspolisen arbetar även med att kartlägga och motverka den grova organiserade
brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga
samhällsfunktioner. Det är inom detta område det främst finns organisationer och grupper som använder otillåten påverkan för att nå
ekonomisk vinning. Vi tar fram bedömningar
över omfattningen och stödjer polismyndigheterna i utredningar där det finns inslag av
otillåten påverkan.

Säkerhetsskydd
Att vara medlem i en organisation eller uttrycka en åsikt är inte olagligt – men personer
får inte begå brott för att föra fram en politisk
åsikt eller nå ekonomisk vinning. Brotten ska

Säkerhetspolisen arbetar för att höja säkerhetsnivån 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.
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Rådgivningen sker främst vid besök hos myndigheter och företag i dialog med ledningsföreträdare och säkerhetsansvariga. Genom
information och utbildning bidrar vi till att
personalen upprätthåller sitt säkerhetsmedvetande. Vi utfärdar också föreskrifter som anger hur lagstiftningen ska tillämpas. Vi ger ut
informationsmaterial och arrangerar årligen
utbildningar för säkerhetsskyddschefer.
Säkerhetspolisen har också ett tillsynsansvar
inom området säkerhetsskydd. Det betyder att
vi ansvarar för att kontrollera att myndigheter och vissa företag har ett tillräckligt säkerhetsskydd för den verksamhet de bedriver. Vi
besöker myndigheterna och företagen och inspekterar utformningen av säkerhetsskyddet.
Med säkerhetsskydd avses det fysiska skyddet,
skyddet av IT-system och skyddet kring personalen. Eventuella brister påtalas och om det
behövs planeras ett nytt tillsynsbesök efter ett
till två år.
I säkerhetsskyddsarbetet ingår också att göra
registerkontroller. De är en del av myndigheternas säkerhetsprövningar och fungerar
som underlag när myndigheter ska fatta beslut om anställningar. Säkerhetsprövningens
syfte är att bedöma om en person är lämplig,
lojal och pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Säkerhetspolisen genomför en registerkontroll efter att en myndighet har ansökt om det
och personen som ska kontrolleras har gett
sitt samtycke. Personen kontrolleras gentemot belastningsregistret, misstankeregistret
och Säpo-registret.

Personskydd
Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala
statsledningens säkerhet och för det personskydd som vi 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.
I detta uppdrag samverkar vi med polismyndigheterna, Regeringskansliet, riksdagen, Hovet,
utländska ambassader i Sverige och säkerhetstjänster i andra länder. Den centrala statsledningen i Sverige består av drygt 400 personer:
statschefen, talmannen, statsministern, statsråden, statssekreterarna, kabinettssekreteraren samt riksdagens ledamöter. För att dessa
människor ska vara och känna sig trygga behovsanpassar och omprövar vi säkerhetsåtgärderna fortlöpande i förhållande till hot och
risker i den aktuella situationen.
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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 tillsammans med de centrala
enheterna vid huvudkontoret i Stockholm.
De regionala enheternas verksamhet fokuserar främst på att förebygga brott. Det möjliggörs genom att ha ett väl utbyggt nätverk
med myndigheter, kommuner och landsting.
I denna kontaktverksamhet informerar enheterna om säkerhetshot och hur man förebygger dem. Den handlar också om att informera
om hur samhällsviktig verksamhet och sekretessbelagd information kan 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.
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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.

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.

Nationellt samarbete
I Sverige samarbetar Säkerhetspolisen med
andra underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ, med myndigheter och
företag som omfattas av säkerhetsskyddslagen
och med organisationer och församlingar.
En stor del av samarbetet med andra underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande
organ handlar om informations- och erfarenhetsutbyte, men vi samarbetar också operativt.
Till exempel ger vi stöd till polismyndigheter
vid utredning av brott med expertkunskaper,
hotbilder, spaning och analys. Inom personskyddsarbetet har vi ett nära samarbete med
polismyndigheterna vid planering och genomförande av skyddsåtgärder inom deras respektive områden.

1

(1) Enhet Norr har sitt huvudkontor
i Luleå och en arbetsgrupp i Umeå.
Omfattar Västernorrlands, Jämtlands,

2

Västerbottens och Norrbottens län.
(2) Enhet Övre mellersta finns i Uppsala.
Omfattar Uppsala, Gotlands, Västmanlands,
Dalarnas, Stockholms och Gävleborgs län.
(3) Enhet Nedre mellersta har sitt huvudkontor

3

i Örebro och en arbetsgrupp i Norrköping.
Omfattar Jönköpings, Södermanlands,
Östergötlands, Värmlands och Örebro län.
(4) Enhet Väst finns i Göteborg. Omfattar
Hallands och Västra Götalands län.

4

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

5
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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 säkerhets- och
underrättelsetjänster.
Säkerhetspolisens internationella samarbete
är mycket omfattande och vi samarbetar
främst med de nordiska och de övriga europeiska länderna. En regelbunden samverkan
sker också med USA. Tillsammans arbetar
vi mot den internationella terrorismen och
spridningen av massförstörelsevapen.
Informations- och erfarenhetsutbyte är centralt i det internationella samarbetet och Säkerhetspolisen representerar Sverige i en rad
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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 underrättelsetjänster sker även inom ramen för internationell rättshjälpsbegäran. Vi stödjer och
får själva hjälp av andra länder i olika utredningar och insatser.
Säkerhetspolisen har resande sambandsmän
och sambandsmän stationerade på vissa knutpunkter i Europa. De fungerar som kontaktpersoner med andra säkerhets- och underrättelsetjänster i världen.

En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet genom till exempel
rådgivning och kontroll. Tjänsten arbetar också med att avslöja säkerhetshot som riktas mot
landet. Säkerhetspolisen i Sverige, FBI i USA, BSS (MI5) i Storbritannien och FSB i Ryssland är
exempel på säkerhetstjänster.
En underrättelsetjänst bedriver verksamhet för att hämta in, bearbeta och delge information rörande andra stater, icke-statliga aktörer och fenomen som ska ligga till grund för beslut om
framtida agerande. Underrättelsetjänster hämtar in information via öppna och hemliga källor.
CIA i USA, SVR i Ryssland och SIS (MI6) i Storbritannien är exempel på underrättelsetjänster.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning samlokaliseras
Den 1 januari 2009 samlokaliserades Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT)
på Säkerhetspolisens huvudkontor. NCT är
en permanent arbetsgrupp inom ramen för
Samverkansrådet mot terrorism och består av
medarbetare från Säkerhetspolisen, Militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)
samt Försvarets radioanstalt (FRA).
NCT gör strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen samt
analyser av händelser och omvärldsutveckling
inom terrorism.

Försvarets radioanstalt (FRA)

Samverkansrådet mot terrorism bildades 2005
och består av elva myndigheter*. Under 2008
arbetade samverkansrådet fram en handlingsplan för att effektivare motverka terrorism.
Detta arbete pekade bland annat på ett utökat
behov av gemensamma bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen.
Det ledde till att en permanent arbetsgrupp
för terrorhotsbedömning, NCT, bildades under
Samverkansrådet.
Från och med 2009 placeras medarbetare från
Säkerhetspolisen, MUST och FRA vid NCT. NCT
leds av en styrgrupp som består av cheferna
för de tre myndigheterna.

