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Som en nationell underrättelsemyndighet med polisiära uppgifter ska

Säkerhetspolisen skydda Sverige, vår integritet och demokrati samt

medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. 

Under det gångna året har hoten mot våra förtroendevalda och det

globala terroristhotet fått högsta prioritet. Personskyddsverksamheten

har förstärkts och ett samverkansråd för terrorismbekämpning har in-

rättats. Ett framgångsrikt operativt arbete resulterade dessutom i de

första fällande domarna för terroristbrott enligt den nya lagstiftningen.

Händelser i världen har gjort att den nationella säkerheten måste

stärkas. Som ett led i det arbetet bedriver Säkerhetspolisen ett om-

fattande flerårigt reformarbete. Vi befinner oss i ett spännande

utvecklingsskede. Arbetet handlar om att förstärka kontakter och

relationer till omvärlden samt öka förtroendet för vår verksamhet. Det

handlar också om att förstärka vår roll som underrättelsemyndighet,

att skapa bättre förutsättningar för utveckling och renodling av våra

operativa arbetsuppgifter och att ge ökat utrymme till utvecklings-

frågor samt mål- och resultatstyrning.

Eftersom Säkerhetspolisens verksamhet till vissa delar är hemlig är

vårt arbete ganska okänt för den breda allmänheten. Som ett led i att

skapa större förståelse och förtroende för vår verksamhet ger vi nu för

första gången ut ett nytt informationsmaterial, där ambitionen är att

på ett lättillgängligt sätt beskriva vår verksamhet och vårt arbete

under ett år. Det är min förhoppning att denna publikation kan med-

verka till ökad insikt om hur Säkerhetspolisen arbetar. Har du frågor

eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till oss. Besök

gärna vår webbplats, www.sakerhetspolisen.se.

Klas Bergenstrand

GENERALDIREKTÖR
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Säkerhetspolisen skyddar framgångsrikt Sveriges

säkerhet mot brottsliga angrepp. Vi värnar därmed

den svenska demokratin och dess institutioner, 

medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter

samt den nationella säkerheten.

Vår vision
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Säkerhetspolisen skyddar
Sverige och demokratin

Säkerhetspolisen ansvarar för rikets säkerhet. 

Vår uppgift är att förebygga och avslöja brott mot 

rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den

centrala statsledningen. Syftet med verksamheten 

är att skydda det demokratiska systemet, 

medborgarnas fri- och rättigheter samt den 

nationella säkerheten.
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Säkerhetspolisen är en underrättelsemyndighet med polisiära upp-
gifter. Vi är samtidigt en myndighet under Justitiedepartementet och
en självständig del av Rikspolisstyrelsen – med egen instruktion, eget
anslag och egen verksledning med en generaldirektör som chef. 

Vår verksamhet är indelad i fem områden:

Kontraspionage förebygger och avslöjar spioneri, olovlig underrättel-
severksamhet, spridning av massförstörelsevapen och andra brott mot
Sverige och svenska intressen.

Kontraterrorism bekämpar terrorism genom att förebygga och avslöja
terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet.
Terrorismbekämpningen ska också bidra till att förebygga och avslöja
terroristhandlingar i andra länder samt förebygga uppkomst och avslöja
förekomst av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige.

Författningsskydd förebygger och avslöjar brott mot rikets inre
säkerhet, det vill säga olaglig verksamhet som syftar till att med våld,
hot eller tvång nå politisk vinning eller hindra enskilda medborgare
från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Säkerhetsskydd innebär rådgivning till och kontroll av myndigheter
och företag som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet är
att skapa och upprätthålla ett tillfredsställande säkerhetsskydd, det vill
säga informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, säkerhetsprövning
med registerkontroll, utbildning och kontroll.

Personskydd omfattar bevaknings- och säkerhetsarbete som gäller
den centrala statsledningen, kungafamiljen, utländsk diplomatisk
personal samt statsbesök och liknande händelser.

> Säkerhetspolisen skyddar 
Sverige och demokratin
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Olovlig underrättelseverksamhet inne-
bär i korthet att någon, för främmande
makts räkning, bedriver verksamhet i
Sverige i syfte att skaffa fram uppgifter
om militära eller andra förhållanden som,
om uppgiften avslöjas för den främmande
makten, kan medföra men för en annan
främmande makt. Olovlig underrättelse-
verksamhet kan också innebära att någon
i hemlighet eller med svikliga medel skaff-
ar fram uppgifter om annans personliga
förhållanden i syfte att lämna dessa till
främmande makt.

Säkerhetspolisens anslag har ökat de
senaste tre åren. Anslagsökningen hänger
samman med att Säkerhetspolisens ut-
gifter för skyddet av den centrala statsled-
ningen har ökat.

Säkerhetspolisens anslag från 
regeringen åren 2003–2006.

2003 547 miljoner kronor
2004 596 miljoner kronor
2005 641 miljoner kronor
2006 699 miljoner kronor

Anslaget för 2006 är ännu inte 
beslutat; uppgifterna är hämtade från
budgetpropositionen. Av de 699 mil-
joner kronorna är 21 miljoner en en-
gångsvis ökning för säkerhetshöjande
åtgärder i samband med riksdagsvalet.
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800 anställda runt om i landet
Ungefär 800 personer arbetar vid Säkerhetspolisen – bland annat 
jurister, analytiker, samhällsvetare, statsvetare, ekonomer, tekniker och
administratörer. Cirka 60 procent av Säkerhetspolisens medarbetare är
polisutbildade.

Nästan 90 procent av medarbetarna finns vid huvudkontoret i
Stockholm, men det finns också medarbetare på olika regionala en-
heter ute i landet.

Säkerhetspolisens kostnader fördelade 
per verksamhetsområde 2004.

Personskydd, 31%

Kontraterrorism, 27%

Stöd till andra polismyndigheter, 4%

Författningsskydd, 9%

Säkerhetsskydd, 12%

Kontraspionage, 17%

N – Enhet Norr
Stationerad i Luleå med arbetsgrupp i
Umeå. Omfattar följande län: Väster-
norrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län.

ÖM – Enhet Övre Mellersta
Stationerad i Uppsala. Omfattar följande
län: Uppsala, Gotlands, Västmanlands,
Dalarnas och Gävleborgs län.

NM – Enhet Nedre Mellersta
Stationerad i Örebro med arbetsgrupp i
Norrköping. Omfattar följande län:
Jönköpings, Södermanlands, Östergöt-
lands, Värmlands och Örebro län.

HK – Säkerhetspolisens huvudkontor 
ligger i Stockholm.

V – Enhet Väst
Stationerad i Göteborg. Omfattar följande
län: Halland och Västra Götalands län.

S – Enhet Syd
Stationerad i Malmö. Omfattar följande
län: Kronobergs, Kalmar, Blekinge och
Skåne län.

Personskydd och kontraterrorism är de
båda verksamheter som tar mest resurser 
i anspråk. 

Säkerhetspolisen har en del uppgifter som ska
stödja andra brottsförebyggande myndigheters
arbete, till exempel att framkalla fotografier från
brottsplatser och tillhandahålla teknik för hemlig
teleavlyssning.
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Säkerhetspolisens aspirantpro-
gram startade 2005, och kon-
kurrensen om de första 20 plats-
erna var hård – nästan 4 200
sökte. De som inte kom in får
dock en ny chans; nästa program
startar höstterminen 2006.

Nya synsätt ska ge 
effektivare verksamhet
De förändringar som har skett i
omvärlden har gjort att Säker-
hetspolisen behöver bredda och
specialisera sin kompetens.
Aspirantprogrammet är ett led i
detta arbete. Förhoppningen är
att verksamheten ska bli ännu
mer effektiv, i och med att aspi-
ranterna tillför ny kunskap och
nya synsätt till den löpande verk-
samheten. Samtliga aspiranter är
akademiker, varav de flesta med
samhällsvetenskaplig bakgrund.
Av de 20 aspiranterna är det 2
som har en examen från polis-
högskolan.

Teoretisk och praktisk 
utbildning
Utbildningen kommer att ge 
aspiranterna kunskap om
Säkerhetspolisens verksamhet i
ett nationellt och ett internatio-
nellt perspektiv. Den kommer
också att ge kunskaper om tradi-
tionellt underrättelsearbete, det
vill säga inriktning, inhämtning,
bearbetning, analys och delgiv-
ning. Efter genomgången utbild-
ning placeras aspiranterna som
handläggare inom något av verk-
samhetsområdena kontraspion-
age, kontraterrorism eller författ-
ningsskydd. 

