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Det nödvändiga 
samarbetet

SÄKERHETSPOLISEN HAR ETT omfattande och 

viktigt uppdrag. Vi ska skydda Sveriges säker-

het och bekämpa terrorism. Det uppdraget kan 

vi aldrig lösa själva. Vi är beroende av samar-

bete med andra myndigheter, både vad gäller 

kompetenser och resurser. Ett mål för 2013 har 

varit att fördjupa och förtydliga samarbetet 

med andra myndigheter.

Under 2013 har Säkerhetspolisen bland 

annat träffat en överenskommelse med Rikskri-

minalpolisen och landets polismyndigheter 

kring ansvarsfördelningen i händelse av ett ter-

rorattentat. Ansvaret för att bekämpa terro-

rism är Säkerhetspolisens, men många av de 

insatser som krävs vid ett attentat kan vi omöj-

ligen göra själva. Genom att i förväg komma 

överens om en rimlig ansvarsfördelning och 

klargöra de förväntningar som fi nns på respek-

tive myndighet, står vi bättre rustade den dagen 

en sådan händelse inträffar. Under året har vi 

av samma skäl kommit överens med Rikskrimi-

nalpolisen och polismyndigheterna om en tyd-

ligare ansvarsfördelning när det gäller arbetet 

mot brott i samband med inhemsk extremism. 

Det nödvändiga samarbetet med andra myn-

digheter sträcker sig också utanför polisväsen-

det. IT-hot mot särskilt skyddsvärd verksamhet 

i Sverige är ett område vi prioriterar. Inte heller 

här kan vi lösa problemen på egen hand. Säker-

hetspolisen har därför inlett ett samarbete med 

Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarsmak-

tens militära underrättelse- och säkerhets-

tjänst (Must) kallat Nationell samverkan till 

skydd mot allvarliga IT-hot (NSIT). Tillsammans 

förfogar vi över avsevärda resurser och kun-

skap. Syftet är att vi tillsammans identifi erar 

och reducerar den typen av hot. I detta samar-

bete utnyttjar Sverige alltså hela den samlade 

kompetensen optimalt. På motsvarande vis 

samarbetar de tre myndigheterna sedan tidi-

gare på kontraterrorområdet, då inom ramen 

för Nationellt centrum för terrorhotsbedöm-

ning (NCT). 

Vår största insats någonsin
Till den mer synliga delen av vår verksamhet 

hör vårt personskydd. Säkerhetspolisen har i 

uppdrag att skydda den centrala statsledningen. 

I den kretsen ingår statschefen, regeringen och 

riksdagen med fl era. Totalt rör det sig om drygt 

400 skyddspersoner som ska kunna känna 

trygghet när de genomför sina uppdrag. Verk-

samheten pågår dygnet runt, året runt. Vid vissa 

tillfällen krävs särskilda insatser som berör 

stora delar av Säkerhetspolisens verksamhet.

President Barack Obamas besök i Stockholm 

medförde den förmodligen enskilt största per-

sonskyddsinsatsen som Säkerhetspolisen 

någonsin genomfört. Till detta kom att besöket 

blev känt endast några veckor i förväg och vår 

förberedelsetid var alltså kraftigt begränsad. 

För att åter beskriva behovet av samarbete eta-

blerades snabbt nära kontakt med berörda 

svenska myndigheter, framför allt Polismyn-

digheten i Stockholms län och amerikanska 

myndigheter. Färdvägar, sammanträdesloka-

ler, hotell, fordon med mera kartlades, kontrol-

lerades och säkrades. Olika tänkbara scenarier 

analyserades och övades. Allt gick väl och Säker-

hetspolisen blev en erfarenhet rikare. Vi fi ck 

tillfälle att pröva vår organisation på ett sätt 

som det sällan ges tillfälle för, och kunde dra 

många viktiga lärdomar inför framtiden. 

Trygghet för politiker
Ett annat stort arrangemang på samma tema 

var prinsessan Madeleines bröllop i juni. Även 

den händelsen krävde omfattande insatser från 

Säkerhetspolisens sida. Några veckor senare, i 

juli, ägde den årliga politikerveckan i Almeda-

len rum. På en liten och överfylld geografi sk yta 

passerar över 200 av våra skyddspersoner bland 
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tusentals besökare under några få dagar. När-

heten mellan våra politiker och allmänheten 

gör Almedalsveckan unik, och ställer samtidigt 

stora krav på vår förmåga att skydda. 

Under 2014 hålls två val i Sverige, val till EU-

parlamentet och riksdagen. Planeringen bör-

jade redan under hösten 2013 i syfte att säkra 

en trygg valrörelse där det politiska samtalet 

kan föras under säkra former.

Omvärldshändelser som påverkar
Ett antal personer från Sverige har anslutit sig 

till striderna i Syrien. De deltar i utbildning och 

strid, för att i många fall återvända till Sverige. 

När de kommer tillbaka kan det vara med en 

utbildning i terrormetoder och med erfarenhe-

ter av strid. Flera genomgår en radikalisering 

ideologiskt. Bland dessa kan fi nnas personer 

som kan ha både avsikt och förmåga att begå 

terrorattentat i Sverige eller utomlands. 

Vi har tidigare sett samma fenomen kring 

andra konfl iktområden, till exempel i Somalia. 

Resandet till Syrien är emellertid mer omfat-

tande. Att på frivillig väg genom samtal försöka 

hindra människor från att åka till konfl iktom-

råden är ofta den metod som står till buds. 

Något brott kan i det läget sällan misstänkas 

och därmed kan vi inte heller agera med några 

rättsliga befogenheter i ryggen. I vissa fall lyckas 

vi övertala någon att ändra sina planer, i andra 

fall inte. Lika viktigt är att få en bild av de som 

återvänder, det vill säga att göra en bedömning 

av om personen kan antas utgöra ett hot. Arbe-

tet har högsta prioritet. Många länder står inför 

samma utmaning och ett internationellt samar-

bete kring problematiken är därför nödvändigt.

Synligt och osynligt
Vår strävan att vara öppna och berätta vad vi vet 

och vad vi kan fortsätter. Beslutet att vi den 

1 januari 2015 blir en egen, från den övriga poli-

sen fristående, myndighet är nu fattat. Vi tror 

att detta ger förutsättningar att skapa en ännu 

tydligare bild av vårt uppdrag och hur det på 

många sätt skiljer sig från den övriga polisens. 

Att vi under hösten 2013 fått möjlighet att 

samla vår verksamhet i Stockholm i ett nytt 

huvudkontor stärker oss ytterligare i en egen 

identitet och gör att vi använder våra resurser 

än mer effektivt för att klara vårt uppdrag.

Säkerhetspolisens verksamhet är mångfa-

cetterad och komplex. En del av det vi gör berät-

tar vi mer än gärna om, medan annat måste för-

bli dolt. Vissa delar av verksamheten skapar 

uppmärksamhet, annat passerar i det tysta. År 

2013 innehöll alla dessa delar.  

 Ett mål för 2013 har varit 
att fördjupa och förtydliga 
samarbetet med andra 
myndigheter. 

Anders Thornberg

Säkerhetspolischef
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OM SÄKERHETS-
POLISEN

Vi får ofta frågor om vår roll och vårt uppdrag i det 
svenska rättsväsendet. Detta avsnitt förklarar 

 Säkerhetspolisens roll inom den svenska polisen 
och hur vi styrs. Avsnittet belyser också andra 

 dimensioner i vår verksamhet.

OM SÄKERHETSPOLISEN
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SÄKERHETSPOLISEN ÄR EN DEL av den svenska 

polisen. Vi lyder under samma lagar och 

bestämmelser som Sveriges polismyndigheter.

Säkerhetspolisens fokus ligger på att före-

bygga brott inom vårt uppdrag, det vill säga för-

söka förhindra spionage, terrorism och annat 

som kan hota rikets säkerhet och den svenska 

demokratin. 

Eftersom vi tillhör det svenska polisväsendet 

och rättssystemet är det samma regler som gäl-

ler för oss som för Polisen – regler som talar om 

hur vi i förundersökningar biträder en åkla-

gare som leder arbetet, att det är ordinarie dom-

stolar som fattar beslut om hemliga tvångs-

medel och som slutligen prövar bevisningen i 

en rättegång.

Säkerhetspolisen fungerar också som stöd för 

andra brottsbekämpande myndigheter. En stor 

del av samarbetet handlar om informations- och 

erfarenhetsutbyte, men vi samarbetar också ope-

rativt. Till exempel ger vi stöd till polismyndig-

heter i brottsutredningar i form av expertkun-

skaper, hotbilder, spaning och analys. 

Vad är skillnaden mellan 
Säkerhetspolisen och 
övriga polisen?
På många sätt är vi en verksamhet som andra inom svensk 
polis. Den huvudsakliga skillnaden är Säkerhetpolisens fokus 
på att  förebygga brott mot rikets säkerhet.

Åklagarkammaren 
för säkerhetsmål  hand-
lägger samtliga mål och ärenden från 
Säkerhetspolisen.  Kammaren fi nns 
i Stockholm och där arbetar fem 
 personer.