Säkerhetspolisen

Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten (MUST)

Nationellt centrum för
terrorhotbedömning (NCT)

* Ekobrottsmyndigheten, Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Tullverket och Åklagarmyndigheten.
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En säkerhetstjänst för medborgarna
– Anders Danielsson har ordet

Att jobba vid Säkerhetspolisen innebär att
dagligen ställas inför svåra frågor. Frågor som
kan leda till långtgående ingrepp i en enskild
människas vardag. Samhället har gett oss speciella befogenheter. Men med dessa kommer
också skyldigheter.
Säkerhetspolisens uppdrag är unikt – det
handlar om att skydda demokratin. Vi ska
skapa trygghet för alla medborgare och upptäcka och avvärja antagonistiska hot mot rikets säkerhet. Vi ska även förebygga och utreda kvalificerad brottslighet. Det innebär
att vi hela tiden rör oss kring frågor om våra
grundlagsskyddade fri- och rättigheter, personlig integritet och Sveriges förhållande till
andra länder. Det innebär att ha rätten att
nyttja tvångsmedel – och om att ta hänsyn
till den personliga integriteten. Det innebär
att se till att våra förtroendevalda kan utföra
sitt arbete – och att människor som flyr till
Sverige från förföljelse och krig ska känna
sig trygga och vara skyddade av de grundläggande fri- och rättigheterna.
En viktig del av uppdraget är att vara synliga i samhället. Vi behöver medborgarnas förtroende för att kunna verka och
nå våra mål. Under året har jag föreläst
för näringsliv och föreningar och haft
samtal med våra statsråd. Jag har också
besökt moskéer och muslimska församlingar och träffat säkerhetstjänster i
andra länder. Något förvånade mig:
när jag besökte en av moskéerna fick
jag veta att det var första gången en
företrädare för en myndighet besökte
moskén. Samtalen har ofta handlat om

förståelse för vårt arbete och de skyldigheter
som kommer med att förebygga och utreda
brott. Många immigranter i Sverige har en
helt annan bild av en säkerhetstjänst. Att en
säkerhetspolis kan vara på medborgarnas sida
och inte använda sig av lagvidriga metoder
upplevs främmande. Därför behöver vi prata
med människor och berätta vad Säkerhetspolisen gör – och inte gör.

EU-ordförandeskapet ställer stora krav

konferens i Upplands Väsby. Såväl planering
som genomförande genomsyrades av professionalism, så löd den feedback som Justitiedepartementet gav oss. EU-ordförandeskapet ska
genomföras under trygga och säkra former.
Detta sker inom ramen för ett stärkt samarbete mellan oss, Rikskriminalpolisen och de
lokala polismyndigheterna.
Det är inte bara inför ordförandeskapsmöten
som det ställs större krav på Säkerhetspolisen.
Regeringens statsråd väljer i allt högre utsträckning resmål i krisdrabbade områden. Vi
jobbar hårt för att möta dessa krav så att våra
skyddspersoner ska kunna sköta sitt arbete
samt vara och känna sig trygga och säkra. Under 2008 har vi på olika sätt utvärderat hur
våra skyddspersoner upplever personskyddet.
Resultatet visar att såväl den centrala statsledningen som besökare från andra länder uttrycker att de är nöjda med vårt arbete.

Under andra halvåret 2009 blir Sverige ordförande för EU. För Säkerhetspolisen innebär det
flera utmaningar där den största handlar om
personskyddsarbete i samband med möten. En
annan är att Säkerhetspolisen under samma
period ansvarar för ordförandeskapet i EU:s
rådsarbetsgrupp Terrorism Working Group
och i den europeiska samverkansgruppen
Counter-Terrorism Group. Det handlar också
om att jobba förebyggande och att skydda
Sverige och EU-ordförandeskapet från andra
länders olagliga underrättelseverksamhet och
från terroristhot.

Långsiktigt arbete mot den grova
organiserade brottsligheten

I maj 2008 hade vi, tillsammans med övriga
Polisen, en liknande utmaning – om än i mindre skala – inför och under regeringens Irak-

När journalister, förtroendevalda och myndighetsanställda förhindras att utföra sina
uppdrag genom hot och våld är det också ett
hot mot demokratin. Kampen mot den grova
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Jag är imponerad av den
kunskap och hängivenhet
som finns i organisationen.

organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner är därför
i full gång. 2008 fick vi ett nytt uppdrag av
regeringen och har kommit en bra bit på väg.
Det handlar förstås mycket om att bygga upp
kunskap vilket tar tid men en säkerhetstjänst
måste tänka långsiktigt. Men arbetet innebär
också att vidta aktiva åtgärder för att förhindra
brott. Det gör vi genom att stödja övriga delar
av Polisen. Vi har kunskaper, underrättelsemetoder, operativ förmåga och erfarenhet av att
jobba under hög sekretess och kan komplettera
polismyndigheternas arbete på flera sätt.

Kompetenskrav förändras i takt
med omvärlden
Hotbilder är inte statiska. För elva år sedan
handlade de om spridning av massförstörelsevapen och kontraspionage, för tio år sedan
om extremistmiljöer, 2001 om terrorism och
2003 om personskydd när vår utrikesminister
mördades. Omvärldens ständiga förändring
kräver flexibilitet och anpassningsförmåga av
en säkerhetstjänst. Våra metoder måste vara
allsidiga och tillämpliga på föränderliga säkerhetshot. Uppstår behovet ska vi kunna ställa
om och flytta resurser dit de bäst behövs. Specialkunskaper måste givetvis bevaras, men

också utvecklas. Genom att alltid sträva efter
att attrahera personer med rätt kompetens och
genom att ha duktiga och stolta medarbetare
vet jag att Säkerhetspolisen kommer fortsätta
att vara en flexibel kunskapsorganisation. Vår
viktigaste resurs och främsta styrka är medarbetarna. Jag är imponerad av den kunskap och
hängivenhet som finns i organisationen. Det
är ett värdefullt arbete som utförs.
Som chef för Säkerhetspolisen jobbar jag för
att skapa förutsättningar för samarbete och
för att undanröja hinder så att vi tillsammans
kan utföra vårt uppdrag. Vi är en säkerhetstjänst med uthållighet och kraft att arbeta
långsiktigt.

Anders Danielsson
Generaldirektör
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Hoten mot Sverige

Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen i omvärlden och analyserar de hot som riktas mot
Sverige och svenska intressen. För att kunna
skydda rikets säkerhet måste hot och sårbarheter identifieras och bedömas. Bedömningarna
görs både på kort och på lång sikt så att Säkerhetspolisen ska kunna vidta åtgärder i dag och
lägga grunden för en långsiktig planering.

Terrorism i andra länder planeras och
finansieras från Sverige
I bedömningar av terrorhotet skiljer Säkerhetspolisen på attentatshot och verksamhetshot. Attentatshot betyder att individer eller
grupper planerar att genomföra terrorattentat. I detta avseende är hotbilden låg i Sverige
och mot svenska intressen i andra länder.
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Däremot finns ett påtagligt verksamhetshot i
Sverige. Med det menas att det finns ett antal
individer som planerar, stödjer eller finansierar terrorbrott i andra länder – och detta gör
de från Sverige. Hotbilden domineras av terrorism som åberopar en tolkning av islam och
verksamheten i Sverige syftar oftast till att
stödja terrorbrott i konfliktområden som till
exempel Irak, Afghanistan och Somalia.
Flera personer med koppling till radikala nätverk som förespråkar våld har också rest från
Sverige till konfliktområden för att delta i väpnad kamp eller träna för sådan.