Första terminen på den tre ter-
miner långa utbildningen inne-
håller enbart teori. Under termin
två och tre är aspiranterna ute
på praktik i drygt 25 veckor. Den
teoretiska utbildningen anordnas
både internt och externt. Aspi-
ranterna läser bland annat krim-
inologi och processrätt.

I september 2005 anlände de första aspiranterna till Säkerhets-
polisen för att påbörja en tre terminer lång utbildning. Utbild-
ningen varvar teori och praktik. På så sätt får aspiranterna till-
räckligt med kunskaper för att kunna arbeta som handläggare
vid Säkerhetspolisen. 

Nästan 4 200 ville bli aspiranter 
hos Säkerhetspolisen
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En sex kilometer lång tunnel
kommer att byggas mellan pen-
deltågsstationen Stockholm
Södra och stadsdelen Tomteboda
i Solna. Tunneln kommer att få
två nya spår som ska trafikeras
av pendeltåg. Två nya pendel-
tågsstationer kommer också att
byggas – en vid Odenplan och
en vid T-centralen.

Planeringen av Citybanan 
startade 2000 och banan beräk-
nas stå klar 2011. Säkerhets-
polisen kontaktades 2004 och
har haft rollen som rådgivare åt
Banverket, Stockholms stad,
Storstockholms lokaltrafik (SL)
och Länsstyrelsen i Stockholms
län angående säkerheten i tun-
nelsystemet. Säkerhetspolisen
har deltagit i planeringsarbetet

för att se till att säkerheten för
myndigheterna och Stockholms
infrastruktur är tillfredsställande.

Bedömning av hotet 
I arbetet med att bedöma hotet
mot tunnelsystemet och trafike-
ringen har vi haft kontakter med
andra som har erfarenheter kring
säkerhet i tunnlar och vid tunnel-
byggande. Bedömningen har pre-
senterats för Banverket, Stock-
holms stad, SL och Länsstyrelsen i
Stockholms län. 

Samarbetet med de deltagan-
de myndigheterna har fortsatt.
Under hösten 2005 genomförde
Säkerhetspolisen registerkontrol-
ler av personer anställda vid de
företag som Banverket planerar
att anlita för tunnelbyggandet.

Vid årsskiftet 2005/2006 börjar Citybanan i Stockholm att 
byggas – en sex kilometer lång järnvägstunnel genom centrala
Stockholm. Säkerhetspolisen har deltagit i planeringsarbetet
som rådgivare när det gäller säkerheten i och kring tunneln.

Tågtunnel genom centrala
Stockholm ställer krav på säkerheten
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För att Säkerhetspolisen ska kunna skydda rikets

säkerhet måste hoten och riskerna vara kända. 

Hot och risker bedöms därför kontinuerligt, och

verksamheten planeras och bedrivs utifrån dessa 

bedömningar. Bedömningarna är både kortsiktiga 

och långsiktiga – så att vi både kan vidta åtgärder 

i dag och planera inför framtiden.

Hoten mot Sverige
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Låg hotbild men förhöjd risk för terrorattentat
Hotbilden mot Sverige är generellt sett låg. Det finns dock en förhöjd
risk för terrorattentat, framför allt mot utländska intressen i Sverige.
Underrättelsehotet från vissa främmande makter kvarstår, även om
intresset under senare år förskjutits från militära frågor till politik och
teknologi. Hotet från inhemska politiskt extrema grupper är litet, men
tendensen till ökad våldsanvändning är oroande.

Nya terroristnätverk är svåra att upptäcka
Risken för ett större terrorattentat i Sverige är begränsad. Däremot är
risken för attentat mot vissa utländska intressen i Sverige förhöjd. Det
finns också en risk att terrorister och deras sympatisörer bedriver stöd-
jande verksamhet i Sverige. Hotet kommer främst från islamistiska
extremistgrupper. 

Den islamistiskt motiverade terrorismen decentraliseras för när-
varande. Fram till den 11 september 2001 karaktäriserades den av en
global och relativt sammanhängande nätverksstruktur. Nu består den
till stor del av regionala och mer eller mindre självständiga nätverk, 
vilket försvårar säkerhetstjänsternas arbete. Det finns också en tydlig
och farlig radikalisering i vissa islamistiska kretsar i Europa och även i
Sverige. Det finns också personer i Sverige som på olika sätt stödjer
terror i andra länder, till exempel genom finansiering.

Underrättelseverksamhet bedrivs i Sverige
Det pågår underrättelseverksamhet riktad mot Sverige och svenska
intressen. Inhämtningen riktas i dag främst mot politiska förhållanden
och avancerad teknologi, inklusive försvarsteknologi. De aktörer som
är verksamma i Sverige bedriver en bred och systematisk verksamhet.

Utvecklingen i omvärlden, framför allt det ökade terrorhotet, har
gjort att behovet av underrättelser ökat. I många länder har under-
rättelsetjänsterna fått ökade resurser och bredare mandat. På sikt kan
detta leda till att fler utländska underrättelseaktörer frestas att bedriva
illegala operationer i Sverige.

Fler använder olagliga metoder för att nå politiska mål
Den inhemska politiska extremismen är i dag inget allvarligt och kon-
kret hot mot Sveriges demokratiska statsskick. Tendensen till ökad
användning av våld och olagliga metoder i den politiska kampen är
dock oroande. Hotet mot allmän ordning och säkerhet, enskilda per-
soner och egendom är större i dag än tidigare.

Vit makt-miljön har blivit allt mer synlig i det svenska samhället.

> Hoten mot Sverige

>>>

Vit makt-miljön består av grupper, 
individer och nätverk som agerar utifrån
vit makt-ideologin. Ideologin bygger på att
mänskligheten kan delas in i olika raser
och att den vita rasen har högst värde. 

Den autonoma miljön består av olika
nätverk av anarkistiska och syndikalistiska
grupper och individer. Grupperingar inom
miljön arbetar mot eller för olika mer eller
mindre specialiserade frågor, till exempel
mot rasism, fascism och sexism.



SÄKERHETSPOLISEN 2005 • 17

Hösten 2004 greps ett antal per-
soner i samband med vandalise-
ringen av en skola i Västerås. I
förundersökningen framkom det
att vandaliseringen var en del av
en högerextremistisk plan med
syfte att åsamka samhället så
stor ekonomisk skada som möj-
ligt genom omfattande och sys-
tematiskt sabotage. Vid en hus-
rannsakan hittades en skrift kal-
lad »Revolution i välfärdsstaten«
i vilken planen beskrevs. 

De planerade aktionerna hade
delats in i ett antal faser. Till en
början skulle lättillgängliga mål
som närliggande skolor och sjuk-
hus angripas. Kampen skulle
sedan trappas upp till att om-
fatta symboliska byggnader, där
riksdagshuset, Regeringskansliet
och samhällets infrastruktur, till
exempel elanläggningar och
kraftverk, var några av målen.

Aktionen skulle kulminera i ett
attentat med självmordsbomb-
are.

I början av 2005 åtalades fyra
av de inblandade för förberedel-
se till terroristbrott i enlighet
med den nya terroristlagstift-
ningen. Förberedelsen gick dock
inte att bevisa och de åtalade
dömdes för grov skadegörelse.

Kunskap om högerextremism
Polismyndigheten i Västmanlands
län ansvarade för utredningen.
Ärendets politiska dimension
gjorde dock att Säkerhetspolisen
bistod polismyndigheten. Efter-
som vi är expertmyndighet på
området kunde vi bland annat
bidra med kunskaper om
bakomliggande motiv och analy-
ser av högerextremistiska symbo-
ler och litteratur.

Vandaliseringen av en skola i Västerås var en del av en höger-
extremistisk plan att åsamka samhället stor ekonomisk skada.
Säkerhetspolisen bistod den lokala polismyndigheten i för-
undersökningen, och ett underrättelseprojekt initierades för 
att se om planen spridit sig till andra grupper inom vit makt-
miljön.

Vandalisering av skola ingick 
i högerextremistisk plan
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Grupper inom miljön samverkar och genomför fler angrepp mot
vänsteraktivister än tidigare. Även inom den autonoma miljön har
våldsbenägenheten tilltagit de senaste åren, och våldet riktar sig där
främst mot vit makt-anhängare. I samband med större demonstratio-
ner har autonoma aktivister också gjort sig skyldiga till upplopp och
skadegörelse.

Kunskap och material från Sverige kan användas till 
massförstörelsevapen
Det globala hotet om spridning av massförstörelsevapen är fortsatt
stort. Uppmärksamheten riktas främst mot Iran och Nordkorea och
deras nukleära program. Det finns också en farhåga att icke-statliga
aktörer har ambitionen att utföra attentat med kemiska ämnen, bio-
logiska substanser eller radiologiskt material. 