VI FÖRSTÅR ATT MEDIA och allmänhet vill ha 

information om vår verksamhet. Vi ansvarar 

för viktiga områden och ofta är det uppseende-

väckande händelser eller brott vi arbetar med. 

Vi försöker så långt det går att vara öppna med 

det vi gör och de slutsatser vi drar. Men ofta går 

det inte av operativa skäl. Vi röjer inte våra 

arbetsmetoder och vi vill skydda våra källor. 

Lika ofta kan vi inte vara öppna av lagliga skäl. 

När det exempelvis råder förundersöknings-

sekretess i en av våra utredningar kan vi, precis 

som Polisen, inte berätta något. Det är förun-

dersökningsledaren, ofta en åklagare, som tar 

ställning till vad som omfattas av förundersök-

ningssekretessen, inte Säkerhetspolisen. För-

undersökningssekretess fi nns för att en utred-

ning inte ska kunna förstöras eller försvåras. Det 

är viktigt att misstänkta inte har information 

om exempelvis vad andra berättat eller om 

polisens åtgärder eftersom det kan påverka de 

berörda och förstöra viktiga bevis. 

Varför kan inte Säkerhetspolisen berätta allt?
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OM SÄKERHETSPOLISEN

KOSTNADER FÖRDELADE PER 
VERKSAMHETSOMRÅDE 2013

 Personskydd: 44%

 Kontraterror: 28%

 Kontraspionage: 12%

 Författningsskydd: 11%

  Säkerhetsskydd 
inklusive informations-
säkerhet: 4%

 Övrig polisverksamhet: 1%

Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig 
 underrättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands 
samt mot utländska intressen i landet samt fl yktingspionage.

Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige 
eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internatio-
nella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och fi nansiering av terroristverksamhet.

Säkerhetsskydd innebär att höja säkerhetsnivån i samhället. Analyser och rekom-
mendationer till myndigheter, vars verksamhet har bäring på rikets  säkerhet, om hur de kan 
höja sin säkerhet och sitt skydd är stora delar av verksamheten. Register kontroller och tillsyn 
är andra konkreta sätt att säkerställa att skyddsvärd verksamhet är  skyddad på lämpligt sätt. 

Författningsskydd innebär att motverka verksamhet som med trakasserier, hot, 
våld, tvång eller korruption syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner. 
Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan på det politiska beslutsfattandet, 
 verkställandet av politiska beslut och den fria debatten.

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

FEM VERKSAMHETSOMRÅDEN

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter 
och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets 
säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Verksamheten kan i 
huvudsak delas in i fem områden:

Säkerhetspolisen arbetar även med Icke-spridning, vilket innebär att förhindra 
spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går 
främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorga-
nismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa 
eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i 
nära samverkan med andra myndigheter.

Säkerhetspolisen ger också 
råd och stöd till andra 
 polismyndigheter inom 
vissa områden, exempel-
vis hemlig avlyssning och 
 hemlig  övervakning av 
 elektronisk  kommunikation. 
Säkerhetspolisen har även 
ett medietekniskt labora-
torium som bistår med alla 
 former av mediebearbetning.

SÄKERHETSPOLISEN 20138 



65% 35%

Män Kvinnor

2013 genomförde Säkerhetspolisen 73 331 st 
registerkontroller. De görs som säkerhetsprövning vid 
anställning för att bedöma om en person är lämplig och 
pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Läs mer på sidan 16 .

328 personer begärde ut uppgift-
er från Säkerhets polisen under 2013.                  av 
dem fi ck helt eller delvis ut sina uppgifter. I de fall 
uppgifter inte lämnades ut berodde det på att personen 
inte förekom vid Säkerhetspolisen eller att uppgiften 
omfattades av sekretess.

23 785 st

2013 diariefördes

ärenden hos 
Säkerhetspolisen.

MEDARBETARE 
Drygt 1 000 personer arbetar vid Säkerhets-
polisen. De fl esta är stationerade i Stockholm, 
men myndigheten har även regionala enheter 
i Umeå, Uppsala, Örebro, Göteborg och 
Malmö (se sidan 11). Våra medarbetare fi nns 
inom en rad olika yrkeskategorier, bland annat 
analytiker, handläggare, tekniker, IT-specialis-
ter, tolkar, livvakter, jurister, spanare, ekono-
mer, utredare, administratörer och översät-
tare. Andelen kvinnor är 35 procent. 
Cirka 51 procent av med arbetarna är polis-
utbildade.

KÖNSFÖRDELNING 
BLAND ANSTÄLLDA 

51%
är polisutbildade av 

totalt drygt 
1 000 anställda.

BAKGRUND HOS ANSTÄLLDA 

116

SÄKERHETSPOLISENS VERKSAMHETSIDÉ

Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen hemma och i omvärlden och analyserar de hot som 
riktas mot  Sverige och svenska intressen. För att kunna skydda Sverige och demokratin måste 
hot och sårbarheter identifi eras, bedömas och reduceras av oss eller andra.

Hot

Skydds-
värde

Värdera
alternativ

Uppnått
resultat

Bedöma hot Reducera hot

Bedöma sårbarhet Reducera sårbarhet

2013 var Säkerhets-
polisens anslag från 
regeringen drygt

1   miljard 
kronor.
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Nationellt ansvar ger behov 
av regional verksamhet

Så skaffar Säkerhetspolisen information
EN STOR DEL AV Säkerhetspolisens arbete sker 

i form av underrättelsearbete. Det är främst 

inom verksamhetsområdena kontraspionage, 

kontraterrorism och författningsskydd som ett 

systematiskt underrättelse arbete bedrivs. 

Underrättelsearbete bedrivs genom inrikt-

ning, inhämtning, bearbetning, analys och del-

givning av information. Inhämtning av under-

rättelser sker bland annat genom:

  Spaning – utförs av specialistpersonal från 

Säkerhetspolisen.

  Tvångsmedel – beslutade av domstol och de 

som får användas är hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation, hemlig över-

vakning av elektronisk kommunikation, 

hemlig kameraövervakning, hemlig rumsav-

lyssning och postkontroll.

SÄKERHETSPOLISEN HAR ETT nationellt upp-

drag och bedriver verksamhet på fl era geogra-

fi ska platser, dels från huvudkontoret i Stock-

holm, dels vid fem regionalt placerade enheter.

Regionalt fokus på att förebygga brott
De regionala enheternas huvuduppgifter är 

framförallt underrättelseinhämtning men 

också säkerhetsskyddsupplysning. Underrät-

telseinhämtningen är en del i Säkerhetspoli-

sens arbete med att förebygga och avslöja brott 

inom våra verksamhetsområden kontraspio-

nage, kontraterrorism och författnings-

skydd. Säkerhetsskyddsupplysning inne-

bär att informera myndigheter och vissa 

företag i syfte att skydda verksamheter som 

har betydelse för rikets säkerhet och för att 

förebygga terrorism.

Deltar i skyddet av statsledningen
De regionala kontoren deltar även i arbetet 

med att skydda den centrala statsledningen. 

Enheterna är ett stöd till och bidrar i myndig-

hetens operativa verksamhet utifrån sitt regio-

nala perspektiv.  

Säkerhetspolisen är en 
 myndighet med ett nationellt 
uppdrag. Vår verksamhet 
tar sikte på hela landet då 
vi ska ha  för måga att 
agera över hela 
 Sveriges yta.

10 
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  Personkällor – personer som lämnar 

informa  tion.

  Öppna källor – till exempel internet,  

tidning ar, radio och tv.

  Förhörsinformation.

  Kontakter med utländska säkerhets- och under-

rättelsetjänster – Säkerhetspolisen har ett 

omfattande samarbete med andra länders 

säkerhets- och underrättelsetjänster, särskilt 

när det gäller att bekämpa och motverka ter-

rorism.

  Kontakter med övriga polismyndigheter.

Inhämtade underrättelser bearbetas. Innan de 

analyseras sker en bedömning av hur tillförlit-

lig källan är och huruvida informationen är 

korrekt. När uppgifterna har analyserats delges 

berörda enheter inom Säkerhetspolisen som 

med utgångspunkt från informationen beslu-

tar om operativa åtgärder, extern delgivning 

eller förnyad underrättelseinriktning. 

SÄKERHETSPOLISENS KONTOR

 1   Umeåkontoret omfattar 
 Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och 
Norrbottens län.

2   Uppsalakontoret omfattar 
Uppsala, Västmanlands och 
Gävleborgs län.

3   Örebrokontoret omfattar 
Jönköpings, Södermanlands, 
Östergötlands, Värmlands, 
Dalarnas och Örebro län. 
En arbetsgrupp fi nns i Norrköping.

 4   Göteborgskontoret omfattar 
Hallands och Västra 
Götalands län.

 5   Malmökontoret omfattar 
Kronobergs, Kalmar, Blekinge 
och Skåne län.

 6   Huvudkontoret ligger i 
Solna och ansvarar 
också för Stockholms län 
och Gotland.

KONTOR

g.

 1

 2

6
3

4

5
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PRECIS SOM ALLA ANDRA myndigheter styrs vi 

av regeringen. Det som skiljer Säkerhetspolisen 

från andra myndigheter är att merparten av 

styrande, planerande och avrapporterande 

dokument är sekretessbelagda med hänsyn till 

rikets säkerhet.