Flera länder spionerar mot Sverige
Mer än femton länder bedriver i dag systematisk underrättelseverksamhet och spioneri 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 flyktingar. Det förekommer också att statliga 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
bekostnad av svenska. En del av underrättelseverksamheten syftar också till att skapa beroendeförhållanden som kan göra det lättare för
det aktuella landet att påverka Sveriges agerande. Att motverka underrättelsehotet är därmed centralt för att behålla Sveriges politiska,
ekonomiska och militära 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.
Trenden visar att elektroniska attacker mot
sådana system blir allt mer komplexa och målinriktade. Kunskap eller hjälpmedel för att genomföra elektroniska attacker har också blivit
en handelsvara som säljs på illegala marknader
bland annat på internet.

Till skillnad från många andra hotbilder är
elektroniska attacker som hot betydligt svårare att vidta åtgärder mot. De effektiva motåtgärderna är därför i stället förebyggande
arbete som god IT-säkerhet, skydd av känslig
information och medvetenhet om vilka risker
som finns.

Brott mot politiker och tjänstemän
skadar demokratin
Om politiker och myndighetsanställda utsätts
för hot och våld som syftar till att påverka deras beslutsfattande rubbas grundvalarna i vår
demokrati. Likaså när representanter för den
fria debatten – journalister – på samma sätt
hindras att utöva sin yttrandefrihet. Säkerhetspolisen 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 politiska extremistmiljöerna.
Hotet från den autonoma miljön riktas främst
mot partier som uppfattas som främlingsfientliga och mot myndigheter och organisationer
som har anknytning till frågor som miljön
engagerar sig i, till exempel Migrationsverket.
När det gäller hotet från den grova organiserade brottsligheten finns det främsta hotet mot
anställda inom rättsväsendet. Det handlar om
hot och trakasserier, men även om relativt
grova våldsbrott.
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Ambassadråd avslöjades – spionerade på flyktingar
2008 utvisades en underrättelseofficer från Sverige. Mannen arbetade
vid sitt lands ambassad i Stockholm, men i stället för att utföra sitt diplomatiska uppdrag som ambassadråd ägnade han sig åt att kartlägga människor som flytt till Sverige från det land som mannen kommer ifrån.
Kartläggningen omfattade även hot och kränkningar. Hans verksamhet
stred mot de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna och
Säkerhetspolisen avslöjade detta. Mannen förklarades persona non grata*
och lämnade Sverige kort därefter.
Mannen började som ambassadråd på sitt
lands ambassad 2006. Ett år senare fattade Säkerhetspolisen misstankar om att han bedrev
olovlig underrättelseverksamhet. En förundersökning inleddes under hösten 2007 och
nio månader senare kunde vi bevisa att ambassadrådet i själva verket var underrättelseofficer skickad till Sverige av sitt lands underrättelsetjänst.

Infiltrerade oppositionsgrupper
Underrättelseofficeren hade under sin tid i
Sverige med falska medel hämtat in uppgifter
om enskilda individer som kommer från samma land som han själv. Mannen hade försökt,
och i vissa fall lyckats, infiltrera oppositionsgrupper genom att värva personer som hade
god insyn i dessa.
Personerna som värvades var främst exilpersoner från underrättelseofficerens land vilka

befann sig i en utsatt position i det svenska
samhället, några av dem befann sig i Sverige
illegalt, andra i en asylprövningsprocess. I
värvningen av dessa personer (agenter) varvade underrättelseofficeren löften om hjälp i
deras asylprocess med hot om tortyr och fängelse för dem och deras familjemedlemmar om
de inte försåg honom med uppgifter.

Flera brott avslöjades
Säkerhetspolisen har hållit samtal med ett
stort antal av de personer som underrättelseofficeren hade kontakt med. Detta för att vi
skulle kunna avslöja fler brott och samtidigt
avbryta och förhindra fortsatt olovlig underrättelseverksamhet. Under utredningen identifierade Säkerhetspolisen flera av den utvisade underrättelseofficerens agenter och flera
av dem har nu avvisats efter beslut av Migrationsverket. Detta har ytterligare minskat
flyktingspionagets omfattning.

* Persona non grata är det verktyg ett land har för att vid behov kunna avvisa en diplomat. Diplomater har immunitet och kan inte åtalas
eller straffas i det mottagande landet. Däremot kan det mottagande landet förklara diplomaten för persona non grata, vilket innebär att det
land som sänt honom eller henne uppmanas att återkalla den personen. Persona non grata är latin och betyder icke önskvärd person.
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Dömd till fängelse för att ha hotat
sälja försvarshemligheter
2008 dömdes en av Saab Microwave Systems (SMW) konsulter till fyra års
fängelse för grov utpressning, försök till grov utpressning och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen hade under pseudonymen
”Defence Harry” erbjudit ett annat företag hemligstämplade dokument
mot en större summa pengar.
SMW bad Säkerhetspolisen om hjälp eftersom
de misstänkte företagsspioneri. Och eftersom
SMW är en av Försvarsmaktens kunder fanns
det risk för att ett annat land låg bakom.
När Säkerhetspolisen fick kunskap om fallet
visste vi mycket lite. Vem var gärningsmannen? Hade personen tillgång till verkligt hemlig information? Och hade främmande makt
något med det här att göra?
I samarbete med SMW kommunicerade Säkerhetspolisen med ”Defence Harry”. Mannen
meddelade att han hade sålt informationen till
fyra företag och erbjöd SMW att få veta vilka
dessa företag var mot ytterligare en summa
pengar. För att sätta press på dem hotade han
med att offentliggöra de hemliga dokumenten
i internationella tidskrifter.
Så småningom stod det klart att mannen
verkligen förfogade över såväl företags- som
försvarshemliga dokument. Då fanns en risk
för att känslig information skulle röjas (tillhörande både SMW och Försvarsmakten) – även
för främmande makt. SMW meddelade mannen att de tänkte betala den begärda lösensumman som skulle levereras till en adress i
Göteborgsområdet.
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Många samverkade för att
gripa ”Defence Harry”
När lösensumman skulle överlämnas dirigerade gärningsmannen runt den i en taxi som
polisen bevakade. Efter en timme hejdade ”Defence Harry” taxin, tog väskan med lösensumman, gömde den i ett skogsparti och lämnade
platsen. När han senare skulle hämta pengarna greps han av Nationella insatsstyrkan.
Tillsammans med Rikskriminalpolisen, Nationella insatsstyrkan och Polisens helikopterverksamhet i Göteborg planerade Säkerhetspolisen för att kunna gripa mannen i samband
med överlämnandet. ”Defence Harry” identifierades som en tidigare konsult vid SMW. En
välutbildad man, besviken på arbetsgivaren
och benägen att tjäna extra pengar. Han hade
agerat på egen hand.
Mannen dömdes för grov utpressning, försök
till grov utpressning och för grov obehörig
befattning med hemlig uppgift. Han friades
dock från misstanke om företagsspioneri eftersom tingsrätten ansåg att konsulten haft
tillgång till företagshemligheterna i sitt jobb
och därmed inte skaffat dem olovligen.