Det finns inget riktat hot mot Sverige, men sannolikt används
Sverige för inhämtning av material som ska användas vid framställ-
ning. Svensk teknologi och teknisk kompetens är attraktiva. Risk finns
även att Sverige utnyttjas som transiteringsland, det vill säga som
genomgångsland vid transport av produkter.

Gränsöverskridande hot kräver ökat samarbete
Allt fler av de säkerhetshot som riktas mot Sverige är gränsöver-
skridande, i många fall av global natur. Denna trend gör det inter-
nationella säkerhetssamarbetet allt mer viktigt, framför allt vad gäller
kampen mot terrorism och arbetet för att förhindra spridning av
massförstörelsevapen.

> Hoten mot Sverige

>>>
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Genom sitt internationella sam-
arbete fick Säkerhetspolisen
2002 information om att det
fanns personer i Sverige som var
aktiva i terroristorganisationerna
Ansar al-Islam och Ansar al-
Sunna. Organisationerna är
kända för att använda attentat
och kidnappningar i syfte att
motarbeta kurdiska intressen och
de allierade styrkorna i Irak.
Säkerhetspolisen inledde ett
arbete med att försöka identifie-
ra vilka personer som kunde vara
aktuella. 

Insatserna ledde till att de
misstänkta personerna identifie-
rades och till att en förundersök-
ning kunde inledas. Genom
hemlig teleavlyssning, spaning
och samarbete med utländska
säkerhets- och underrättelse-
tjänster fick Säkerhetspolisen in
en mängd information som vi
kunde bearbeta och analysera.
Bevis för att de misstänkta ägna-
de sig åt finansiellt stöd för ter-
rorism framkom. Det var ange-

läget att avbryta deras verksam-
het, och den 19 april 2004 greps
fyra misstänkta. 

En husrannsakan genomfördes
och bland annat datorer och 
kontanter togs i beslag. Av
materialet i datorerna konstate-
rades att de misstänkta hade
kontakter med personer koppla-
de till Ansar al-Islams och Ansar
al-Sunnas organisation i Irak.
Dessa kontakter gav, tillsammans
med vittnesförhör, andra beslag
och information från inspelade
telefonsamtal, åklagaren tillräck-
lig bevisning för att lämna in en
stämningsansökan till tingsrätten
avseende förberedelse till
terroristbrott mot två av de fyra
misstänkta. Dessa dömdes sena-
re till sex respektive sju års fäng-
else och utvisning ur landet. 

Domarna överklagades till
Svea hovrätt som den 3 oktober
2005 sänkte straffen till fyra och
ett halvt respektive fem års fäng-
else. Båda ska utvisas på livstid
efter avtjänat straff.

Den 12 maj 2005 dömdes två män till sex respektive sju års
fängelse för förberedelse till terroristbrott och förberedelse till
allmänfarlig ödeläggelse. Domarna överklagades till Svea hov-
rätt som sänkte straffen till fyra och ett halvt respektive fem
års fängelse. De båda männen är de första som dömts för ter-
roristbrott i Sverige enligt den nya terroristlagstiftningen.

Fängelsedomar för finansiering 
av terrorism
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Natos generalsekreterare var värd och Sverige värdland för ett
möte som Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) genomförde
den 24–25 maj 2005. Mötet ägde rum i Åre, och de deltagande
ländernas utrikesministrar diskuterade krishantering.

Säkert internationellt 
toppmöte i Åre

Liksom vid alla statsbesök hade
Säkerhetspolisen samordningsan-
svaret för bevaknings- och säker-
hetsarbetet, och inför mötet gjor-
des en bedömning av tänkbara
hot och risker. Denna bedömning
låg sedan till grund för de säker-
hetsåtgärder som vidtogs. 

Ett regeringsbeslut gav Säker-
hetspolisen möjlighet att inför
mötet genomföra registerkon-
troller till skydd mot terrorism
beträffande de personer som
skulle vistas på området. Under
mötets gång vidtogs också ett
antal åtgärder, till exempel in-
passeringskontroll,

säkerhetsskyddsundersökning
(bombsökning), eskort, färdvägs-
bevakning och platsbevakning.

Samarbete
Säkerhetspolisen ansvarade för
säkerheten i nära samarbete
med Rikskriminalpolisen och
Polismyndigheten i Jämtlands
län. Natos säkerhetssamordnare
deltog också i arbetet. Samtliga
inblandade träffades löpande för
att planera toppmötet. På dessa
möten gjordes gemensamt
bedömningar om vilka skydds-
åtgärder som skulle vidtas. 
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Säkerhetspolisen arbetar strategiskt för att möta hot

mot Sverige och svenska intressen. En stor del av

verksamheten utgörs av förebyggande arbete i form

av underrättelsearbete, säkerhetsskyddsarbete och

personskyddsarbete. Om ett brott mot rikets säker-

het begås är det Säkerhetspolisen som ska vidta

åtgärder, vilket i många fall innebär att vi ansvarar

för utredningen av brottet.

Säkerhetspolisens 
verksamhet
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Kontraspionage
Inom området kontraspionage inhämtas underrättelser för att avslöja
och vidta åtgärder mot främmande makts spioneri eller underrättelse-
verksamhet i Sverige eller mot svenska intressen. Exempel på svenska
intressen är landets ambassader och svensk medverkan i vissa inter-
nationella sammanhang. De underrättelser som inhämtas ligger till
grund för vilka skydds- och motåtgärder som vidtas. Beslut om even-
tuella åtgärder fattas i samråd med berörda myndigheter. 

Verksamhet som bedöms vara särskilt skyddsvärd följs kontinuerligt
av Säkerhetspolisen. Har ett svenskt företag blivit föremål för under-
rättelseverksamhet vidtar Säkerhetspolisen nödvändiga åtgärder, om
det finns misstanke om att främmande makt ligger bakom. 

Kontraspionage innebär också att förhindra olovlig underrättelse-
verksamhet. Det är till exempel inte tillåtet för främmande makter att
spionera på eller bedriva underrättelseverksamhet mot varandra i
Sverige. Främmande makt får heller inte hämta in uppgifter om exem-
pelvis politiska flyktingar i Sverige. Säkerhetspolisen arbetar med att
hindra, avslöja och utreda flyktingspionage.

Säkerhetspolisen ansvarar dessutom för att hindra och avslöja illegal
handel med produkter som kan användas för framställning av mass-
förstörelsevapen. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndig-
heter.

Kontraterrorism
Kontraterrorism innebär att bekämpa terrorism. Det finns ett omfatt-
ande internationellt samarbete inom området, där länder delger
varandra information som kan förebygga attentat. Genom underrätt-
elsearbete får Säkerhetspolisen information som kan användas för att
förhindra att terroristattentat genomförs i Sverige eller utomlands. 

Säkerhetspolisen arbetar för att förhindra att planering eller stöd till
terroristattacker genomförs från Sverige. Det innebär bland annat att
förhindra att personer som befinner sig i Sverige skickar pengar som

Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet syftar till

att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet

samt bekämpa terrorism. Underrättelsearbetet

bedrivs inom verksamhetsområdena kontraspionage,

kontraterrorism och författningsskydd.

Underrättelsearbete bedrivs inom 
verksamhetsområdena kontraspionage, 
kontraterrorism och författningsskydd

>>>
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Företaget Ericsson kontaktade
Säkerhetspolisen i augusti 2003
och meddelade att ett intrång
hade skett i deras datasystem.
Misstankar om att den aktör
som gjort intrång hade kommit
över företagshemligheter fanns
tidigt i utredningen. Det gick hel-
ler inte att utesluta att främman-
de makt låg bakom. 

Spanings- och utrednings-
arbete ledde till gripande
Under sommaren 2003 tog
Säkerhetspolisen kontakt med en
person som hade lagt ut käll-
koder till mobiltelefoner från
Ericsson till försäljning på
Internet och utgav sig för att
vara potentiell köpare. Det fram-
kom att säljaren även hade till-
gång till företagshemligheter.
Det medförde att säljarens iden-
titet, och huruvida denna arbet-
ade på uppdrag av främmande
makt, behövde fastställas. 

För att fastställa säljarens iden-
titet genomfördes en operation i

Wien i samarbete med den
österrikiska säkerhetstjänsten.
Operationen lyckades och då
säljaren visade sig vara ungersk
medborgare kontaktade
Säkerhetspolisen den ungerska
säkerhetstjänsten. Syftet var att
inleda ett samarbete för att fast-
ställa om säljaren arbetade på
uppdrag av främmande makt. 