Säkerhetspolisen leds av en generaldirektör 

som också kallas säkerhetspolischef.

Säkerhetspolisen, i dess nuvarande form, 

bildades den 1 oktober 1989. Därmed fi ck myn-

digheten en mer självständig ställning med en 

egen generaldirektör, även om organisationen 

fortsatte att vara en del av Rikspolisstyrelsen.

Snart en helt självständig myndighet
Den 1 januari 2015 blir Säkerhetspolisen en helt 

självständig myndighet skild från övriga poli-

sen. Det beslutade riksdagen i december 2013. 

Det sker samtidigt som landets polismyndighe-

ter slås samman och bildar den nya Polismyndig-

heten. Säkerhetspolischefen kommer då att ha 

det högsta ansvaret och beslutsmandatet för 

Säkerhetspolisen. Det innebär att säkerhetspolis-

chefen på ett tydligare sätt kan utkrävas ansvar 

för Säkerhetspolisens verksamhet och att led-

nings- och ansvarsförhållandena klargörs. Under 

2013 har Säkerhetspolisen vidtagit fl era förbere-

dande åtgärder inför ombildningen. Dessa förbe-

redelser intensifi eras under 2014.  

Så styrs Säkerhetspolisen

SPIONAGE I CYBERRYMDEN har genomförts i 

mer än tio år och Sverige kan vara intressant ur 

många aspekter utifrån en angripares perspek-

tiv: politiska ställningstaganden, militärtekno-

logi, civil högteknologi, framstående forskning, 

tekniska innovationer med mera. Denna typ av 

IT-hot från statsaktörer med kvalificerad för-

måga växer och det ställer krav på kvalifi cerade 

skyddsåtgärder. Därför inledde Säkerhetspoli-

sen, Försvarsmakten (Must) och Försvarets radio-

anstalt (FRA) ett gemensamt samarbete i slutet av 

2012. Samarbetet kallas Nationell samverkan till 

skydd mot allvarliga IT-hot och förkortas NSIT.

Under 2013 har NSIT-myndigheterna till-

sammans gjort bedömningar kring vad de 

gemensamma resurserna kan åstadkomma 

med speciellt fokus på:

 Hotanalyser

 Förvarning och upptäckt

 Hantering av incidenter

 Rådgivning

Syftet med arbetet är att försvåra för en kvalifi ce-

rad angripare att komma åt eller skada svenska 

skyddsvärda civila och militära resurser.

Samarbetet innebär att kontaktnätet mellan 

de olika myndigheternas specialister har för-

djupats, vilket är av stor vikt då NSIT-myndig-

heterna tillsammans ska möta allvarliga och 

komplexa IT-angrepp.  

NSIT – samverkan mot allvarliga IT-hot
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INTERNATIONELLT SAMARBETE blir allt vikti-

gare. Det gäller både bilateralt och multilate-

ralt. Säkerhetspolisen har sambandsmän som 

är stationerade utomlands och deras uppgift är 

att skapa kontakter och relationer med säker-

hets- och underrättelsetjänster i länderna de 

befi nner sig i. Syftet är att Säkerhetspolisen ska 

kunna inhämta uppgifter som är viktiga för 

myndighetens uppdrag.

En viktig del av Säkerhetspolisens underrät-

telsearbete sker genom utbyte av information i 

de omfattande och goda internationella kon-

takter som är upparbetade.

Viktigt informationsutbyte
För tillfället fi nns stationerad personal i bland 

annat London, Paris och Rom. Det görs hela 

tiden överväganden och bedömningar om det 

kan fi nnas behov av sambandsmän även i andra 

länder.

Säkerhetspolisen deltar också i det multi-

laterala samarbetet mellan Europas säkerhets-

tjänster. Samarbetet handlar till stor del om 

informationsutbyte.  

Sambandsmän 
stationerade utomlands

En säkerhetstjänst arbetar för att höja 

säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs 

dels genom att avslöja och reducera säkerhets-

hot som riktas mot landet och dess skyddsvär-

den. Säkerhetsnivån kan också höjas genom att 

sårbarheter (svagheter i säkerhetsskyddet) 

identifi eras och reduceras till exempel genom 

rådgivning och kontroll. Säkerhetspolisen i 

Sverige, FBI i USA, MI5 i Storbritannien och FSB 

i Ryssland är exempel på säkerhetstjänster.

En underrättelsetjänst bedriver verk-

samhet utomlands 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. 

Under rättel setjänster hämtar in information 

via öppna och hemliga källor. CIA i USA, SVR i 

Ryssland och MI6 i Storbritannien är exempel 

på underrättelsetjänster. 

Säkerhetstjänst vs. Underrättelsetjänst
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SAMARBETET MED ANDRA AKTÖRER och län-

der spänner över en rad olika områden och 

omfattar såväl utbyte av erfarenhet och infor-

mation som operativa insatser.

Nationellt samarbete
Nationellt samarbetar Säkerhetspolisen främst 

med underrättelsemyndigheter och brottsbe-

kämpande organ som Militära underrättelse- 

och säkerhetstjänsten (Must), Försvarets radioan-

stalt (FRA), polismyndigheterna, Rikskriminalpo-

lisen och Ekobrottsmyndigheten. En stor del av 

samarbetet handlar om informations- och erfa-

renhetsutbyte men är också operativt. Till exem-

pel stöd till polismyndigheter i brottsutred-

ningar i form av expertkunskaper, hotbilder, 

spaning och analys. Inom personskyddsarbetet 

fi nns ett nära samarbete med polismyndighe-

terna vid planering och genomförande av skydds-

åtgärder inom deras geografi ska områden.

Säkerhetspolisen samverkar också med dem 

som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, 

det vill säga myndigheter, kommuner och lands-

ting samt vissa företag. 

Samverkansrådet mot terrorism består av 14 

myndigheter och bedriver ett utvecklingsar-

bete som ligger i linje med EU:s och den svenska 

regeringens strategier på området. Bland annat 

har rådet tagit fram handlingsplaner med kon-

kreta åtgärder för att stärka myndighetssam-

verkan i terrorismrelaterade frågor. Det fi nns 

också ett antal arbetsgrupper knutna till sam-

verkansrådet. 

Ytterligare ett exempel på myndighetsöver-

skridande samverkan är Nationellt Centrum 

för Terrorhotbedömning (NCT). NCT är en myn-

dighetsgemensam arbetsgrupp som är beslu-

tad av, och styrs av, cheferna för Säkerhetspoli-

sen, Militära underrättelse- och säkerhetstjäns-

ten och Försvarets radioanstalt. Uppgiften är 

att göra strategiska bedömningar av terrorhot 

mot Sverige och svenska intressen på både kort 

och lång sikt. NCT producerar även strategiska 

analyser av händelser, trender och omvärldsut-

veckling med koppling till terrorism som berör, 

eller kan komma att beröra, Sverige och svenska 

intressen. Rapporterna delges delar av Reger-

ingskansliet samt myndigheter som ingår i 

Samverkansrådet mot terrorism. NCT beman-

nas av medarbetare från Säkerhetspolisen, Mili-

tära underrättelsetjänsten och Försvarets 

radioanstalt och är sedan 2009 samlokaliserade 

i Säkerhetspolisens lokaler.

Internationellt samarbete
Händelser i utlandet kan få konsekvenser i Sve-

rige och kan komma att påverka den nationella 

hotbilden och säkerheten. Det är därför viktigt 

att Säkerhetspolisen har ett väl utvecklat sam-

arbete med andra länders säkerhets- och under-

rättelsetjänster. 

Säkerhetspolisens internationella samarbete 

är mycket omfattande, särskilt dialogen och sam-

arbetet med de nordiska och europeiska län-

derna. Dessa relationer byggs upp under en lång 

tid och bygger på ömsesidigt förtroende. 

Samarbete 
– avgörande för resultat
Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt 
som internationellt. En stor del handlar om informations- och 
erfarenhetsutbyte. Det handlar också om att bistå och själva få 
hjälp av andra i olika utredningar eller insatser.
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SAMVERKANSRÅDET MOT TERRORISM
Säkerhetspolisen är sammankallande i Samverkansrådet mot terrorism, som arbetar 
för att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism. Rådet består av 
14 myndigheter: 

  Ekobrottsmyndigheten

  Försvarets radioanstalt

  Försvarsmakten

  Kriminalvården

  Kustbevakningen

  Migrationsverket

  Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

  Rikskriminalpolisen

  Strålsäkerhets myndigheten

  Säkerhetspolisen

  Totalförsvarets 
 forskningsinstitut

  Transportstyrelsen

  Tullverket

  Åklagarmyndigheten
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SÄKERHETSPOLISEN FÅR behandla personupp-

gifter i enlighet med de bestämmelser som 

fi nns i personuppgiftslagen (PuL) och polisdata-

lagen (PDL). Det framgår i PuL att det måste fi n-

nas ett tydligt formulerat ändamål med de per-

sonuppgifter man samlar in och registrerar, 

och att man inte får behandla fl er personupp-

gifter än vad som behövs för ändamålet.