Underrättelseverksamhet bedrivs ofta på så sätt att en särskilt utbildad representant för
en främmande makts underrättelsetjänst – en underrättelseofficer – söker efter, hittar och
värvar en agent – en spion. Agenten är en person som har tillgång till den hemliga information
underrättelseofficeren är ute efter. Underrättelseofficeren försöker sedan handleda sin agent på
ett dolt sätt så att Säkerhetspolisen inte ska upptäcka de hemliga kontakterna.

Underrättelseofficerare som är i Sverige under falsk förespegling utger sig för att vara till
exempel diplomater, journalister eller affärsmän.
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I Sverige pågår politisk förföljelse – flyktingspionage
Det är förbjudet att systematiskt samla in och vidarebefordra uppgifter
om enskilda individer i Sverige till främmande makt, om den berörde inte
känner till varför uppgifterna samlas in. Detta är olovlig underrättelseverksamhet – så kallat flyktingspionage – och ett brott mot rikets säkerhet.
En rad länder bedriver flyktingspionage i Sverige och för Säkerhetspolisen är det en prioriterad uppgift att motverka och förhindra detta.

Flyktingar känner inte till
sina rättigheter
Politisk förföljelse i form av flyktingspionage
innebär ett hot mot de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna. Men många
flyktingar känner inte till vilka rättigheter
som gäller i Sverige och vilken hjälp svenska
myndigheter kan erbjuda. För att öka medvetenheten hos personer som kan bli föremål för
flyktingspionage har Säkerhetspolisen föreläst
eller haft enskilda samtal med företrädare för
olika invandrarföreningar.
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Termen ”flyktingspionage” är inte helt rättvisande eftersom även individer som inte är flyktingar, men som på olika sätt är regimkritiska,
kan råka ut för ett närgånget intresse från
den kritiserade statens underrättelse- eller säkerhetstjänst. Den juridiska termen för detta
brott är olovlig underrättelseverksamhet.

Icke-demokratiska stater lägger stora
resurser på att stoppa kritik
Ledare i icke-demokratiska stater uppfattar
ofta alla former av opposition mot statsmakten som ett direkt hot mot den nationella säkerheten, den inre stabiliteten och kontrollen
av maktapparaten. Dessa stater lägger ofta ner
omfattande resurser, såväl inom landets grän-

ser som utanför, för att förhindra regimkritisk
och oppositionell verksamhet.
I det egna landet är de mänskliga fri- och rättigheterna ofta begränsade. Individer som uttrycker alternativa politiska åsikter eller krav
råkar inte sällan ut för trakasserier, godtyckliga frihetsberövanden, misshandel och tortyr
eller ställs inför rätta anklagade för brott mot
den nationella säkerheten.
Utanför landets gränser används de nationella
underrättelse- och säkerhetstjänsterna för att
kontrollera och neutralisera kritiker och oppositionella som lever i exil. Underrättelseofficerare stationerade i Sverige hämtar själva,
eller med hjälp av agenter, in information om
och kartlägger enskilda individer eller oppositionella grupper. Vidare hotar och mutar de
människor för att de ska sluta med den regimkritiska verksamheten.
Underrättelseofficerare sprider också desinformation och propaganda för att få regimkritiker att ändra inställning. Dessutom bedriver
de politisk påverkan i form av riktad propa-

ganda till politiska beslutsfattare och opinionsbildare för att svartmåla och underminera
förtroendet för regimkritiska och oppositionella grupper.
Underrättelseaktiviteterna riktas främst mot:
• politiska oppositionsgrupper som upplevs som ett hot mot den grupp som 		
har maktmonopolet eller mot hela det
politiska systemet,
• grupper med territoriella anspråk som
har krav på större territoriell autonomi
eller som kämpar för frigörelse av 		
ett specifikt landområde (ofta har 		
medlemmarna i dessa grupper en an-		
nan etnisk tillhörighet än de styrande),
• religiösa grupper som enbart genom
sitt stora antal anhängare hotar makt-		
monopolet i en stat, och
• enskilda individer som utmanar den
rådande maktordningen genom att aktivt verka för att förbättra situationen
vad gäller grundläggande fri- och rättigheter. Dessa individer är ofta männi-		
skorättsaktivister, advokater och
journalister.

Utbildning om flyktingspionage för
Migrationsverkets personal
För att ytterligare stärka skyddet för människor som har fått en fristad i
vårt land har Säkerhetspolisen under 2008 bland annat fördjupat samarbetet med Migrationsverket.
För att förbättra informationsutbytet mellan
myndigheterna och öka medvetenheten om
flyktingspionage hos Migrationsverkets anställda har vi utbildat drygt 850 medarbetare
på Migrationsverket om underrättelsehot med
inriktning på flyktingspionage. Utbildningen

har bland annat handlat om hur personer som
är utsända av icke-demokratiska stater arbetar
för att samla in information om oppositionella
och hur detta kan drabba Migrationsverkets
personal. Utbildningen kommer att fortsätta
under 2009.
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Utvisades för att ha förmedlat produkter
för massförstörelsevapen
En utländsk medborgare har under året ombetts att lämna Sverige för att ha ägnat sig
åt verksamhet som var oförenlig med hans
officiella åtaganden som representant för ett
annat land. Mannen hade ägnat sig åt att för-

medla produkter som skulle kunna användas
i samband med utveckling av massförstörelsevapen, det vill säga produkter med militära
tillämpningar eller med dubbla användningsområden.

Svensk man anslöt sig till al-Qaida
i Irak och dödades
I början på oktober 2008 dödades en 43-årig svensk medborgare med marockanskt ursprung under en eldstrid med amerikanska styrkor i norra
Irak. Säkerhetspolisen försökte vid ett flertal tillfällen att övertala mannen att inte resa till Irak för att delta i konflikten.
Eldstriden bröt ut i samband med att amerikanska styrkor försökte tillfångata honom. Mannen
kom till Sverige i mitten av 1980-talet och blev
svensk medborgare 1994. Han hade erfarenhet
från afghanska träningsläger under 1990-talet
– läger som var kopplade till al-Qaida. Sedan
dess hade han ett omfattande internationellt
kontaktnät in i islamistiska kretsar som förespråkar våld. Det fanns uppgifter om att 43åringen under lång tid bedrev stödverksamhet
från Sverige till terroraktiviteter i bland annat
Afghanistan, Nordafrika och Irak.
43-åringen var känd vid Säkerhetspolisen för
sina kopplingar till internationell terrorism

och misstänktes leda ett våldsbejakande islamistiskt nätverk i Sverige. Under sin vistelse
i Sverige förekom han i ett antal av våra förundersökningar rörande förberedelse av terrorbrott utomlands. Mannen var dessutom
föremål för FN-sanktioner*.
Mannen åkte under 2006 till Irak där han
anslöt sig till den av FN listade terroristorganisationen al-Qaida i Irak. Vi bedömer att
han har haft en framträdande roll där. Ett
meddelande från en hög ledare inom al-Qaida
i Irak bekräftade indirekt uppgifterna om
hans position eftersom han särskilt nämnde
43-åringens död.