Innan samarbetet hade etable-
rats kontaktade den misstänkte
säkerhetsansvariga inom Ericsson
och erbjöd sina tjänster. I samar-
bete med Ericsson återupptog
Säkerhetspolisen kontakten med
den misstänkte och en omfattan-
de operation inleddes. Opera-
tionen ledde fram till att den
misstänkte greps på Sturup den
1 oktober 2004. Efter gripandet
fortsatte arbetet med bland
annat förhör av den misstänkte
och husrannsakan i hans hem i
Ungern. De uppgifter som fram-
kom i utredningen visade att den
misstänkte inte hade agerat på
uppdrag av främmande makt. 

Den 1 april 2005 dömdes en ungersk medborgare till tre års
fängelse för grovt företagsspioneri och obehörig befattning
med hemlig uppgift. Domen var ett resultat av ett drygt ett-
årigt spanings- och utredningsarbete där Säkerhetspolisen sam-
arbetade med såväl det utsatta företaget som utländska säker-
hetstjänster. 

Tre års fängelse 
för företagsspioneri
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ska användas för att finansiera terroristattentat utomlands. Säkerhets-
polisen arbetar också för att förhindra utländska medborgare som är
aktiva i något terroristnätverk från att besöka eller bosätta sig i
Sverige; bland annat yttrar vi oss över ansökningar om visering, uppe-
hållstillstånd och medborgarskap. 

Författningsskydd
Inom författningsskyddet arbetar Säkerhetspolisen för att förebygga
och avslöja olaglig verksamhet som syftar till att med våld, hot eller
tvång nå politisk vinning eller hindra enskilda medborgare från att
utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Arbetet är inriktat på att
kartlägga svenska extremistmiljöer som kan utgöra ett hot mot
Sverige. Underrättelsearbetet syftar till att få kunskap om miljöerna
samt deras ideologier, aktörer och tillvägagångssätt.

Systematiskt underrättelsearbete
Inom verksamhetsområdena kontraspionage, kontraterrorism och för-
fattningsskydd bedrivs ett systematiskt underrättelsearbete. Arbetet
bedrivs enligt den så kallade underrättelsecykeln, det vill säga in-
riktning, inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av informa-
tion.

Inhämtning av säkerhetsunderrättelser sker bland annat genom
spaning, signalspaning, tvångsmedel, hemliga källor, öppna källor,
förhörsinformation och information från utlandet. De inhämtade
underrättelserna bearbetas, och innan de analyseras sker en bedöm-
ning av hur tillförlitlig källan är och huruvida informationen är korrekt.
När uppgifterna har analyserats delges dessa berörda enheter inom
Säkerhetspolisen och vid behov även andra myndigheter, organisatio-
ner och företag.

Bedömningar av hotet mot Sverige
Bedömningen av vilka hot som finns mot rikets säkerhet är en viktig
del av arbetet med säkerhetsunderrättelser. Bedömningen bygger på
en analys av utvecklingen i Sverige och omvärlden.

Säkerhetspolisen gör både långsiktiga och kortsiktiga bedömningar
av hoten mot Sverige. De långsiktiga bedömningarna ligger till grund
för Säkerhetspolisens årliga verksamhetsplanering. De kortsiktiga
bedömningarna görs kontinuerligt och fungerar som ett underlag för
beslut om vilka motåtgärder som ska sättas in, till exempel ingripan-
den, personskydd eller andra säkerhetsskyddsåtgärder.

> Underrättelsearbete bedrivs inom verksamhetsområdena
kontraspionage, kontraterrorism och författningsskydd

Signalspaning är spaning som sker med
radio- eller teletekniska hjälpmedel.

De hemliga tvångsmedel som får använ-
das är hemlig teleavlyssning, hemlig tele-
övervakning och hemlig kameraövervak-
ning. Domstol beslutar om användande av
tvångsmedel efter begäran av åklagare.

Hemliga källor är personer och andra
informationslämnare, till exempel informa-
törer, andra säkerhetstjänster eller hemlig
teleavlyssning.

Öppna källor är till exempel Internet, tid-
ningar, radio och tv.

>>>

f År 2004 diariefördes 25 344 ärenden 
hos Säkerhetspolisen.
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Personer som är ett säkerhetshot
kan hindras från att besöka eller
bosätta sig i Sverige genom att
Migrationsverket, Utlännings-
nämnden eller Utrikesdeparte-
mentet avslår deras ansökan om
visering, uppehållstillstånd eller
medborgarskap. Säkerhetspolis-
en deltar i detta arbete genom
att lämna yttranden till respek-
tive myndighet. 

Under 2004 genomförde
Säkerhetspolisen 4 224 kontrol-
ler, och i 35 fall bedömde vi att
personens ansökan skulle avslås.
År 2003 avstyrktes 27 av 4 723
ärenden. 

Samarbetet mellan myndig-

heterna är tätt. Till exempel
utbildas asylhandläggare vid
Migrationsverket i hur de ska
avgöra vilka personer som ska
kontrolleras.

Kontroller på vårt eller 
myndigheternas initiativ
Säkerhetspolisens yttranden sker
på uppdrag av Migrationsverket,
Utlänningsnämnden eller Utrikes-
departementet. Om Säkerhets-
polisen har fått information om
att en viss person är i Sverige
eller är på väg hit kontaktar vi
berörd myndighet och meddelar
att vi vill yttra oss över dennes
ansökan.

Ett viktigt inslag i Säkerhetspolisens förebyggande verksamhet
är att förhindra att misstänkta terrorister eller spioner besöker
eller bosätter sig i Sverige. Varje år kontrollerar vi ett antal per-
soner som ansökt om visering, medborgarskap eller uppehålls-
tillstånd och yttrar oss om huruvida de utgör något säkerhets-
hot mot Sverige.

Spioner och terrorister förhindras
besöka och bosätta sig i Sverige
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Säkerhetsskyddslagstiftningen ålägger myndigheter, kommuner, lands-
ting och vissa företag att vidta ett antal förebyggande skyddsåtgärder
som ska skydda mot brott som rör rikets säkerhet. Dessa säkerhets-
skyddsåtgärder delas in i tre kategorier:

> tillträdesbegränsning, vilket innebär att endast behöriga ska kunna
komma in i lokaler där hemliga uppgifter finns,

> informationssäkerhet, vilket innebär att hemliga uppgifter på papp-
er och i datorer ska skyddas, och

> säkerhetsprövning, vilket innebär att pålitligheten och lämpligheten
hos personer som ska få tillgång till hemliga uppgifter prövas.

Rådgivning och information
Säkerhetspolisen utfärdar föreskrifter som anger hur säkerhetsskydds-
lagstiftningen ska tillämpas. Vi arbetar också med rådgivning och
utbildning till berörda myndigheter, till exempel utbildningar för
säkerhetsskyddschefer. 

Kontroll
Säkerhetspolisen utövar tillsyn över säkerhetsskyddet hos de myndig-
heter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Varje år kon-
trolleras säkerheten hos ett antal av dessa. Kontrollerna genomförs i
form av besök på de myndigheter som bedöms ha mest skyddsvärd
verksamhet. Vid besöken kontrolleras hur hemliga uppgifter skyddas. 

De eventuella brister som framkommer påpekas dels vid besöket,

Säkerhetsskyddsarbete innebär att förebygga, hindra

och försvåra för obehöriga att få tillgång till särskilt

skyddsvärda hemliga uppgifter. Detta sker genom

att Säkerhetspolisen arbetar med rådgivning, kon-

troll och information till myndigheter och företag

som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetspolisen har också i uppdrag att bistå 

myndigheter med registerkontroller i samband med

säkerhetsprövningar.

Säkerhetsskydd

>>>
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Enligt säkerhetsskyddslagstiftning-
en ska myndigheter, kommuner,
landsting och vissa företag vidta
skyddsåtgärder för att skydda sig
mot brott som rör rikets säkerhet
och till skydd mot terrorism. Vilka
skyddsåtgärder som måste vidtas
skiljer sig åt, och därför ska åt-
gärderna föregås av en säkerhets-
analys. För att underlätta detta
arbete anordnar Säkerhetspolisen
regelbundet kurser för säkerhets-
skyddschefer.

Analys föregår skyddsåtgärd
Efter genomgången utbildning
har säkerhetsskyddscheferna blivit

bättre på att identifiera vad som
är skyddsvärt och hur detta bör
skyddas på den egna arbetsplats-
en. De båda kurserna 2005 var
den fjärde och femte i ordningen.
Under kurserna varvas föreläs-
ningar med praktiska övningar.
Säkerhetspolisen ansvarar för kur-
sen, men flera myndigheter deltar
som föreläsare. Exempelvis fick
deltagarna på vårens kurs lyssna
på föreläsningar från Militära
underrättelse- och säkerhets-
tjänsten, Krisberedskapsmyndig-
heten, Utrikespolitiska Institutet
och Rikskriminalpolisen.