Enligt polisdatalagen får Säkerhetspolisen 

behandla personuppgifter om det behövs för 

att förebygga, förhindra eller upptäcka brotts-

lig verksamhet som rör till exempel brott mot 

rikets säkerhet, terroristbrott och tryckfrihets-

brott och yttrandefrihetsbrott med rasistiska 

eller främlingsfi entliga motiv.

Säkerhetspolisen får behandla personupp-

gifter när det behövs i arbetet med att skydda 

personer inom exempelvis regeringen.

Säkerhetspolisen får även behandla uppgif-

ter om enskilda personer när det behövs för att 

fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. 

När en person söker en säkerhetsklassad tjänst 

görs en registerkontroll. Då kontrolleras bland 

annat uppgifter i belastningsregistret, och upp-

gifter som Säkerhetspolisen behandlar med 

stöd av polisdatalagen. Det är sedan Säkerhets-

och integritetsskyddsnämnden (SIN) som beslu-

tar om uppgifterna ska utlämnas till den myn-

dighet som ansvarar för säkerhetsprövningen.

Det fi nns också regler för hur länge person-

uppgifter får bevaras i registren och när de ska 

gallras. Ett register är föränderligt och ska bara 

innehålla den information som bedöms som 

nödvändig för ändamålet.

Ingen åsiktsregistrering
Säkerhetspolisen får inte registrera uppgifter om 

en person enbart på grund av vad som är känt om 

personens ras eller etniska ursprung, politiska 

åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv 

– så kallade känsliga personuppgifter.  

Register för effektivt 
operativt arbete 
Säkerhetspolisen får behandla personuppgifter om det behövs för 
att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som 
rör till exempel brott mot rikets säkerhet och terroristbrott.

KONTROLL AV SÄKERHETSPOLISENS REGISTER

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) är en myndighet som 
bland annat har till uppgift att kontrollera Säkerhetspolisens behandling 
av personuppgifter. SIN gör inspektioner på eget initiativ. SIN kontrollerar 
på begäran av enskild om personen har utsatts för hemliga tvångsmedel 
eller har varit föremål för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling 
och om detta har skett i enlighet med lagen. Läs mer på www.sakint.se
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SÄKERHETSPOLISEN ANVÄNDER begrepp som 

hot och hotbedömningar. Utifrån hotanalyser 

skapar vi förebyggande åtgärder för det som är 

andra nyckelbegrepp i vår verksamhet; skydds-

värden och skyddsvärt. Det är så vi beskriver 

olika dimensioner inom våra verksamhetsom-

råden, det är så vi analyserar och det är efter det 

vi agerar. 

Vad är ett hot? 
Ett hot består av att en person, organisation 

eller främmande makt har en kombinerad 

avsikt och förmåga att utföra en brottslig hand-

ling, exempelvis ett terrorattentat. Att bara 

vilja göra någonting räcker alltså inte om man 

inte samtidigt kan göra någonting. Detta kan 

naturligtvis ändras över tid och då måste vi 

kunna ställa om i bedömningen av huruvida 

hotet, i form av främmande makt eller en per-

son eller organisation, har förändrats. 

Vad är skyddsvärt i vårt samhälle? 
Vår demokrati, en fungerande myndighets-

utövning, Sveriges suveränitet samt medbor-

gerliga och mänskliga fri- och rättigheter är 

exempel på vad som är skyddsvärt i Sverige. 

Både information, platser och människor är 

vitala delar för att den svenska demokratin ska 

fungera. Exempelvis vårt försvar, riksdagens 

ledamöter och byggnader med viktig funktion 

betraktar Säkerhetspolisen som så kallade 

skyddsvärda intressen.  

Läs mer om säkerhetsskydd på sidan 32. 

Vad är ett hot och vad 
är skyddsvärt?
Ord som återkommer inom 
Säkerhetspolisens verksamhet 
är hot och skyddsvärt. 
Vi  använder begreppen i vårt 
dagliga arbete.

NÄR BLIR 
NÅGOT ETT HOT? 
Både avsikt och förmåga 

krävs för att utgöra ett hot.

Hot

Avsikt Förmåga

KAN SAMTAL LEDA TILL ATT en person tänker 

om? Under det senaste året har Säkerhetspoli-

sen arbetat allt mer med förebyggande samtal. 

För de samtal som hålls med enskilda hotaktö-

rer används en särskild metodik. Aktörerna kan 

vara personer med någon psykisk åkomma eller 

personer som går att koppla till ideologiskt 

motiverad brottslighet i någon riktning. Meto-

diken som tagits fram för samtalen, bygger 

bland annat på kunskap som poliser och andra 

använder för att tala med personer i kris. Sam-

talens syfte är att försöka påverka en avsikt eller 

ett tänkt agerande, att påverka personen att 

släppa sin fi xering och mentalt tänka om. 

Samtal – en metod att reducera hot
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ETT AV DE VIKTIGASTE SÄTTEN att förebygga 

spridning av massförstörelsevapen är att 

besöka företag, lärosäten och myndigheter som 

har produkter, teknologi eller kunskap av bety-

delse för utvecklingen av massförstörelseva-

pen. Eftersom det i många fall är produkter 

med dubbla användningsområden, det vill 

säga produkterna har både en civil och militär 

användning, är företagen inte alltid medvetna 

om att de producerar något som kan användas 

för utveckling av massförstörelsevapen. Det 

kan till exempel vara en tryckgivare som kan 

mäta absolut tryck (vakuum).

Detta är en produkt som har flera civila 

användningsområden, men tryckmätaren är 

också en kritisk produkt som är nödvändig i 

uran anrikningsprogram, vars syfte är att ta 

fram vapendugligt uran för kärnvapen.

Dialog med företag och lärosäten
Säkerhetspolisen för en dialog med många 

företag. Vi besöker företag, mässor, branschor-

ganisationer och lärosäten i syfte att minska 

risken att dessa blir inblandade i anskaffning 

till program för massförstörelsevapen. Ibland 

sker besöken tillsammans med Inspektionen 

 Icke-spridning

Att förhindra spridning av 
massförstörelse vapen
En rad kritiska produkter hindrades att föras från, eller via, 
Sverige till andra länders massförstörelsevapenprogram under 
2013. En viktig del i ickespridningsarbetet är även att förhindra 
fi nansiering av liknande produkter via Sverige. Vi försöker också 
hindra att svensk spetskompetens används för att utveckla 
massförstörelsevapen i andra länder.

SAMARBETE FÖR ATT NÅ UT TILL FÖRETAG OCH MYNDIGHETER

Under 2013 deltog Säkerhetspolisen tillsam-
mans med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
och Inspektionen för Strategiska Produkter 
(ISP) i International Atomic Energy Agencys 
(IAEA) Procurement Outreach Programme. 
Detta innebar att vi besökte en rad svenska 
företag som har produkter, teknologi och kom-
petens som kan användas i andra länders pro-
gram att utveckla kärnvapen. Syftet är att 
genom en dialog med svenska företag förhin-
dra att Sverige bidrar till tillverkning och 
utveckling av kärnvapen. Dels genom att få 

svenska företag att förstå hur exakt deras pro-
dukter och kompetens kan användas för att 
tillverka kärnvapen. Dels genom att svenska 
myndigheter får kännedom om aktuella 
anskaffningsförsök, inblandade aktörer och 
indikationer på nya länder som plötsligt visar 
intresse inom området. Detta är också ett bra 
samarbete för att hjälpa svenska företag att 
undvika lagbrott och svartlistning på andra län-
ders marknader, och för Säkerhets polisen att 
kunna förhindra aktuella anskaffningsförsök 
innan de genomförts. 

OM SÄKERHETSPOLISEN
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för Strategiska Produkter (ISP). Vid dessa tillfäl-

len upplyser vi om aktuell lagstiftning och vik-

ten av att söka exporttillstånd för kontrolle-

rade produkter. Det handlar i hög grad om 

hjälp till självhjälp för att svenska företag och 

lärosäten inte omedvetet ska begå lagbrott.

Uppmärksamhet på kundens beteende
Säkerhetspolisen informerar även om köpar-

nas tillvägagångssätt så att företagen kan upp-

täcka om en kund försöker kringgå exportkon-

trollagstiftningen. Under 2013 lades stor vikt 

vid att informera svenska företag och lärosäten 

om konsekvenserna av de sanktioner som FN 

och EU antagit gentemot Iran, Nordkorea och 

Syrien. Generellt fi nns det en bred förståelse 

bland svenska företag och lärosäten för dessa 

frågor, och samarbetet fungerar väl.

Svenska företag och lärosäten bör vara upp-

märksamma på om det fi nns önskemål från 

kunden eller gästforskaren som avviker från 

det vanliga. Är kunden ovanligt påstridig? Är 

kunden beredd att betala ett överpris eller har 

den märkliga och specifi ka önskemål gällande 

transport? En annan sak att uppmärksamma är 

om samma förfrågan kommer från fl era håll 

från oväntade företag och länder. 

Fler vakuumprodukter än vanligt köptes
Under förra året kunde Säkerhetspolisen notera 

särskilt många försök att anskaffa vakuumpum-

par, heliumläcksökare, ventiler, tryckgivare, 

hållbara metaller och frekvensomvandlare, vid 

sidan av försök att köpa kolfi ber, avancerade 

mätinstrument, vindtunnlar och en rad andra 

produkter. Efterfrågan på utbildning och kom-

petens inom relevanta kunskapsområden ökar 

och är mycket tydlig.