*FN:s resolution 1267 innehåller bestämmelser om frysning av tillgångar mot Usama bin Ladin, talibaner och al-Qaida samt mot personer,
grupper, företag och enheter som har samröre med dem. Resolutionen antogs av FN:s säkerhetsråd 1999.
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Inget åtal väcktes mot terrormisstänkta
I slutet av februari greps och anhölls tre personer misstänkta för finansiering av terrorism. De tre misstänktes ha sänt bidrag till organisationen
al-Shabaab* i Somalia. Förundersökningen lades dock ner och samtliga
friades från misstanke.
Gripandet skedde i en samordnad insats med
den norska säkerhetspolisen – Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) – och sammanlagt greps sex
personer misstänkta för finansiering av terrorverksamhet i Somalia. Dagen efter gripandet häktades två av de misstänkta i Sverige,
medan den tredje personen försattes på fri fot.
Häktningen hävdes i juni och ersattes med
ett reseförbud som i sin tur upphävdes några
veckor senare.
Ett stort antal förhör har hållits med de misstänkta, samt med andra personer av intresse

för förundersökningen. Även andra utredningsåtgärder vidtogs. Under häktningsperioden fann domstolarna, Stockholms tingsrätt
respektive Svea hovrätt, att det förelåg sannolika skäl för att de misstänkta gjort sig skyldiga till förberedelse för terrorbrott.
Den omfattande utredningen kunde dock inte
leda i bevis att det bortom rimligt tvivel förhöll sig så att de tre faktiskt skickat pengar till
al-Shabaab med avsikt att finansiera terrorhandlingar. Därför lades förundersökningen
ned i mitten av september.

Är det olagligt att skicka pengar till släktingar i krigsdrabbade länder?
Det är inte olagligt att skicka pengar via valutaförmedlingar och växlingskontor till släktingar
eller organisationer i kris- eller krigsdrabbade länder – förutom i de fall dina släktingar eller de
organisationer du skickar pengar till finns med på sanktionslistor som hör till EG:s förordningar
om ekonomiska sanktioner. Det beror också på vilken avsikt du har eller vad du vet om vad
pengarna ska användas till. Det finns lagstiftning som förbjuder stöd till terrorverksamhet och
där har Sverige även ett internationellt ansvar att motverka och förhindra att sådan verksamhet
förekommer i och från landet.
Läs mer i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, lagen (2002:444) om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. samt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

*al-Shabaab är en väpnad islamistisk organisation som tagit ansvar för en rad attentat – däribland självmordsattentat – som har riktats
mot civila mål i Somalia. Attackerna har i uttalanden från al-Shabaabs företrädare bland annat motiverats med hänvisning till samma
ideologi som al-Qaida förespråkar.
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Dialoger förebygger terrorism och extremism
Varför är vissa människor beredda att begå terroristbrott? Och vad kan få
dem att sluta? Under flera år har Säkerhetspolisen drivit ett projekt för att
försöka förstå och förklara radikalisering och avradikalisering.
Radikalisering är enligt Säkerhetspolisen den
process som leder fram till att en individ eller grupp använder, främjar eller förespråkar
våld i ideologiskt syfte. Syftet kan vara att införa genomgripande förändringar i samhället.
Avradikalisering är den process som leder till
att beteendet upphör.
Under de senaste åren har personer som radikaliserats – och är födda och uppvuxna i
europeiska länder – legat bakom några av de
mest uppmärksammade europeiska terroristattentaten i modern tid: Madrid 2004 och London 2005. Radikalisering av framför allt unga
personer är viktigt att motverka för att skapa
ett tryggare samhälle. Genom dialoger med
personer och organisationer kan Säkerhetspolisen bidra till avradikalisering.
Vårt arbete inom området ligger i internationell jämförelse långt fram. Metoderna för att
bidra till avradikalisering är en central del av
det brottsförebyggande arbete vi ansvarar för.

Uppstår i miljöer som förespråkar våld
Det finns många olika anledningar till att
människor radikaliseras och det sker också
på olika sätt och i olika typer av miljöer. Begreppet används ofta när man pratar om islamistiska miljöer som förespråkar våld, men
Säkerhetspolisen har sett att samma process
förekommer i andra politiska eller religiösa
sammanhang. Oavsett om personer radikaliseras i en högerextrem vit makt-miljö,

en vänsterextrem autonom miljö eller i en
våldsfrämjande islamistisk miljö är likheterna påtagliga.
Det handlar om:
• att personer upplever orättvisor, kränkningar och socialt utanförskap eller identifierar sig med andra som upplever det,
• att attraheras av förenklade världsbilder där
världen delas in i goda och onda krafter, och
• känslan av att tillhöra en grupp med stark
gemenskap och lojalitet, där man anser sig
ha en plikt att kämpa på det godas sida –
med våld om så krävs.

Polis, skolor och föreningar
är avgörande
Säkerhetspolisen har dialoger med både enskilda individer och organisationer för att bidra
till avradikalisering. Dialogerna sker regelbundet med närpolis, skolor och föreningar. Om
flera samhällsfunktioner får kunskap om radikalisering kan det förebyggande arbetet ske
på bred front. De är på så sätt avgörande för att
motverka radikalisering och för att hjälpa personer ut ur våldsförespråkande miljöer.
Det är också viktigt att avradikaliserade personer upplever sig vara en del av det omgivande
samhället. Men för att åtgärder som uppmuntrar till avradikalisering ska vara effektiva måste de bygga på frivillighet, dialog, personliga
relationer och att fokus ligger på personernas
beteende – inte deras tro, lära eller ideologi.
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Universitet informeras för att inte överföra kunskap om massförstörelsevapen
Kunskap från svensk forskning är eftertraktad. Inom flera forskningsområden som är relevanta för utvecklingen av massförstörelsevapen har
Sverige en hög teknologisk nivå, även internationellt sett. Det gör oss intressanta för aktörer som vill använda kunskapen på fel sätt. Därför behöver universiteten vara uppmärksamma på vilka som får tillgång till den.
Under 2008 informerade Säkerhetspolisen
universitet och högskolor om detta tillsammans med Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten. Informationskampanjen riktades specifikt mot
de institutioner som bedriver undervisning
och forskning inom områden som är relevanta för Irans kärnteknik- och robotprogram.
Institutionerna informerades om riskerna
med känslig kunskapsöverföring samt om
vilka skyldigheter Sverige har som medlem
i FN och EU, och genom att ha godkänt ickespridningsfördraget.

Förbjudet att dela med sig till Iran
Sedan hösten 2006 har FN:s säkerhetsråd antagit tre sanktionsresolutioner (UNSCR 1737,

1747, 1803) riktade mot Iran i syfte att försöka påverka landet att samarbeta med IAEA
(FN:s atomenergiorgan). Detta för att reda ut
de frågetecken som finns kring landets kärnteknik- och robotprogram. Säkerhetsrådet
kräver bland annat att FN:s medlemsländer
inte utfärdar visum till vissa personer som är
belagda med reseförbud och fryser tillgångar
för ett antal personer och organisationer som
är involverade i det iranska kärntekniska programmet. Dessutom är det förbjudet för medlemsstaterna att exportera produkter som kan
användas för att framställa massförstörelsevapen till Iran samt att ge tekniskt bistånd och
överföra känslig kunskap. Dessa sanktioner
har blivit lag i Sverige, på grund av ett antal
EU-bestämmelser.

Säkerhetspolisen har till uppdrag att förebygga spridningen
av massförstörelsevapen. I detta arbete ingår att informera
såväl universitet och högskolor som exporterande företag.
De flesta överträdelser mot exportkontrollagstiftningen sker
nämligen av okunskap.