I Säkerhetspolisens förebyggande arbete ingår att informera
och utbilda i säkerhetsskydd. Som ett led i detta har två vecko-
långa utbildningar anordnats – en i maj och en i oktober 2005.
Vid varje utbildningstillfälle undervisades 30 säkerhetsskydds-
chefer i att genomföra säkerhetsanalyser och vidta säkerhets-
höjande åtgärder. Intresset för utbildningarna var så stort att
kursen kommer att ges vid två tillfällen nästa år.

Säkerhetsskyddschefer 
lär sig skydda arbetsplatsen
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dels i en skriftlig rapport. Några av de mest förekommande anmärk-
ningarna är hur hemliga uppgifter i IT-system hanteras och brister i
utbildningen av de egna medarbetarna. Om bristerna är allvarliga
görs ett uppföljande besök för att kontrollera att de har åtgärdats.

Registerkontroller vid säkerhetsprövningar och till skydd mot
terrorism
Säkerhetspolisen genomför registerkontroller efter ansökan från
berörd myndighet och samtycke från den person som ska kontroll-
eras. Vid registerkontrollerna kontrolleras den berörda personen gent-
emot belastningsregistret, misstankeregistret och Säpo-registret. Vid
en särskild personutredning, för placering i säkerhetsklass 1 eller 2,
kontrolleras även personens ekonomiska förhållanden. Ska någon 
placeras i säkerhetsklass 1 genomförs oftast ett personligt samtal med
personen i fråga. 

Om den kontrollerade personen inte förekommer i något av ovan-
stående register redovisar Säkerhetspolisen detta till den ansökande
myndigheten. Om personen förekommer i något register föredras
ärendet för Registernämnden som beslutar om uppgifterna ska läm-
nas ut. Om nämnden beslutar att lämna ut en uppgift, beslutar den
om ärendet ska kommuniceras eller inte med den person uppgiften
berör. Genom kommuniceringen har den som är föremål för kontroll
möjlighet att yttra sig. Om ett yttrande kommer in föredras ärendet
på nytt och Registernämnden fattar ett nytt beslut. 

Uppgifterna skickas därefter till myndigheten och utgör då ytterligare
underlag för myndigheten som ensam har ansvaret för den slutgiltiga
säkerhetsprövningen, det vill säga att bedöma om personen i fråga är
lojal, pålitlig och lämplig för den tänkta befattningen.

Oavsett förekomst i register eller inte ska myndigheterna snarast
återrapportera till Säkerhetspolisen om personen antagits. Om så är
fallet blir personen föremål för spontanuppföljning, som pågår så
länge personen är placerad i säkerhetsklass eller innehar en befatt-
ning som är viktig för skyddet mot terrorism. Uppgifter som kommer
fram genom spontanuppföljning bedöms av föredragande. I förekom-
mande fall föredras sådana fall för Registernämnden.

> Säkerhetsskydd

>>>

Befattningar som ger tillgång till sekretess-
belagda uppgifter som är av betydelse för
rikets säkerhet är placerade i säkerhets-
klass. Det finns tre olika säkerhetsklasser,
där 1 är den högsta och 3 den lägsta. 

Registernämnden är en myndighet som
har i uppgift att kontrollera att Säkerhets-
polisen för sina register i överensstämmel-
se med gällande lagstiftning. Nämnden
fattar beslut om uppgifter om en register-
kontrollerad person ska lämnas ut eller
inte.

f År 2004 genomförde Säkerhetspolisen 
60 812 registerkontroller.
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Redan i annonsen framgick det
att det jobb som Maria sökte var
placerat i säkerhetsklass och att
svenskt medborgarskap krävdes.
Anställningsintervjun hade dess-
utom kompletterats med frågor
som syftade till att avgöra om
hon var pålitlig från säkerhets-
synpunkt. 

Efter intervjun gav myndig-
heten Maria två blanketter – en
för ansökan om registerkontroll
och en för särskild personutred-
ning. Maria skickade in de ifyllda
blanketterna, där hon även sam-
tyckte till kontrollen, till myndig-
heten som skickade dem vidare
till Säkerhetspolisen. När Säker-
hetspolisen fick in Marias blan-
ketter kontrollerades om det
fanns några uppgifter om henne
i belastningsregistret, misstanke-
registret eller Säpo-registret.
Inom ramen för den särskilda
personutredningen kontrollera-
des i detta fall bland annat
Marias ekonomiska förhållanden. 

Eftersom det inte fanns några
uppgifter om Maria i något av
registren meddelades den blivan-
de arbetsgivaren resultatet av
utredningen. Arbetsgivaren be-
slutade sedan att anställa Maria
efter sin egen säkerhetsprövning
där registerkontrollen var en del.

Hade Maria varit en av de
3 043 registerkontrollerade per-
soner som förekom i något re-
gister under 2004 hade hennes
ärende i stället föredragits för
Registernämnden. Maria hade då
fått möjlighet att yttra sig över
de uppgifter som framkommit.
Nämnden hade sedan beslutat
om uppgifterna skulle lämnas ut
till arbetsgivaren eller inte; 2004
lämnades sådana uppgifter ut i
480 fall. 

Om Marias uppgifter hade
hört till dem som skulle lämnas
ut hade hon meddelats detta
och därmed haft möjlighet att
dra tillbaka sin ansökan hos
myndigheten.

Maria var en av de 60 812 personer som Säkerhetspolisen kon-
trollerade under 2004. Maria sökte en säkerhetsklassad befatt-
ning vid en svensk myndighet och blev därmed föremål för
säkerhetsprövning. I prövningen ingick registerkontroll och sär-
skild personutredning som Säkerhetspolisen gjorde på uppdrag
av hennes blivande arbetsgivare.

Personer som ska få tillgång till
hemliga uppgifter kontrolleras
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Säkerhetspolisens centralregister innehåller uppgifter som Säkerhets-
polisen har användning för i den löpande verksamheten, till exempel
uppgifter som vi behöver för att kunna skydda personer, klarlägga
säkerhetshotande förhållanden samt förebygga eller avslöja brottslig
verksamhet. Det innebär att Säkerhetspolisen kan behöva behandla
uppgifter om någon enskild person utan att den enskilde är misstänkt
för något brott.

Behandling av personuppgifter i Säkerhetspolisens register styrs
bland annat av bestämmelser i personuppgiftslagen och polisdata-
lagen.

Uppgifter om enskilda personer
Säkerhetspolisen får inte registrera uppgifter om en person enbart på
grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fack-
förening, hälsa eller sexuell läggning.

Säkerhetspolisens centralregister är ett spanings-

register som används för att underlätta spaning som

syftar till att förebygga och avslöja brott mot rikets

säkerhet samt för att bekämpa terrorism. Säkerhets-

polisen använder även de registrerade uppgifterna

som underlag i de kontroller som görs för personer

som sökt säkerhetsklassade befattningar eller till

skydd mot terrorism. 

Säkerhetspolisens centralregister 
– ett arbetsverktyg
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Uppgifter som kan hänföras till en enskild person får bara registre-
ras i följande fall:

• Den person som uppgiften gäller misstänks ha utövat, eller kan
komma att utöva, brottslig verksamhet som omfattar terrorism eller
hot mot rikets säkerhet.

• Personen har genomgått registerkontroll enligt säkerhetsskydds-
lagen.

• Det finns särskilda skäl med hänsyn till registrets ändamål.

Exempel på när Säkerhetspolisen kan behöva behandla upp-
gifter om en enskild person:

• Personen har kontakter med en person som är misstänkt
för brott.

• Personen är föremål för en utländsk underrättelsetjänsts
intresse.

• Personen utnyttjas, medvetet eller omedvetet, av en
utländsk underrättelsetjänst.

• Personen utnyttjas, medvetet eller omedvetet, av en organi-
sation som misstänks bedriva säkerhetshotande verksamhet.

• Personen är utsatt för hot.

Antalet personer som begärde ut upp-
gifter ur Säkerhetspolisens central-
register 2004, antalet gånger där de
efterfrågade uppgifterna förekom
samt antalet som fick sin begäran
beviljad.

Begäran 327
Förekomst 211
Beviljade 185

År 2004 begärde 327 personer ut uppgif-
ter ur Säkerhetspolisens centralregister. De
efterfrågade uppgifterna förekom i 211
fall (65 procent) och av dessa lämnades
uppgifterna ut i 185 fall (88 procent). De
uppgifter som inte lämnades ut omfatta-
des av sekretess. 
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En person som kan komma ifråga för personskydd kallas skydds-
person, och bedömningen av hotet mot en viss skyddsperson är
grundläggande för personskyddsarbetet. Säkerhetspolisen bedömer
kontinuerligt hoten mot de personer vi ansvarar för; hotet ställs i för-
hållande till de aktiviteter personen har planerat. Om aktiviteten med-
för en risk för angrepp görs en bedömning av vilka säkerhetshöjande
åtgärder som ska vidtas. 