Samarbete ska hindra spridning
Sverige håller en hög teknologisk nivå inom 

civil och militär industri. Aktörer med avsikt att 

utveckla massförstörelsevapen försöker därför 

skaffa kunskap eller produkter från Sverige. En 

del av produkterna får inte exporteras utanför 

EU utan tillstånd och även kunskapsöverföring 

är delvis reglerad i lag. Detta innebär exempel-

vis att företag måste söka tillstånd för att få 

utbilda personer från vissa länder, i de fall 

utbildningen berör känsliga teknikområden. 

Säkerhetspolisen samarbetar i ickesprid-

ningsfrågor med till exempel Tullverket, 

Inspektionen för Strategiska Produkter, Total-

försvarets forskningsinstitut, Strålsäkerhets-

myndigheten och Försvarsmakten. Vi deltar 

även i det internationella arbetet för att förhin-

dra att kunskap eller produkter förs ut från eller 

via Sverige till aktörer som vill utveckla eller 

vidareutveckla massförstörelsevapen. I Säker-

hetspolisens uppdrag ingår även att förhindra 

att icke statliga aktörer kommer över kemiska, 

biologiska, radiologiska eller nukleära vapen. 

Den som arbetar inom dessa områden bör 

vara vaksam och medveten om riskerna. 

Massförstörelsevapen 
= kärnvapen, biologiska och kemiska 
vapen samt vapenbärare som till exempel 
ballistiska robotar och kryssningsrobotar.

CBRN = kemiska, biologiska, radio-
logiska och nukleära vapen.

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

 19SÄKERHETSPOLISEN 2013



UPPDRAG OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

UPPDRAG OCH 
VERKSAMHETS-

OMRÅDEN
Gemensamt för Säkerhetspolisens olika 

 verksamhets områden är att det förebyggande 
 arbetet är i fokus – att  förhindra att brott över 

huvud taget begås. De brott som vi har till uppgift 
att  förhindra och avslöja kan få mycket stora 

 konsekvenser för samhället och för enskilda individer.
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ETT TIOTAL LÄNDER bedriver i dag olaglig 

underrättelseverksamhet i och mot Sverige 

eller svenska mål utomlands. Syftet är ofta att 

på olaglig väg samla in information om svensk 

politik, ekonomi, teknik, vetenskap, om försvar 

eller om fl yktingar. Det förekommer också att 

statliga aktörer försöker påverka Sveriges poli-

tiska beslutsfattande eller köpa upp svenska 

företag och andra strategiskt viktiga verksam-

heter för att få tillgång till information eller 

teknologi. 

De svenska mål som främmande makter 

intresserar sig för, exempelvis personer, lag-

ringsplatser för information eller materiella 

tillgångar, är bärare av så kallad skyddsvärd 

(hemlig eller känslig) information och repre-

senterar skyddsvärda intressen, det vill säga 

Sveriges demokrati, fungerande myndighets-

utövning, vår suveränitet och medborgerliga 

fri- och rättigheter. 

Såväl informationen som bärarna/målen är 

vitala delar för den svenska demokratins funk-

tion. När det gäller försvarsstrukturer och för-

svarsindustri är det delar som garanterar Sveri-

ges frihet och suveränitet. 

Hur går det till?
Underrättelseverksamhet mot Sverige och 

svenska intressen pågår ständigt och är både 

långsiktig och systematisk. Länder har under-

rättelseoffi cerare stationerade i Sverige. Några 

är här öppet och bedriver laglig underrättelse-

verksamhet, dessa personer samarbetar vi med. 

Men det finns också underrättelseofficerare 

som är i Sverige under falsk förespegling. De 

bedriver ofta olaglig underrättelseverksamhet, 

det vill säga försöker komma över hemliga upp-

gifter vars röjande kan skada rikets säkerhet. 

De använder ofta täckmantel och utger sig ofta 

för att vara diplomater, journalister eller affärs-

män. 

Dessa underrättelseoffi cerare använder sig 

regelmässigt av andra människor, agenter, för 

att få ut hemliga uppgifter från myndigheter 

eller företag. De personer, agenter, som försö-

ker komma över hemliga uppgifter för att ge 

dem till andra stater gör sig skyldiga till försök 

till spioneri. En agent värvas av en underrättelse-

offi cer för att han eller hon har, eller kan få, till-

gång till hemlig information som underrättel-

seofficeren är intresserad av. Agenten kan 

exempelvis vara anställd eller konsult i en 

skyddsvärd verksamhet på ett svenskt företag, 

vara forskare på ett svenskt universitet eller 

anställd inom Polisen eller Försvarsmakten. En 

agent brukar ofta kallas för spion. 

Andra staters underrättelseinhämtning sker 

med hjälp av: 

 mänskliga källor

 IT-intrång 

 signalspaning

 fl yg- och satellitspaning

 öppna källor

Kontraspionage
Att avslöja olovlig 
underrättelseverksamhet
Främmande underrättelsetjänst bedriver politisk, ekonomisk, 
militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet och 
fl yktingspionage i Sverige. Underrättelsetjänsterna visar intresse 
för statsledningen, myndigheter, försvar, forskning och industri, 
oppositionella och utländska intressen.
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Vad gör Säkerhetspolisen?
Säkerhetspolisen motverkar främmande 

under rättelseverksamhet dels genom att följa 

upp kända underrättelseaktörer och -hot, dels 

genom att leta efter hittills okända hot. Genom 

detta säkerhetsunderrättelsearbete ges stöd för 

bedömningar av hot och sårbarheter. Dessa 

bedömningar skapar sedan underlag för att 

vidta åtgärder. 

En typisk hotreducerande åtgärd är att reger-

ingen, efter en begäran från Säkerhetspolisen, 

utvisar en underrättelseoffi cer eller vägrar en 

offi cer stationering i Sverige. 

Typiska exempel på sårbarhetsreduktion är 

Säkerhetspolisens föreläsningsverksamhet. 

Varje år lyssnar drygt 1 000 personer som arbe-

tar i skyddsvärda verksamheter till föredrag om 

underrättelsehotet. De kan därmed bli mindre 

mottagliga för till exempel värvningsförsök och 

kan agera med större försiktighet då de använ-

der mobiltelefoner. Eventuella åtgärder som 

vidtas resulterar med andra ord i att skyddet för 

den skyddsvärda verksamheten förstärks.

Säkerhetspolisen arbetar på samma sätt 

med att förebygga och avslöja olovlig underrät-

telseverksamhet riktad mot exilgrupper och 

oppositionella, så kallat fl yktingspionage.

Flyktingspionage – olovlig underrätte lse-
verksamhet och politisk förföljelse 
Underrättelseverksamhet som riktas mot oppo-

sitionella och regimkritiker i exil för med sig 

att enskilda individer tvingas leva i rädsla för 

sin egen, och närståendes, säkerhet eller liv och 

 I ett långsiktigt perspektiv 
fi nns risken att Sveriges 
 politiska, ekonomiska och 
 militära handlingsfrihet 
 begränsas. .

Olagligt Underrättelseverk-
samheten blir olaglig när någon 
för en främmande stats räkning 
skaffar sig uppgifter som kan med-
föra skada för en annan stats säkerhet 
när uppgifterna blir kända. Det kan också vara 
fråga om fall där någon, för en främmande 
stats räkning, skaffar uppgifter om andra 

 människors personliga förhållan-
den. Sådan underrättelseverk-

samhet kan ske genom att en 
främmande stat använder sig av 

 personer som har eller kan få tillgång 
till de uppgifter som den främmande staten 
 behöver. Hur det kan gå till när en sådan 
 person  värvas kan du läsa om på sidan 27.

NÄR BLIR UNDERRÄTTELSEINHÄMTNING OLAGLIG?

Lagligt Underrättelseverksamhet innebär 
att samla in och bearbeta information 
för att använda informationen i 
specifi ka syften. Underrättelse-
verksamhet är inte olaglig i sig.

Spioneri kallas det då någon obehörigen 
anskaffar, lämnar, vidarebefordrar eller 

röjer uppgifter, som då de lämnas 
vidare till främmande makt, kan 
medföra men för rikets säkerhet.

s
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hälsa både i det forna hemlandet och i Sverige. 

Det leder även till att den demokratiska proces-

sen undermineras genom att människor som 

fått en fristad i Sverige inte vågar utnyttja sina 

grundlagsfästa fri- och rättigheter. Även andra 

som stödjer dessa oppositionella kan drabbas 

av främmande underrättelsetjänsts kartlägg-

ning. Det fi nns också en risk att så kallat fl yk-

tingspionage övergår i andra former av spio-

neri. Personer som redan tvingats att spionera 

på sina landsmän i Sverige är sårbara och lätt-

are att utsätta för fortsatt utpressning för att de 

ska inhämta och delge även annan information 

till sitt forna hemland.

Konsekvenser av spionaget
Främmande makts underrättelseverksamhet 

riskerar att leda till ett skadat förtroende för de 

svenska statsmakterna, både från internatio-

nellt håll och hos landets egna medborgare. 