Läs mer i broschyren ”Vad är det du exporterar? Och till vem?” på www.sakerhetspolisen.se
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Stort vapenfynd hos högerextrem grupp
I mars 2008 fann Polisen ett stort antal vapen hos några av Svenska motståndsrörelsens medlemmar i Stockholm. Vapenfyndet är ett av de största som gjorts hos en svensk högerextrem grupp det senaste decenniet.
Husrannsakningarna genomfördes i samverkan med Säkerhetspolisen. Vi
ställde även upp med ett expertvittne i den efterföljande rättegången.
Vapenfyndet innehöll en handgranat, ett större antal elsprängpatroner, två automatvapen,
fem pistoler och revolvrar, ett gevär, cirka 10
kilo skarp ammunition, militära larmminor
och rökhandgranater.

Rättegången resulterade i att en man dömdes till två år och sex månaders fängelse för
bland annat grovt vapenbrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Domen har
vunnit laga kraft.

Svenska motståndsrörelsen (SMR) är en militärt inspirerad nationalsocialistisk
organisation. Organisationens mål är att upprätta ett nordiskt rike.

Miljöaktivist dömdes för skadegörelse
och sabotage
Natten mot den 25 juli 2008 utsattes en villa under uppbyggnad i Älmhult
för mordbrand. En person som använde sig av aktionsnamnet Jordens
Befrielsefront (JBF) sade sig på internet och i medier ligga bakom mordbranden. Motivet var att protestera mot urbanisering och exploatering av
naturen. Personen gick att länka till flera skadegörelseärenden och ett
sabotage. Han dömdes senare till fängelse för skadegörelse, sabotage och
förberedelse till sabotage.
Eftersom brotten i Älmhultstrakten misstänktes vara politiskt motiverade tog Säkerhetspolisen över förundersökningarna. Under
hösten bedrev Säkerhetspolisen i samverkan
med Polismyndigheten i Kronobergs län ett
omfattande utredningsarbete så att personen
kunde länkas till brotten.
Efter några månaders arbete greps den misstänkte och husrannsakan genomfördes på ett
flertal platser i Växjöområdet. Under husrannsakningarna fann polisen verktyg, beskrivningar av brandbombstillverkning, kartor och
fotografier över misstänkta sabotageobjekt.

34 • Säkerhetspolisen 2008

Efter beslut från tingsrätten häktades den
misstänkte mannen som skäligen misstänkt,
under november väcktes åtal mot honom och
han dömdes i december. Domen blev fängelse i
ett år och tre månader och har överklagats.
Detta var första gången begreppet JBF sattes
i samband med brottslighet, men däremot är
dess internationella motsvarighet, Earth Liberation Front (ELF), välkänt och förknippat med
brottslig verksamhet. ELF grundades i USA 1977
och under det namnet har ett stort antal aktioner genomförts med målet att orsaka skada på
företag och organisationer som skadar miljön.

Svenskar reser för att träna sig för strid
Säkerhetspolisen har under de senaste åren uppmärksammat att personer
som är bosatta i Sverige reser utomlands för att delta i träningsläger i konfliktområden – läger där man lär sig väpnad kamp. Den här typen av resor
är ett växande problem och skulle kunna bli ett hot mot Sverige och svenska intressen. Dessutom riskerar dessa personer att hamna i svårigheter.
Sverige har ett ansvar för att motverka terrorism internationellt. Om svenska medborgare
aktivt deltar i terroristaktiviteter i konfliktområden utgör de ett hot mot de länder där de
befinner sig och därför är det Säkerhetspolisens skyldighet att motverka detta.

Påverkar andra när de kommer hem
I de fall dessa personer återvänder till Sverige
får de ofta en hög status i vissa miljöer som
förespråkar våld. De kan där påverka att fler
rekryteras till miljöerna och medverka till
att andra människor blir beredda att använda
våld i ideologiskt syfte – det vill säga radikaliseras (se s. 31). Dessutom kan de med sina nya
kunskaper bidra till att dessa miljöer ökar sin
förmåga att planera, stödja, finansiera eller
till och med begå terroristbrott i Sverige eller andra länder. Resande personer återvänder
dessutom till Sverige med ett utökat internationellt kontaktnät vilket ger dem kopplingar
till våldsbejakande personer utomlands.

De strukturer som finns i Sverige och som i
dag används för att stödja terroristattentat i
andra länder kan användas för att planera och
utföra attentat i Sverige och mot svenska intressen om avsikten hos personer och nätverk
i Sverige förändras. Dessa förändringar kan
ske mycket snabbt. En förändrad avsikt skulle
kunna utlösas av att ideologiska ledare förespråkar attentat mot enskilda länder i väst, eller av händelser liknande publiceringen av de
danska Muhammedkarikatyrerna.
Svensk lagstiftning ger få möjligheter att
stoppa människor som vill lämna Sverige för
träning eller strid. Säkerhetspolisen arbetar
därför med att ha dialog med identifierade
personer och individer i deras närmaste omgivning för att försöka förmå dem att avstå
från att resa.

Läs mer i ”Dialoger förebygger terrorism och extremism” s. 31 och på www.sakerhetspolisen.se
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Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption som syftar
till att påverka beslutsfattare. Otillåten påverkan kan ske genom allt ifrån förföljelse, förtäckta
hot och skadegörelse till mer grova brott som misshandel och sprängattentat.
I vissa fall kan den som utövar otillåten påverkan bedömas ha särskilt hög kapacitet, exempelvis genom personens kopplingar till grov organiserad kriminalitet, tillgång till vapen/sprängmedel eller ekonomiska resurser. Det är denna typ av brottslighet som Säkerhetspolisen arbetar
för att förebygga och avslöja.

Kartläggning genomförd om
hot mot journalister
Det är ganska vanligt att journalister utsätts för hot, men i första hand
kommer de från enskilda hotutövare. Det förekommer dock att personer
med kopplingar till såväl grov organiserad brottslighet som politisk extremism hotar och trakasserar journalister. En enkät visar att tre till fyra
procent har blivit hotade eller trakasserade av aktörer med koppling till
dessa miljöer. Kriminaljournalister är särskilt utsatta.
Enkätundersökningen genomfördes i samarbete med Journalistförbundet. Den ingår i Säkerhetspolisens kartläggning av otillåten påverkan
där också intervjuer genomförts med mer än 80
journalister och personer i mediebranschen.

blem. Även om hoten inte leder till att journalister medvetet låter bli att skriva om vissa
ämnen så tyder mycket på att det finns en mer
omedveten självcensur där vissa ämnen helt
enkelt inte kommer upp på bordet.

Hoten och trakasserierna handlar ofta om
hämnd för något som publicerats, krav på rättelser eller uppmaningar att inte skriva mer
i framtiden. Det förekommer också att personer tar kontakt inför att något ska publiceras,
för att försöka förhindra publicering.

Kartläggningen genomfördes inom ramen för
Säkerhetspolisens arbete med att kartlägga
aktörer med hög kapacitet och deras otillåtna
påverkan på samhällsviktiga funktioner. Som
företrädare för den fria debatten har journalister en sådan funktion. Under 2009 kommer
Säkerhetspolisen bland annat att bygga upp
en underrättelseverksamhet kring otillåten
påverkan på medier.