En bra personskyddsverksamhet förutsätter en omfattande sam-
verkan med säkerhetsansvariga och andra personer i Regerings-
kansliet, riksdagen och hovförvaltningen.

Ett nära samarbete med polisen
Säkerhetshöjande åtgärder kan vara både sådana åtgärder som
Säkerhetspolisen ansvarar för och sådana åtgärder som lokala polis-
myndigheter ansvarar för. I skyddet av den centrala statsledningen
ansvarar Säkerhetspolisen för närskyddet, där livvaktsskydd ingår. De
lokala polismyndigheterna ansvarar för distansskyddet, som bland
annat omfattar eskort och bevakning.

Om Säkerhetspolisen bedömer att det föreligger en risk för att hot
mot en skyddsperson realiseras kontaktas den berörda polismyndig-
heten. Vi informerar om att skyddspersonen planerar att besöka en
plats inom deras område och om att säkerhetshöjande åtgärder
behövs. Gemensamt preciseras vilka åtgärder som ska vidtas och en
handlingsplan upprättas. 

Efter en genomförd insats avrapporterar den lokala polismyndigheten
händelseförloppet till Säkerhetspolisen, även om inga incidenter inträffat.

Säkerheten vid utlandsresor
När en skyddsperson åker utomlands har det mottagande landet
huvudansvaret för säkerheten. På samma sätt har Säkerhetspolisen
ansvar för att bedöma vilka säkerhetshöjande åtgärder som behöver
vidtas när en statschef eller premiärminister från ett annat land besö-
ker Sverige.

Säkerhetspolisen har ansvaret för den centrala stats-

ledningens säkerhet och för säkerheten i samband

med statsbesök. Hoten mot dessa personer bedöms

kontinuerligt, och säkerhetshöjande åtgärder vidtas

vid behov.

Personskydd

Den centrala statsledningen består av
statschefen, talmannen, riksdagsleda-
möterna, statsministern, statsråden, stats-
sekreterarna och kabinettssekreteraren.

Livvakt är en polisman som har i uppgift
att skydda en viss person från direkt fysiskt
angrepp eller annan kränkande handling.
En persons livvaktsskydd kan vara tillfälligt
eller permanent.

Närskydd omfattar livvakt, tekniska
skyddsåtgärder och del av skyddsspaning. 

Distansskydd omfattar plats- och färd-
vägsbevakning, eskort och del av skydds-
spaning.
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Mordet på utrikesminister Anna
Lindh, och den personskyddsut-
redning regeringen tillsatte med
anledning av det, har påverkat
Säkerhetspolisens personskydds-
verksamhet. Våra kontakter med
statsförvaltningen har fördjupats
och vårt arbete med att bedöma
hot har utvecklats. 

Kända och okända hot
Vid tidigare bedömningar av hot
mot den centrala statsledningen
fokuserades på kända hot, vilket
gjorde att risken för oförutsedda
händelser kom i skymundan. De
bedömningar vi gör i dag omfat-
tar även okända, så kallade
latenta hot, som hänger samman
med skyddspersonens situation.
En aspekt kan vara om denne
känns igen av allmänheten.

Det förändrade arbetssättet
har medfört att Säkerhetspolisen
har rekryterat fler livvakter. Våren

2005 anställdes 16 nya livvakter
och hösten 2005 påbörjar ytter-
ligare 16 sin anställning vid
Säkerhetspolisen.

Blivande livvakter testas och
utbildas
Den som vill bli livvakt ska vara
polis och ha minst fyra års arbets-
livserfarenhet, inklusive studie-
tiden vid Polishögskolan. I rekryte-
ringen av nya livvakter får de
sökande genomgå ett antal tes-
ter: begåvningstest, fysiskt test,
simtest, förartest, vapentest, per-
sonlighetstest och syntest.

De personer som anställs som
livvakter får genomgå en tio
veckor lång grundutbildning som
omfattar både teori och praktik.
Tyngdpunkten ligger på praktisk
livvaktsträning, det vill säga att
lära sig hantera olika händelser
och krissituationer som kan upp-
stå.

Antalet livvakter har ökat kraftigt de senaste två åren. Vid
tiden för mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003 arbetade
65 livvakter vid Säkerhetspolisen. Vid årsskiftet 2005/2006 har
antalet stigit till 110. Ökningen beror på att Säkerhetspolisens
arbetsuppgifter inom personskyddsområdet har förändrats, vil-
ket i sin tur har lett till att fler livvakter har behövt rekryteras.
Statsmakterna har också beslutat om mer resurser för verksam-
heten.

Fler livvakter ska skydda 
statsledningen
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> Personskydd

Antalet livvakter vid Säkerhetspolisen
2003–2005.

2003 65
2004 95
2005 110

Efter mordet på utrikesminister Anna
Lindh 2003 har Säkerhetspolisens arbets-
uppgifter inom personskyddsverksamheten
ökat och fler livvakter har rekryterats.
Antalet livvakter kommer att fortsätta öka
under 2006.



Ett stort antal av de personer
som Säkerhetspolisen har ett
säkerhetsansvar för kommer att
vara aktiva i valrörelsen, det
handlar om statsministern, stats-
råden, partiledarna för riksdags-
partierna och riksdagens leda-
möter. De kommer att utsättas
för en ökad exponering i och
med den stora massmediala
bevakningen. För att personerna
ska kunna genomföra valrörelsen
på ett tryggt och säkert sätt
måste ett antal säkerhetshöjande
åtgärder vidtas.

Långsiktig planering
Säkerhetspolisens arbete med att
planera säkerheten inför riks-
dagsvalet startade redan i maj
2005. Då fattades beslut om

inriktning av arbetet och kostna-
den för arbetet beräknades.

Under hösten 2005 kommer
en långsiktig bedömning av
hoten i samband med valrörelsen
presenteras. Riktlinjer för arbetet
kommer att slås fast och en
intern organisation skapas.

Arbetet kommer att intensifi-
eras under april 2006. Den mest
intensiva perioden kommer att
vara månaden innan valdagen.

Extra resurser kallas in
Ett stort antal säkerhetshöjande
åtgärder kommer att vidtas vilket
innebär att Säkerhetspolisen
behöver förstärka resurserna,
både avseende livvakter och
annan personal.

Våren 2005 påbörjade Säkerhetspolisen planeringen inför riks-
dagsvalet i september 2006. Valrörelsen kommer att ha stor
massmedial bevakning vilket medför att hotet mot personer
vars säkerhet vi ansvarar för ökar.

Långsiktig planering ska skapa
trygghet under valrörelsen
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Nationellt samarbete
Säkerhetspolisen samarbetar med ett flertal svenska myndigheter. I
arbetet med att förhindra spridning av massförstörelsevapen har vi ett
formaliserat samarbete med till exempel Inspektionen för strategiska
produkter, Statens kärnkraftsinspektion, Statens strålskyddsinstitut
och Tullverket. Arbetet med att skydda den centrala statsledningen
förutsätter att planeringen av skyddsåtgärder görs tillsammans med
representanter från bland annat hovförvaltningen, riksdagen och
Regeringskansliet. 

Säkerhetspolisens säkerhetsskyddsverksamhet innebär täta kontak-
ter med myndigheter, kommuner, landsting och företag som omfattas
av säkerhetsskyddslagstiftningen. I arbetet med att bekämpa terrorism
har vi också en rad samarbetspartners. Säkerhetspolisen är initiativ-
tagare till och sammankallande i Samverkansrådet för terrorism-
bekämpning där Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten,
Tullverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Totalförsvarets forsknings-
institut, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket
och Försvarsmakten ingår. 

I arbetet med att förhindra underrättelseverksamhet och spridning
av massförstörelsevapen samarbetar vi med svenska företag. Ett in-
formationsutbyte sker kontinuerligt med företag som har hemliga
uppgifter som kan skada rikets säkerhet om de sprids. Utbyte sker
även med företag som tillverkar produkter samt har kunskap om eller
hanterar ämnen som skulle kunna användas vid framställning av
massförstörelsevapen.

Internationellt samarbete
Säkerhetspolisen har ett bilateralt samarbete med ett antal säkerhets-
och underrättelsetjänster runt om i världen. För att underlätta detta
arbete har vi även sambandsmän stationerade utomlands.