Den kan också leda till förlust av liv och hälsa, 

ekonomiska förluster och kostnader samt funk-

tionsstörningar i samhället. I ett långsiktigt 

perspektiv fi nns risken att Sveriges politiska, 

ekonomiska och militära handlingsfrihet 

begränsas. 

Sveriges handels-, utrikes- och säkerhetspoli-

tik och andra politikområden karaktäriseras av 

en hög grad av internationellt beroende. För att 

vi ska kunna upprätthålla vår politiska, ekono-

miska och militära handlingsfrihet krävs därför 

insyn och infl ytande i olika mellanstatliga sam-

manhang. Främmande makts underrättelse-

verksamhet och påverkansförsök riskerar att 

begränsa dessa möjligheter och därmed Sveriges 

handlingsfrihet, något som i händelse av kris 

eller krig kan vara ödesdigert. Verksamheten 

kan också underminera Sveriges internationella 

förhandlingspositioner samt skada landets utri-

kesrelationer och anseende. 

Läs om mer om fl yktingspionage på sidan 55.
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Företag och organisationer som 
plattform och täckmantel för spionage

Spionage från främmande makt 
utgår ifrån lämpliga plattformar. 
Det krävs en trovärdig och långsiktig 
bas för att oupptäckt kunna hämta 
in information om och i ett land. Inte 
sällan används så kallade icke-tradi-
tionella plattformar som exempelvis 
företag eller organisationer. 

FRÄMMANDE MAKTS underrättelseverksam-

het i och emot Sverige bedrivs dels från tradi-

tionella plattformar, som ambassader, han-

delsrepresentationer och konsulat, dels från 

icke-traditionella plattformar som företag, 

organisationer och nyhetsbyråer. 

Placering utifrån uppdrag
En ambassad kan användas som underrättelse-

plattform där underrättelseofficerare kan 

agera under diplomatisk immunitet. Detta för-

svårar för rättsväsendet att motverka otillåten 

underrättelseinhämtning och skydda svenska 

intressen. Vid icke-traditionella plattformar 

verkar underrättelseoffi ceren ofta utan denna 
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diplomatiska immunitet. Men att använda ett 

företag eller en organisation som plattform 

kan skapa mer flexibla lösningar för främ-

mande makts underrättelsetjänst. 

Företagen kan vara en del av en stor koncern 

med företag i fl era länder men också svenskre-

gistrerade utan närmare koppling till andra 

företag. De icke-traditionella plattformarna 

kan vara styrda helt och hållet från främmande 

makts underrättelsetjänst men kan också vara 

en plattform där en underrättelseoffi cer döljs 

bakom en till synes legitim front. Där kan med 

andra ord bedrivas en legitim verksamhet där 

anställda inte känner till att delar av verksam-

heten (andra kollegor) används av främmande 

makts underrättelsetjänst. 

Skapar förutsättningar för spionage
Uppgifterna för en underrättelseoffi cer vid en 

icke-traditionell plattform kan variera. Värv-

ning av agenter med tillgång till viss informa-

tion är en av många tänkbara uppgifter. En 

annan uppgift kan vara att verksamheten fung-

erar som en mellanhand för pengar och varor. 

Ett syfte med en mellanhand är exempelvis att 

försvåra för polis och säkerhetstjänster att 

spåra slutmottagaren av en produkt. 

Plattformen kan också fungera som stöd åt 

en person som tillfälligt befi nner sig i Sverige 

på uppdrag, exempelvis en inresande underrät-

telseoffi cerare som deltar i en vanlig och legi-

tim delegation på besök i Sverige. Stödet kan 

bestå av att tillhandahålla boende och fordon, 

men även övrig utrustning och information, 

för den underrättelseoperation som ska genom-

föras.

Säkerhetspolisen arbetar aktivt med att för-

hindra underrättelseverksamhet som utgår 

både från traditionella och icke-traditionella 

plattformar.  

 En ambassad kan användas 
som underrättelseplattform 
där underrättelseoffi cerare 
kan agera under diplomatisk 
immunitet. Det försvårar för 
rättsväsendet att motverka 
otillåten underrättelseinhämt-
ning och skydda svenska 
 intressen. 
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Förändrad spionerilagstiftning 
i en global värld

BAKGRUNDEN TILL UTREDNINGEN är de stora 

förändringar som skett efter det kalla krigets 

slut. Sedan dess har utvecklingen påverkat den 

miljö som lagstiftningen berör liksom förut-

sättningarna att beivra, det vill säga ställa någon 

till svars för ett spioneribrott. 

Globaliseringen har medfört avsevärt större 

rörlighet för människor, pengar, varor och tjäns-

ter. Sverige har dessutom blivit medlem i EU och 

samverkar med NATO. Teknikutvecklingen har 

inneburit ökade möjligheter att sprida informa-

tion (även hemlig). Detta avspeglas i de uppdrag 

och inriktningar regeringar ger sina underrät-

telsetjänster. Sökandet efter nya möjligheter att 

påtvinga Sverige och omvärlden sin vilja medför 

att nya skyddsvärden hamnar i fokus. Den cirka 

trettio år gamla och nationellt orienterade spio-

nerilagstiftningen tar inte hänsyn till ett fl ertal 

faktorer i denna förändrade värld. Därför fi nns 

det skäl att förändra den lagstiftning som ytterst 

ska skydda Sveriges säkerhet.

Förslag om skärpt straff
För att komma till rätta med en del av de identi-

fi erade problemen föreslår utredaren att ett nytt 

brott, olovlig underrättelseverksamhet mot Sve-

rige, införs i brottsbalken. Brottet tar sikte på 

otillåten underrättelseverksamhet som sker för 

att komma över uppgifter om förhållanden som 

kan skada Sveriges säkerhet att en främmande 

makt känner till. För straffansvar krävs att verk-

samheten bedrivs hemligen eller med svikliga 

medel och att syftet är att gå främmande makt 

tillhanda. Straffskalan för brottet vårdslöshet 

med hemlig uppgift föreslås också ändras 

genom att straffmaximum höjs från fängelse i 

högst sex månader till fängelse i högst ett år. 

Dessutom föreslås ett införande av brottsrubri-

ceringen olovlig underrättelseverksamhet mot 

person, så kallat fl yktingspionage. Brottet före-

slås utvidgas till att även omfatta verksamhet 

som bedrivs med användande av otillbörliga 

medel (till exempel öppet uppträdande och utta-

lande av underförstådda hot) samt att straffska-

lan skärps genom att straffminimum höjs från 

böter till fängelse.

Som ett resultat av utredningens förslag om 

så kallat utlandsspioneri kommer regeringen 

också att tillsätta en ny utredning med uppgift 

att överväga frågan om ett eventuellt förstärkt 

skydd för uppgifter rörande internationellt sam-

arbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i.

Efter att betänkandet beretts i Regerings-

kansliet skickade regeringen under hösten 

2013 sitt förslag till förändrad spionerilagstift-

ning till Lagrådet, som har som uppgift att 

yttra sig över nya lagförslag. Därefter har reger-

ingen överlämnat en proposition till riksdagen 

som beslutar om lagar. I propositionen föreslås 

ändringarna i brottsbalken träda i kraft den 

1 juli 2014 och ändringarna i tryckfrihetsför-

ordningen den 1 januari 2015. 

Ger den nuvarande lagstiftningen, skriven för runt trettio år sedan, 
ett  tillräckligt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet? 
I april 2010 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag 
att analysera om den nuvarande lagstiftningen avseende brott mot 
rikets säkerhet är ändamålsenlig och ger ett tillräckligt skydd.

 Teknikutvecklingen har  inne  -
burit ökade möjligheter att sprida 
information – även hemlig. 
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Så värvas en agent

Analys
Målsökning

Studie
Närmande

Vänskap
VärvningVÄRVNINGSTRAPPAN 

– en process i sex steg

När någon samlar hemlig information 
i Sverige för ett annat lands räkning 
kan det utgöra olovlig underrättelse-
verksamhet eller spioneri. Sådan 
aktivitet kan utföras både av utländ-
ska underrättelseoffi cerare och av 
svenska agenter.

HÖGSTA PRIORITET FÖR EN utsänd underrättelse-

offi cer är att värva agenter som kan leverera infor-

mation. Möjliga agenter bearbetas systematiskt 

i en process som man kan dela upp i sex steg.

Värvningsprocessen börjar med en analys 

av vilken information som den utländska 

underrättelsetjänsten behöver. 

Denna analys utgör grunden för målsök-

ningsfasen, då en underrättelseoffi cer får 

i uppdrag att hitta en person som kan leverera 

den efterfrågade informationen. 

Personen som underrättelseofficeren 

bedömer har tillgång till rätt information 

kartläggs sedan i studiefasen. Uppgifter om 

personliga egenskaper, svagheter, ekonomi 

och familjesituation ligger till grund för en 

bedömning av möjligheterna att få personen 

att arbeta för ett annat land.

Om underrättelseoffi ceren anser att den 

utvalda personen är lämplig söker han 

eller hon kontakt i närmandefasen. Närmandet 

sker på ett sätt som ska uppfattas som spontant 

och slumpmässigt, men i själva verket sker kon-

takten mycket välplanerat utifrån de uppgifter 

som framkommit i studiefasen.