De flesta journalister menar att hoten inte har
påverkat dem, men ser dem ändå som ett pro-

Rapporten ”Otillåten påverkan mot medier” finns på www.sakerhetspolisen.se
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När övergår politik i brottslighet?
Säkerhetspolisen skyddar alla individers grundläggande fri- och rättigheter. Vi arbetar inte för att motverka den högerextrema vit makt-miljön
och den vänsterextrema autonoma miljön som sådana, utan endast de
politiskt motiverade brott som individer begår.
Personer i den högerextrema vit makt-miljön
och den vänsterextrema autonoma miljön ägnar sig åt allt ifrån demokratiskt deltagande
till brottslighet. Aktiviteterna kan beskrivas
i form av en trappa, där det finns en tydlig
gräns för när engagemanget och viljan att förändra samhället övergår i politiskt motiverad
brottslighet.

Fredliga demonstrationer och aktioner
som väcker debatt
Till största del ägnar sig extremistmiljöerna
åt fredliga demonstrationer och protester,
namninsamlingar och stödaktioner. Även när
aktiviteterna trappats upp och handlar om civil olydnad handlar det mest om fredliga aktioner som syftar till att väcka debatt, även om
dessa ibland bryter mot lagen. Det kan handla
om symboliska – ofta spektakulära och humoristiska – aktioner för att skapa uppmärksamhet kring en viss händelse eller sakfråga.

Hot, skadegörelse och våld
Därefter passeras en tydlig gräns. På nästa
trappsteg riktar sig aktiviteterna mot den demokratiska processen i stället för att vara del
av den. Dessa aktiviteter är olagliga och syftar
till att inskränka andra människors rätt att
yttra sig eller engagera sig politiskt – inte till
att väcka debatt. Individer i extremistmiljöerna angriper personer som har, eller förknippas med, en annan politisk åsikt. Detta sker
genom hot, skadegörelse och våld. Det grövsta
våldet förekommer i samband med konfrontationer mellan miljöerna, men även tjänstemän
vid myndigheter och politiker blir utsatta för
denna typ av brott.

Våld
Skadegörelse

Hot
Civil olydnad
Icke-våld

• Blockader
• Symboliska aktioner

• Bostäder
• Valstugor
• Partilokaler

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

• Fredliga demonstrationer
• Protester
• Namninsamlingar
• Opinionsbildning

Från grundlagsskyddad yttrandefrihet till politiskt motiverad brottslighet.
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• Misshandel
• Mordbrand
• Våldsamt upplopp

Vit makt-miljön

består av individer, grupper och nätverk med högerextrema åsikter som är
beredda att använda våld för sitt politiska syfte. Vit makt-miljön är rasideologisk. Det finns en
föreställning om att människan kan delas in i olika raser, där den vita rasen är överlägsen. Det
finns också en föreställning om en judisk världskonspiration.

Den autonoma miljön består av löst sammansatta nätverk av vänsterextremister som använder olika organisations- och aktionsnamn. Målet för den autonoma miljön är ett klasslöst och
rättvist samhälle. Utomparlamentariska metoder förespråkas för att åstadkomma detta. Det
finns många olika ideologiska strömningar inom den autonoma miljön, men anarkismen är en
av de grundläggande.

Bidrar till kampen mot grov
organiserad brottslighet
Säkerhetspolisens erfarenhet av såväl skydds- som underrättelsearbete
kommer nu till användning i den gemensamma kampen mot den grova
organiserade brottsligheten. Under 2009 ska Säkerhetspolisen stärka säkerhetsskyddsrådgivningen till utsatta myndigheter, starta en personskyddsutbildning för polismyndigheter och utveckla underrättelsearbetet kring
otillåten påverkan.
Inom ramen för regeringens nationella mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten har Säkerhetspolisen fått i uppdrag att
förebygga, kartlägga och motverka den grova
organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Otillåten
påverkan är ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till
att påverka beslutsfattare – en brottslighet
som kan urholka de grundläggande principerna för vårt samhälle och vår demokrati.

Rådgivning, personskyddsutbildning
och underrättelsearbete
Säkerhetspolisens arbete mot den grova organi-

serade brottsligheten går i stort att dela in i tre
delar. Den första delen handlar om att stärka
andra myndigheters motståndskraft. Det sker
genom att utsatta myndigheter kontaktas och
erbjuds rådgivning i säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen kommer också att erbjuda polismyndigheterna en utbildning i personskyddsarbete.
Detta så att personer som hotas av den grova
organiserade brottsligheten ska kunna erbjudas
livvaktsskydd. Den tredje delen inbegriper traditionellt underrättelsearbete som ger kunskaper
om omfattningen, karaktären, skadeverkningarna och utvecklingen av den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan. Underrättelserna delges berörda myndigheter.
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Ny handbok ska öka den

personliga säkerheten
Varje dag utsätts personer i den offentliga sektorn och näringslivet för
hot och trakasserier, och de kan i värsta fall utsättas för våld. När hoten
riktar sig mot politiker och myndighetsföreträdare i syfte att påverka deras beslutsfattande kan det dessutom ses som ett angrepp på samhället
och vårt demokratiska system. Den nya handboken Personlig säkerhet har
tagits fram i syfte att bidra till att personer som riskerar att utsättas för
hot både blir och känner sig tryggare.
I samverkan med 14 myndigheter, företag
och organisationer har Säkerhetspolisen tagit fram en handbok om personlig säkerhet.
I handboken kombineras information med
konkreta råd om hur hotfulla situationer kan
förebyggas liksom hur en person kan förbereda sig inför eller agera i en hotfull situation.
Förhoppningen är att Personlig säkerhet ska
fungera som ett stöd och en vägledning för
personer som riskerar att utsättas för hot i sin
yrkesutövning.

Handboken Personlig säkerhet finns på
www.sakerhetspolisen.se

Säkerhetspolisen kommer att använda handboken i arbetet med att förebygga otillåten
påverkan. De förtroendevalda, myndighetsföreträdare och journalister som vi har kontakt
med kan använda handboken för att få råd
kring hur de minskar risken att utsättas för
trakasserier, hot, våld eller korruption. Det
kan även medarbetarna vid de samverkande
myndigheterna då många av dem kan komma
att utsättas för otillåten påverkan. Personlig
säkerhet används även vid rådgivning till våra
skyddspersoner i den centrala statsledningen.
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Outsourcing och offshoring av
IT-tjänster kan vara en säkerhetsrisk
för svenska myndigheter
Globaliseringen och utvecklingen av elektroniska kommunikationsnätverk ger stora möjligheter att få olika tjänster utförda var som helst i
världen. Detta har blivit allt vanligare inom IT-området och leder till utläggning av tjänster – så kallad outsourcing, som är när en extern aktör
utför utvecklings-, underhålls- eller driftsarbete av system – och offshoring, som är när outsourcingen sker till en aktör i ett annat land.
Det finns många fördelar med outsourcing
och offshoring – en mängd olika verksamheter och system kan skötas av andra. Men för
svenska myndigheter innebär det att staten
riskerar en sämre kontroll över samhällsviktiga system. Vid offshoring blir man dessutom
beroende av det internationella säkerhetsläget. Om det förändras, och det kan gå snabbt,
saknas i värsta fall kompetens, kapacitet och
tid för att kunna flytta hem system och samhällsviktig information.
Innan de lägger ut tjänster till andra aktörer
och länder bör myndigheter och företag genomföra årliga och genomgripande säkerhetsanalyser. När det gäller verksamhet som är
viktig för det svenska samhället och rör rikets
säkerhet bör de särskilt beakta sekretesslagens
bestämmelser om utlämnande av uppgifter
och möjligheten att genomföra och kontrollera säkerhetsskyddet. Offshoring bör endast ske
efter särskilda överväganden och man måste
noga överväga de säkerhetsrisker som det kan
innebära. Svensk lagstiftning gäller inte utomlands och möjligheterna till en fullgod säkerhetsprövning av personal och möjligheten att
utföra tillsyn eller genomföra kontroller begränsas. Det är dessutom svårare för svenska
myndigheter att bedöma säkerhetshotet i de
länder där man lagt verksamheten.
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Ökade säkerhetsbrister
och sämre kontroll
Dessutom innebär outsourcing att flera kunders system och information blandas i samma fysiska datorsystem. Olika kunders data
kan därför hamna i samma lagringsmiljöer,
switchar, routrar och brandväggar. Ofta söker
leverantören kostnadsbesparingar som leder
till att system förs samman och virtualiseras,
det vill säga ett fysiskt system uppträder som
flera logiska. Det innebär att en kunds externa webbserver kan placeras på samma fysiska
maskin som en annan kunds interna databasserver ligger. Detta medför en ökad risk då en
störning i en kunds system kan orsaka störningar även i andra kunders system.
Att ha tillräcklig kontroll över leverantörens
driftspersonal är också svårt. Vilka rättigheter har de att komma åt kunders information?
Hur stor omsättning har leverantören på sin
personal? I hur stor utsträckning använder
man sig av konsulter? Det har kunden ofta
ingen eller liten insyn i. När en stor mängd
information från flera olika myndigheter och
företag världen över hamnar hos en enskild leverantör riskerar den dessutom bli en central
punkt för till exempel andra länders underrättelseinhämtning.