Det multilaterala samarbetet mellan Europas säkerhetstjänster sker
till stor del inom ramen för den informella samarbetsgruppen Bern-
klubben, som i stort omfattar säkerhetstjänsterna i de 15 tidigare EU-

Säkerhetspolisen har ett omfattande nationellt och

internationellt samarbete. Nationellt samarbetar vi

med en rad myndigheter och företag. Internationellt

deltar vi i det EU-gemensamma säkerhetsarbetet

och i den internationella terrorismbekämpningen.

Nationellt och internationellt samarbete

>>>
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Samverkansrådet leds av Säker-
hetspolisens generaldirektör. De
medverkande myndigheterna är
Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakt-
en, Försvarets radioanstalt, Total-
försvarets forskningsinstitut, 
Krisberedskapsmyndigheten,
Kustbevakningen, Tullverket,
Ekobrottsmyndigheten, Migra-
tionsverket och Riksåklagaren.
Myndigheternas chefer deltar i
samverkansrådet och arbets-
grupper tillsätts vid behov samt
för olika teman. 

För närvarande finns det två
arbetsgrupper. 

Den ena gruppen består av
Säkerhetspolisen, Militära under-
rättelse- och säkerhetstjänsten
och Försvarets radioanstalt.

Arbetsgruppen är permanent
och arbetar med att ta fram en
gemensam bedömning av terror-
isthotet mot Sverige och svenska
intressen. Från och med juni
2005 presenteras bedömningar-
na för regeringen och ett flertal
enheter inom Regeringskansliet
var fjortonde dag. 

Den andra arbetsgruppen,
som är tillfällig, arbetar med att
genomlysa vilken myndighet som
ansvarar för vad innan, under
och efter ett eventuellt terrorist-
attentat i Sverige. Arbetsgruppen
är inom kort klar med sitt arbete.
Arbetet kommer att ligga till
grund för en vidareutveckling av
koordineringen och samverkan
mellan myndigheterna.

På initiativ av Säkerhetspolisen har elva svenska myndigheter
inlett ett formellt samarbete för att bekämpa terrorism. I
februari 2005 hade det nybildade Samverkansrådet för terror-
ismbekämpning sitt första möte. Rådet ska bland annat ko-
ordinera myndigheternas verksamhet och samordna informa-
tionsutbytet.

Svenska myndigheter i samarbete
mot terrorism
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länderna  (före utvidgningen den 1 maj 2004). Det pågår även ett
arbete med att utvidga antalet medlemmar med säkerhetstjänsterna i
de 10 nya EU-länderna. 

För närvarande fokuseras det internationella samarbetet på terror-
ismbekämpning. Säkerhetspolisen deltar i det arbetet och har kontak-
ter med ett antal organisationer, arbetsgrupper och kommittéer – till
exempel Counter-Terrorist Group (CTG), Europol, Police Working
Group on Terrorism (PWGT), EU:s Terrorism Working Group (TWG)
och EU:s Situation Centre (SitCen).

Samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter
Samarbetet med andra brottsbekämpande myndigheter i Sverige är
omfattande. Vid förundersökningar ingår alltid Åklagarmyndigheten i
form av åklagare, och vi samarbetar med lokala polismyndigheter i
bland annat personskyddsverksamheten.

Säkerhetspolisen har även en del uppgifter som ligger utanför
ramen för våra ordinarie verksamhetsområden, när det gäller att stöd-
ja andra brottsförebyggande myndigheters arbete. Bland annat har vi
ett färgfotolaboratorium som stödjer landets polismyndigheter med
framkallning av fotografier från brottsplatser och analyser av bilder
från övervakningskameror. Det är även vårt ansvar att upphandla,
driftsätta och underhålla teknik för hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning åt alla brottsbekämpande myndigheter i Sverige. 

Vid Säkerhetspolisen finns också ett bombdatacenter som arbetar
med att samla in, analysera och informera om bombrelaterade händ-
elser i Sverige och utomlands. Den information vi tar fram delges
bland annat till polismyndigheter och försvarsmyndigheter.

> Nationellt och internationellt samarbete

Antalet yttranden från Säkerhetspolisen i asyl-, medborgarskaps- och viserings-
ärenden 2003 och 2004, i förhållande till antalet yttranden där Säkerhetspolisen
ansåg att ansökan skulle avslås.

2003 2004
Yttranden 4 723 4 224
Föreslagna avslag 27 35

Färre än en procent av de ärenden som Migrationsverket, Utlänningsnämnden eller Utrikes-
departementet remitterar till Säkerhetspolisen bedöms innebära en säkerhetsrisk för Sverige.

>>>
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Terroristattackerna, som drabb-
ade människor i Londons tunnel-
bane- och busstrafik, påverkade
en rad länder runt om i världen.
Kampen mot terrorismen är glo-
bal och inom EU finns ett forma-
liserat samarbete för terrorismbe-
kämpning. Redan ett par dagar
efter den första attacken träffa-
des EU:s justitieministrar och dis-
kuterade det inträffade på ett
extrainsatt möte.

Internationellt 
informationsutbyte
En viktig del av det internation-
ella samarbetet är informations-
utbyte. Efter de båda attackerna
i juli hade Säkerhetspolisen dag-

liga kontakter med brittiska före-
trädare. Vi stödde också, och
stödjer fortlöpande, britterna
med upplysningar som de be-
höver i sitt utredningsarbete.

Händelseförloppet följdes
I och med att terrorismen är glo-
bal påverkade terroristattackerna
i London vårt arbete med att
skydda rikets säkerhet. Händelse-
förloppet följdes kontinuerligt
och vår bedömning av hotet mot
Sverige uppdaterades fortlöpan-
de. Säkerhetspolisens bedömning
var att attackerna inte medförde
någon ökad risk för terroristat-
tentat i Sverige.

Den 7 och den 21 juli 2005 drabbades London av terrorist-
attacker. Säkerhetspolisen följde händelseförloppet i London
och omvärlden noga för att kunna bedöma om hotet mot
Sverige påverkades. Vi hade också täta kontakter med brittiska
säkerhetsmyndigheter för att bistå dem i utredningen.

TERRORISTATTACKERNA I LONDON:

Information från Sverige till stöd 
i utredningen



Den 11 december 2004 genom-
fördes den femte manifestatio-
nen i Salem till minne av mordet
på en 17-årig högerextremist.
Evenemanget var 2004 års stör-
sta händelse för både högerex-
tremister (vit makt-miljön) och
vänsterextremister (den auto-
noma miljön), vilka anordnade
en motmanifestation.

Vit makt-miljön sätter stort
värde i att genomföra de årliga
manifestationerna i Salem utan
våldsamheter. År 2004 hade den
autonoma miljön en ny taktik
som innebar att de motmanife-
sterade i Stockholm i stället för
Salem. Både manifestationen
och motmanifestationen genom-
fördes utan ordningsstörningar.

Hoten förmedlas till polisen
Inför händelser som Salem-
manifestationen bedömer

Säkerhetspolisen omfattningen
av hotet. Bedömningarna bygger
på den information om miljöerna
och deras aktiviteter som
Säkerhetspolisen samlat in. 

Inför manifestationen i Salem
förmedlade Säkerhetspolisen
bedömningarna till bland annat
Rikskriminalpolisen och Polis-
myndigheten i Stockholm. Infor-
mationen användes för att av-
göra storleken på insatsen.

I och med den autonoma 
miljöns nya taktik att motmani-
festera i Stockholm gjorde
Säkerhetspolisen bedömningen
att risken för konfrontationer
mellan meningsmotståndarna var
låg. Denna bedömning överens-
stämde med utfallet.

Den årliga manifestationen i Salem är ett av de största evene-
mangen för både höger- och vänsterextremister. Inför mani-
festationen tar Säkerhetspolisen fram en bedömning av hotet,
som polisen sedan använder för att bedöma vilka åtgärder som
ska vidtas.

Säkerhetspolisen förutsåg lugn
manifestation i Salem
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Spaning är en metod som Säkerhets-
polisen använder för att hämta in under-
rättelser. De inhämtade underrättelserna
bearbetas, analyseras och delges berörda
enheter inom Säkerhetspolisen och vid
behov även andra myndigheter, organisa-
tioner och företag. Det är främst inom
verksamhetsområdena kontraspionage,
kontraterrorism och författningsskydd som
underrättelsearbete bedrivs och spaning
används.
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När förändringsarbetet inleddes hade Säkerhetspolisens organisation
sett ungefär likadan ut sedan slutet av 1980-talet. Under årens lopp
hade dock en rad förändringar skett i omvärlden som medfört ändra-
de förutsättningar för verksamheten. För att möta dessa förändringar
påbörjades ett reformarbete 2002. Detta arbetet syftar till att göra
Säkerhetspolisen till en modern underrättelsemyndighet med en ännu
effektivare verksamhet. 