Om det första mötet blir lyckat inleder 

underrättelseofficeren en relation med 

den tilltänkta agenten i vänskapsfasen. Den 

utvalda personen utsätts för en charmoffensiv 

och får också oskyldiga uppdrag för att testa 

relationen. Personen vänjs också vid att motta 

gåvor i olika form. Vaksamheten och omdömet 

bryts ner hos den utvalda personen, ibland 

under fl era års tid.

Slutligen ställer underrättelseofficeren 

den tilltänkta agenten inför frågan att 

lämna ut hemlig eller känslig information. 

Värvningsfasen är det svåraste ögonblicket i 

processen, men om det faller ut väl för under-

rättelseoffi ceren har personen blivit agent för 

ett annat lands underrättelsetjänst.

Ansvarar Säkerhetspolisen för 
företagsspionage?
Kontraspionage omfattar även att förebygga 

och avslöja spioneri mot svenska företag i de 

fall en annan stat står bakom detta och avsik-

ten är att få tillgång till uppgifter som kan 

skada svenska intressen eller rikets säkerhet. 

Om ett företag spionerar på ett annat företag i 

syfte att få konkurrensmässiga fördelar är detta 

ett brott som utreds av en polismyndighet.  

Vad gör jag om jag tror 
att jag är utsatt för 
ett värvningsförsök? 

Säkerhetspolisen rekom-
menderar; anteckna vem 
som har kontaktat dig 
och vilken anledning till 
kontakten som personen angav. Notera 
också när och hur den första kontakten 
togs. Kontakta sedan Säkerhetspolisen.

1
2

3

4

5

6
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UPPDRAG OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

ALLVARLIGHETEN I DE potentiella terroristbrott 

som Säkerhetspolisen har ansvar för gör att 

fokus för åtgärder ligger på underrättelsear-

bete, förebyggande arbete och brottspreven-

tion. Underrättelseinhämtning och kunskaps-

uppbyggnad är hörnstenar i det arbetet. Arbe-

tet med att motverka terrorism måste också ske 

i dialog med myndigheter eller andra parter i 

samhället. Terrorism är inte ett område som 

begränsas av geografi ska eller nationella grän-

ser. Därför är Säkerhetspolisen i sin underrät-

telseverksamhet beroende av samverkan med 

andra, nationellt och internationellt.

Det förebyggande arbetet är fundamentalt
En viktig del av Säkerhetspolisens förebyggande 

arbete handlar om att främja kontakt och dia-

log. En nödvändig del är att få information från 

 Kontraterrorism
Säkerhetspolisen arbetar 
för att motverka terrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige. 
Det innebär att arbeta förebyggande för att förhindra attentat i 
Sverige och mot svenska intressen utomlands. Terroristattentat 
ska inte heller kunna planeras eller stödjas från Sverige. 
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 En viktig del av Säkerhetspolisens förebyggande arbete 
handlar om att främja kontakt och dialog. 

allmänheten. Arbetet handlar också om att 

bygga upp ett samarbete med andra myndighe-

ter i syfte att identifi era och motverka de nätverk 

som begår brott. Säkerhetspolisen har också en 

uppgift att delta i det offentliga samtalet. Att 

problem lyfts i det offentliga och diskuteras är 

ett effektivt sätt att bedriva kontraterrorism.

I dag fi nns det personer i Sverige som stödjer 

terrorism i olika delar av världen. Det fi nns också 

personer som reser utomlands för att delta i trä-

ning kopplad till terrorism och andra olagliga 

våldshandlingar. Säkerhetspolisen arbetar där-

för med att förhindra att Sverige används som 

bas för rekrytering, logistiskt stöd, fi nansiering 

eller attentatsplanering och för att motverka att 

svenskar deltar i terrorism utomlands. 

En del i det förebyggande arbetet är att 

Säkerhetspolisen i yttranden till Migrationsver-

ket förordar att personer med koppling till ter-

roristverksamhet inte beviljas inresa, uppe-

hållstillstånd eller medborgarskap i Sverige.

Våldsbejakande radikalisering och terrorism
Det går inte att peka ut någon enskild profi l på 

individer som dras till våldsbejakande extre-

mism. Våldsbejakande radikalisering beror 

ofta på ett samspel av olika faktorer. Begreppet 

våldsbejakande radikalisering syftar här till 

den process då en person eller grupp börjar 

främja olagligt våld i politiskt syfte. Det aktu-

ella främjandet kan handla om att verbalt upp-

mana andra till att utföra våldshandlingar och 

attentat, ge logistiskt och fi nansiellt stöd till 

terroristgrupper eller att delta i planering, för-

beredelse och genomförande av terrorattentat. 

Våldsfrämjande radikalisering måste inte leda 

till terrorism, utan kan sluta i andra allvarliga 

våldsbrott och otillåten påverkan.

Våldsfrämjande radikalisering går att 

urskilja i skilda religiösa och kulturella sam-

manhang både historiskt och i nutid. Generellt 

beror våldsfrämjande radikalisering på tre 

grundläggande komponenter. Det fi nns upp-

levda orättvisor eller kränkningar, vilka kan ha 

en reell grund. Det fi nns också en våldsföre-

språkande ideologi som pekar på orättvisor, 

förklarar deras orsak och vad som bör göras för 

att åtgärda orättvisorna. Slutligen krävs också 

ett socialt sammanhang där ideologin interna-

liseras. Även om en person radikaliseras förhål-

landevis isolerad fi nns nästan alltid en uppfatt-

ning om en social tillhörighet.

Dessa tre komponenter kombineras på unika 

sätt hos individer och har varierande betydelse. 

Vissa personer går med i våldsfrämjande grup-

per utifrån sökande efter spänning och gemen-

skap, andra är mer ideologiskt intresserade, 

vissa hamnar i våldsfrämjande grupper efter-

som fl era i deras familj eller övriga sociala när-

miljö redan är våldsfrämjande. Ibland fi nns en 

karismatisk ledare som genom undervisning 

och mentorskap driver på radikaliseringen. I 

vissa fall existerar etablerade terrornätverk som 

söker rekrytera individer. Ofta radikaliserar 

dock personer varandra utan tydliga ledare. 

Radikalisering sker inte sällan via sociala kon-

takter, men även genom föreläsningar och pro-

paganda. Ideologins betydelse varierar mellan 

individer, den kan inspirera till och stärka 

avsikten att delta i terrorism, men den kan även 

fungera som legitimering av våldshandlingar 

som till stor del har andra orsaker. 

Åtgärder mot radikalisering
Det behövs en bredd av åtgärder för att mot-

verka våldsfrämjande radikalisering eftersom 

radikalisering beror på många samspelande 

faktorer. Utbildning och spridande av kunskap, 

dialog och samverkan mellan olika samhälls-

parter behövs, såväl som riktade åtgärder och 

stöd till personer som redan hamnat i vålds-

främjande extrema miljöer. 

Säkerhetspolisen arbetar endast med vålds-

främjande extremistiska miljöer när det fi nns 

information om brottslig verksamhet.

Hoten och hotbilden
Den terrorrelaterade verksamheten i Sverige 

domineras av aktörer som är motiverade av 

våldsfrämjande islamistisk extremism, där syf-

tet ofta är att stödja terrorbrott i konfl iktområ-

den, som till exempel Irak, Afghanistan, Soma-

lia, Jemen och Syrien. Flera personer har också 

rest från Sverige till konfl iktområden, för att där 

delta i träning kopplad till terrorism och olag-

liga våldshandlingar. Det fi nns ett antal perso-
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ner som stödjer eller fi nansierar terroristbrott i 

andra länder – och detta gör de från Sverige. Av 

internationella konventioner följer ett folkrätts-

ligt ansvar för Sverige att motverka sådana ter-

roristbrott. I stödet till terrorism i utlandet 

ingår även att rekrytera nya anhängare i Sverige. 

Sverige som potentiellt mål för attentat
Terrorhotet mot Sverige och svenska intressen 

härstammar främst från våldsfrämjande isla-

mism, eller så kallade al-Qaidainspirerade 

grupperingar. I några fall sedan hösten 2010 

har Säkerhetspolisen sett att en attentatsavsikt 

utvecklats mot Sverige eller från Sverige mot 

Danmark. Hotet motiveras framför allt av upp-

levda kränkningar av islam men troligen även 

av svensk och annan utländsk trupp i Afghanis-

tan. Dessa enstaka fall av attentatsavsikt mot 

mål i Sverige har en koppling till en större ide-

ologisk förändring där mål i Sverige sedan 2007 

utpekats som önskvärda av ideologer i utlandet 

som förespråkar al-Qaidas ideologi. Denna för-

ändring är att betrakta som oroande. 

Säkerhetspolisen bedömer dock inte att den 

våldsfrämjande islamistiska miljön i Sverige 

växer. De fl esta planerar inte heller attentat i 

Sverige utan stöder idag terrorism genom 

rekrytering, fi nansiering och resandeverksam-

het. Rekrytering, radikalisering och fi nansie-

ring sker ofta via sociala kontakter, men även 

föreläsningar och propagandaverksamhet, 

bland annat på internet. Det fi nns emellertid 

motkrafter till nyrekrytering, bland annat 

anhöriga till potentiella rekryter och försam-

lingar. 