Ekonomi går före säkerhet
Drivkraften bakom outsourcing och offshoring
är framför allt ekonomisk. Genom att ta på sig
ansvaret för att sköta IT-verksamhet för flera
företag och myndigheter kan outsourcingbolagen sänka kostnaderna. Om verksamhet förläggs till länder där löneläget för välutbildad
och IT-kunnig personal är betydligt lägre än
i Sverige sänks kostnaden ytterligare. Genom
att begränsa sig till enbart ekonomiska analyser ökar risken för att allvarliga sårbarheter uppstår som potentiella angripare kan
utnyttja.

Tydligare avtal behövs
Säkerhetspolisens erfarenhet är att många
myndigheter och företag som lägger ut
verksamhet på andra aktörer och länder
inte hanterar säkerhetsfrågor med tillräcklig kraft och inte heller ser till att
detta ingår i avtalen. Det är därför mycket viktigt att man som kund ser till att
man enligt avtalet har rätt till opartiska
säkerhetsrevisioner. En myndighet kan
inte heller avtala bort sitt ansvar för en
viss verksamhet.
Säkerhetsskydd – en vägledning
Under 2008 gav Säkerhetspolisen ut publikationen ”Säkerhetsskydd – en vägledning”.
Vägledningen vänder sig i första hand till
de myndigheter som Säkerhetspolisen har
ett tillsynsansvar för. Syftet är att den ska
användas vid tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen. Den går att ladda
ner från Säkerhetspolisens webbplats.

SÄKER
HETSS
KY
– en vägled
ning

Läs mer på
www.sakerhetspolisen.se
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Trygga deltagare på Irakkonferensen
I maj 2008 stod den svenska regeringen värd för den internationella FNkonferensen International Compact with Iraq (ICI). FN:s generalsekreterare
Ban Ki-Moon, Iraks premiärminister Nouri al-Maliki och USA:s utrikesminister Condoleezza Rice var några av deltagarna. Sammanlagt deltog cirka
80 delegationer med omkring 600 personer på konferensen – som därmed
blev Säkerhetspolisens största personskyddsinsats under 2008.
Konferensen genomfördes strax norr om Stockholm och var den andra i ordningen dit samtliga medlemsländer i FN hade bjudits in för att
diskutera Iraks politiska och civila uppbyggnad. Representanter från regeringar och utrikesministrar från ett flertal länder samlades.
Drygt 20 utländska delegater var i behov av säkerhetshöjande åtgärder som till exempel livvaktsskydd. Den bedömningen grundade sig
på Säkerhetspolisens hot- och riskbedömning.
Under konferensen användes, förutom livvaktsskydd, ett antal andra personskyddsmetoder för att skapa ett flexibelt personskydd – i
syfte att uppnå ökad säkerhet och trygghet.
Vid sådana här evenemang ansvarar Säkerhetspolisen för hot- och riskbedömning och
utformning av personskydd och har det operativa ansvaret för närskyddet som till exempel
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livvaktsskydd. Veckorna före mötet innebar
därför ett intensivt arbete för att i samarbete
med Regeringskansliet, Polismyndigheten i
Stockholm och andra myndigheter skapa en
säker och trygg miljö för delegaterna.

Hotbildsbedömningar, säkerhetsarbete och skyddsundersökningar
Säkerhetspolisen upprättade en operativ hotbildsbedömning för konferensen samt ett tiotal hotbildsbedömningar för enskilda mötesdeltagare som USA:s utrikesminister och FN:s
generalsekreterare. Säkerhetspolisen deltog
också i säkerhetsarbetet kring konferensanläggningen, transporter, boende och sidoaktiviteter. Skyddsundersökningar genomfördes i
möteslokaler, hotellrum, bilar och bagage. Till
och med transporter av livsmedel till middagen bevakades.
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Statsråds resor till konfliktdrabbade
områden kräver mer av personskyddet
De senaste åren har flera statsråd och riksdagsledamöter rest till konfliktdrabbade områden, till exempel Afghanistan, Irak, Sudan och Pakistan.
Denna typ av resor innebär högre risker och kräver mer av Säkerhetspolisens personskydd. Statsråden och riksdagsledamöterna kommer med
all sannolikhet att fortsätta genomföra dessa resor.
Resor till högriskområden påverkar i hög grad
planering och upplägg av personskyddsarbetet
liksom arbetet med att ta fram hotbilder. Säkerhetsläget och miljön på dessa platser kräver
att Säkerhetspolisen anpassar sin arbetsform
för att kunna möta dessa utmaningar. Målet
är förstås att personer i den centrala statsledningen som även åker på sådana här resor ska
kunna genomföra sitt arbete under trygga och
säkra former.
För att skyddspersoner, delegationer och Säkerhetspolisens medarbetare ska kunna känna
sig trygga och säkra krävs mer omfattande
säkerhetsåtgärder vid resor till konfliktdrabbade områden. Därför har Säkerhetspolisen

utvecklat taktiken för personskyddsarbetet
samt förmågan att hantera kriser. Den omfattande översyn som gjordes av arbetsmetoder
för personskydd under åren 2006–2007 har
fortsatt och särskilt fokuserat på arbetet kring
resor till högriskområden.

Samarbete ökar tryggheten
Även kontaktnät och samarbete med myndigheter i Sverige och med andra länders säkerhetsorganisationer har utvecklats. Samarbetet
är viktigt för att bland annat få relevant och
uppdaterad information vid upprättandet av
hotbilder och lägesbeskrivningar, för att sedan kunna bedöma vilken säkerhetsnivå som
krävs vid varje enskilt tillfälle.
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Har du några frågor?
Kontakta oss via info@sakerhetspolisen.se
eller läs mer på www.sakerhetspolisen.se
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Vi skyddar Sverige och demokratin.

Box 12312
102 28 Stockholm
TFN 010-568 70 00
FAX 010-568 70 10
E-POST sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
www.sakerhetspolisen.se
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