Satsningar på organisation, utbildning och information
Under 2004 gjordes en översyn av Säkerhetspolisens ledning och
organisation, vilken resulterade i en omorganisation den 1 mars 2005.
I den nya organisationen har verksamheten delats in i två nivåer – en
ledningsnivå och en verksamhetsnivå. 

Ledningsnivån  består i dag av fem chefstjänstemän. Tillsammans
med generaldirektören och dennes ställföreträdare ansvarar dessa för
Säkerhetspolisens strategiska och långsiktiga planering. Ett antal
kanslifunktioner har knutits till ledningen som ett stöd i deras arbete.
På verksamhetsnivån har verksamheten renodlats och ansvarsfördel-
ningen gjorts tydligare. 

Som ett led i att bli en modern underrättelsemyndighet arbetar
Säkerhetspolisen med att bredda och fördjupa kompetensen. Bland
annat har ett aspirantprogram startats; i september 2005 började de
första 20 aspiranterna en tre terminer lång utbildning för att bli hand-
läggare vid Säkerhetspolisen. En satsning på kompetensutveckling har
också gjorts; till exempel går 35 medarbetare för närvarande ett spe-
cialisthandläggarprogram som omfattar tre terminer.

Även Säkerhetspolisens interna och externa information har varit
föremål för utvecklingsinsatser under reformarbetet. I juni 2004
bildades ett informationssekretariat, och i oktober samma år tillträdde
Säkerhetspolisens första informationsdirektör. 

Säkerhetspolisen bedriver för närvarande ett omfatt-

ande reformarbete. Bakgrunden är dels omvärlds-

förändringar, dels en gemensam och tydlig vilja att

förändra verksamheten och bli en modern och

attraktiv arbetsplats.

En verksamhet i utveckling

>>>
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Under senare tid har det kommit
en rad lagförslag som kan
komma att påverka Säkerhets-
polisens verksamhet. Flera av för-
slagen berör användningen av
tvångsmedel. I promemorian
»Tvångsmedel för att förebygga
eller förhindra allvarlig brottslig-
het« (Ds 2005:21) föreslås att
tvångsmedel ska få användas
utan konkret brottsmisstanke för
att förhindra vissa mycket grova
brott, till exempel terroristbrott.
De tvångsmedel som är aktuella
är hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig kamera-
övervakning, husrannsakan och
postkontroll.

Det finns också förslag om att
införa ett nytt tvångsmedel – så
kallad hemlig dataavläsning.
Förslaget presenteras i delbe-
tänkandet »Tillgång till elektro-
nisk kommunikation i brottsut-
redningar m.m.« (SOU 2005:38),
där Beredningen för rättsväsen-
dets utveckling bland annat före-
slår att teleoperatörer ska få en
utökad skyldighet att hjälpa pol-

isen att verkställa hemlig tele-
avlyssning och hemlig teleöver-
vakning. 

Regeringen har dessutom gett
ett uppdrag att utreda och pre-
sentera förslag om en förstärkt
parlamentarisk kontroll vid an-
vändningen av hemliga tvångs-
medel. Utredningen presentera-
des den 15 november 2005. Den
syftar till att bevaka den enskild-
es rätt till integritet samtidigt
som effektiviteten i brottsbe-
kämpningen bevaras. Säkerhets-
polisens eventuella framtida
användande av buggning är
ytterligare något som utreds av
Justitiedepartementet, men ännu
finns inget konkret förslag.

Den sista augusti 2005 presen-
terade Stödutredningen sitt
betänkande »Polisens stöd i 
samband med terrorismbekämp-
ning« (SOU 2005:70). Utred-
ningen föreslår en ny lag som
innehåller bestämmelser som ger
Polisen möjlighet att begära stöd
från Försvarsmakten och andra
myndigheter.

Som för alla brottsbekämpande myndigheter är det viktigt för
Säkerhetspolisen hur lagstiftningen ser ut. Vi följer därför
utvecklingen och försöker bidra till en modern och ändamåls-
enlig lagstiftning genom att svara på remisser och förse
Justitiedepartementet med faktaunderlag.

Lagförslag kan påverka
Säkerhetspolisens verksamhet
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Internt utvecklingsarbete tar vid
Säkerhetspolisens reformarbete fortsätter. Ett stort utvecklingsarbete
har redan gjorts, men mycket återstår. Under 2005 och 2006 ligger
fokus på det interna utvecklingsarbetet, utveckling av analysverksam-
heten samt utökning och översyn av personskyddsverksamheten.
Verksamheten ska kvalitetssäkras genom utvärderingar och införandet
av en tydligare mål- och resultatstyrning. Bättre interninformation,
bättre användning av IT och en översyn och utveckling av våra arbets-
metoder är några av de satsningar som ska bidra till effektiviseringen.

> En verksamhet i utveckling

>>>

f År 2004 besökte 64 forskare Säker-
hetspolisen totalt 273 gånger för att ta 
del av uppgifter ur arkivet.
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Under senare tid har Säkerhets-
polisen intresserat sig för det
vänsterextremistiska nätverket
Global Intifada. Nätverket lät för
första gången höra talas om sig i
samband med att de angrep den
så kallade Israelfestivalen på
Nalen i mars 2004. 

Totalt sett har de tagit på sig
ett tiotal attentat. Måltavlorna
har främst varit länder som del-
tar i kriget i Irak och den svenska
försvarsindustrin. De senaste
attentaten pekar på att nätverket
trappat upp sin våldsanvändning
och nu agerar med hjälp av
mordbränder som innebär att
oskyldiga människor utsätts för
stor fara. Några exempel:

• Natten till den 22 december
2004 utfördes ett brandatten-
tat mot det polska konsulatet i
Sundbyberg.

• Den 13 januari 2005 genom-
fördes ett attentat mot en
dansk ambassadbil i Stockholm.

• Den 22 mars 2005 drabbades
en rysk ambassadbil, som blev
totalt utbränd. 

Säkerhetspolisen har bedrivit för-
undersökning kring två av atten-
taten. Den rättsliga processen är
i skrivande stund inte avslutad.

Under 2004 och 2005 har Säkerhetspolisen intresserat sig för
det vänsterextremistiska nätverket Global Intifada. Nätverket
har tagit på sig ett tiotal attentat i Sverige.

Upptrappad våldsanvändning hos
vänsterextrem grupp
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Många vill veta mer om Säkerhetspolisens verksamhet, och samtidigt
vill Säkerhetspolisen öka allmänhetens kunskap om organisationen.
Hotet mot Sverige har förändrats och mycket som tidigare varit dolt
kan därför offentliggöras i dag. Vår strävan är att vara så öppna som
verksamheten tillåter.

Vi har inlett ett arbete med att aktivt föra ut information till olika
målgrupper. Arbetet är ännu inte färdigt, men det handlar om allt
från presskonferenser till ett nytt presentations- och informations-
material och en mer informativ webbplats. 

Att myndighetens verksamhet drar till sig ett stort journalistiskt
intresse vittnar förmodligen om att Säkerhetspolisen fyller en viktig
roll i samhället. Vi jobbar för att snabbt vara tillgängliga och kunna
svara på frågor, eftersom vi själva anser att det är angeläget att vara
öppna i förhållande till medierna så att vi får ut rätt information. 

I samband med en säkerhetshotande händelse är den externa 
kommunikationen särskilt viktig. Jag vill påstå att vi i dag har en 
organisation som har förutsättningar att snabbt kunna lämna saklig
och korrekt information.

Under våren 2005 rekryterade Säkerhetspolisen 20 aspiranter till
vårt nystartade aspirantprogram. Vi fick 4 200 sökande, och väldigt
många av dem hade utmärkta meriter. Även detta visar att vi har ett
starkt varumärke, och att suget efter insyn i och kunskap om vår verk-
samhet är stort. 

Sådant glädjer mig förstås alldeles extra i mitt arbete!

Anders Thornberg
INFORMATIONSDIREKTÖR

Ett mål för Säkerhetspolisen är att förstärka kontakterna med
omvärlden för att skapa förståelse och förtroende för vårt
arbete. Ett annat mål är att öka allmänhetens kunskap om vår
verksamhet. Informationsfrågorna är centrala och vi arbetar
aktivt för att förbättra vår externa kommunikation. Sedan hös-
ten 2004 arbetar ett nystartat informationssekretariat med att
bygga upp denna verksamhet. 

Informationsdirektören har ordet



Författningsskydd

Kanslifunktioner
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• Planering, resultatuppföljning, ledningsstöd

• Verksamhetskontroll

• Rättssekretariatet
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• Intern säkerhet

• Internationellt sekretariat

• Kansli för samverkansrådet för
terrorismbekämpning

Säkerhetspolisens organisation
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