Internationella erfarenheter visar att de fl esta 

större attentat planeras av nätverk som säker-

hetstjänster har kännedom om. Men de senaste 

åren har vi sett fl era fall där gärningsmännen 

agerar ensamma. Ensamagerande attentatsmän 

För terroristbrott döms den som begår vissa allvarliga 
brott som allvarligt kan skada en stat eller en mellan-
statlig organisation om avsikten med brottet är att:

Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 
befolkningsgrupp.

Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellan-
statlig organisation att vidta eller avstå från att 

vidta en åtgärd.

Allvarligt destabilisera eller förstöra grund läggande 
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Det är även brottsligt att offentligt uppmana, rekrytera 
eller utbilda annan att begå terroristbrott. Därutöver 
fi nns bestämmelser som innebär att den som fi nansierar 
terroristbrott kan dömas till ansvar.

VAD ÄR TERRORISTBROTT?

2

3

1

 Ensamagerande attentatsmän är ett betydande  potentiellt hot 
och kan ha olika ideologiska bevekelse grunder. 

Kontraterrorism
UPPDRAG OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN
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är ett betydande potentiellt hot och kan ha olika 

ideologiska bevekelsegrunder. De är svåra att 

upptäcka, även om de ofta ändå lämnar vissa 

spår av sina åsikter och förberedelser. De har för-

hållandevis svårt att skaffa förmåga på grund av 

att de inte stöttas av ett nätverk. När det gäller 

dessa aktörer är Säkerhetspolisen särskilt bero-

ende av allmänhetens hjälp. 

Vidare går det inte att utesluta terroratten-

tat i Sverige från aktörer med andra bevekelse-

grunder än våldsfrämjande islamism, vilket 

gör att Säkerhetspolisen även måste bevaka 

andra viktiga generella trender i omvärlden. 

Stödverksamhet i Sverige till terrorism i utlan-

det begränsas inte heller till våldsfrämjande 

islamistiska aktörer, utan det fi nns även grup-

per såsom PKK som bedriver omfattande stöd-

verksamhet i Sverige, såsom rekrytering och 

fi nansiering.

Hur kan hotet mot Sverige komma att 
utvecklas i framtiden?
Det fi nns ett antal faktorer som bedöms påverka 

det mest aktuella hotets utveckling under den 

närmaste framtiden.

 Uppmärksamhet kring upplevda 
kränkningar av islam och utländsk militär 
närvaro i muslimska länder
En alltmer dominerande pådrivande faktor för 

terroraktörer är upplevda kränkningar av 

islam. Även upplevda militära aggressioner 

mot muslimska länder är sannolikt en motive-

rande faktor. 

 Interndynamiken i terrornätverken i Sverige 
Flera av de aktörer som under den senare tiden 

uppvisat högst aktivitetsnivå tillhör en yngre 

generation. I denna generation fi nns personer 

som visar intresse för att resa utomlands i syfte 

att ansluta sig till väpnade grupper. Många age-

rar i hög grad på eget initiativ. 

 Attentat utförda av ensamma gärningsmän 
och/eller förespråkande av småskaliga 
attentat 
Under senare år har aktörer som tidigare varit 

okända för berörda underrättelse- och säker-

hetstjänster i ökad utsträckning utfört attentat 

i Europa. Aktörerna har saknat kopplingar till 

etablerade terrornätverk. Fenomenet ensamma 

gärningsmän som sådant är emellertid inte 

något nytt och har haft ideologiska förebilder i 

fl era miljöer i många år. Inom al-Qaida globalt 

har dock antalet uppmaningar till attentat 

med enkla medel av ensamma gärningsmän 

ökat på senare år. 

 Nya arenor för islamistiskt motiverad 
terrorism 
De internationella terrornätverken påverkas av 

den politiska utvecklingen i omvärlden. Händel-

serna under den så kallade arabiska våren har 

lämnat ett nytt utrymme för terroraktörer att 

agera i vissa länder, där det tidigare var i princip 

omöjligt att agera. Det är troligt att dessa för till-

fället instabila stater blir nya arenor för islamis-

tiskt motiverad terrorism. Detta bedöms i sin 

tur få effekter för aktörer i Sverige som medver-

kar i verksamhet kopplad till terrorism i dessa 

länder, såsom resande och fi nansiering.

 Samarbete mellan al-Qaidainspirerade 
terrornätverk 
Aktörer i Sverige påverkas av förändringar inom 

och mellan de internationella terrornätverken. 

Förändringarna kan utgöras av bland annat 

ledarskapsbyte, samarbete, allianser eller sam-

manslagningar av olika nätverk. Säkerhetspoli-

sen bedömer i dagsläget det som sannolikt att 

en al-Qaida-inspirerad ideologi kommer vara 

fortsatt tongivande bland våldsfrämjande isla-

mistiska nätverk under kommande år.  

al-Qaida Med al-Qaida avses här 
aktörer i Sverige eller med koppling till 
 Sverige som är anhängare till al-Qaida 
och dess globala våldsamma kamp mot 
vad som uppfattas vara islams fi ender. 
Beroende på aktörernas specifi ka 
etniska bakgrund kan det fi nnas ett 
större intresse för enskilda länder, och 
den kamp som  likasinnade för i dessa 
länder, antingen mot vad som uppfattas 
som illegitima muslimska regimer eller 
västerländsk  ockupation och dominans. 
Det som håller samman al-Qaida är
dock idén om en global kamp och att 
attentat mot mål utanför  traditionell
muslimsk mark (som Europa) är legi-
tima.
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SÄKERHETSSKYDDET PÅ Säkerhetspolisen arbe-

tar för att höja säkerhetsnivån i samhället 

genom olika insatser. Detta görs exempelvis via 

analyser och rekommendationer till svenska 

myndigheter om hur de kan anpassa sitt skydd. 

Registerkontroller och tillsyn är andra kon-

kreta sätt att säkerställa att skyddsvärd verk-

samhet är skyddad på lämpligt sätt. 

Alla myndigheter ska göra en säkerhetsana-

lys. Den tar fasta på vad som behöver skyddas 

mot antagonistiska hot. Ett antagonistiskt hot 

innebär att det fi nns en aktör med förmåga och 

avsikt att omsätta hotet i handling och som 

leder till negativa följder för verksamheten. 

Händelser som väderkatastrofer, kabelbrand, 

pandemier med mera ingår inte i säkerhets-

 Säkerhetsskydd
Hur skydda det skyddsvärda?
Utslagen elförsörjning, otillräckligt skydd av byggnader, 
 otillförlitliga IT-system eller telekommunikationer är exempel 
på sådant som en illasinnad aktör kan utnyttja för att 
förstöra eller komma åt information hos en myndighet. 

UPPDRAG OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN
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RIKETS SÄKERHET ELLER 
FÖREBYGGA TERRORISM?

Enligt 5 § säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) ska myndigheter undersöka 
vilka uppgifter i verksamheten som ska 
hållas hemliga med hänsyn till rikets 
säkerhet och vilka anläggningar som krä-
ver ett säkerhetsskydd med hänsyn till 
rikets säkerhet eller skyddet mot terro-
rism. Resultatet av denna undersökning 
(säkerhetsanalys) ska dokumenteras. 
Enligt 1 kap. 5 § Rikspolisstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd om säkerhets-
skydd, RPSFS 2010:3, ska myndigheten 
ange i säkerhetsanalysen om myndig-
heten anser att det föreligger behov av 
att anta särskilda föreskrifter enligt 45 § 
säkerhetsskyddsförordningen. Det bör 
vidare framgå vilka IT-system som behand-
lar uppgifter som är av betydelse för rikets 
säkerhet och vilka IT-system som är i 
behov av skydd mot terrorism.

analysen utan analyseras istället i en så kallad 

risk- och sårbarhetsanalys. 

Svårt att förutspå
Antagonistiska hot skiljer sig också från van-

liga dagliga händelser. Allvarliga antagonis-

tiska hot brukar ofta karaktäriseras av att 

hotaktören gör något som ingen annan gjort 

tidigare. Detta innebär att det är svårt att säga 

något om sannolikheten för att hotet kommer 

att realiseras i närtid, eller ens på lite längre 

sikt, helt enkelt eftersom det inte fi nns statistik 

för dessa ovanliga händelser. Vad som kan 

sägas är att de kan resultera i allvarliga och – 

för verksamheten och nationen – oacceptabla 

konsekvenser. 

Allt i en verksamhet är inte skyddsvärt. Där-

för är det viktigt att identifi era de skyddsvärda 

delarna, det vill säga de delar av verksamheten 

där konsekvenserna av en antagonistisk hand-

ling kan få betydelse för rikets säkerhet. Säker-

hetspolisens erfarenhet är att många myndig-

heter har problem med att identifiera sina 

skyddsvärda verksamheter och därför har svårt 

att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd. 

Analys för att anpassa skyddet
Det är bedömningarna i analysen som ska moti-

vera de säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas 

och se till att åtgärderna hänger ihop i ett fung-

erande säkerhetsskyddssystem. Utan någon 

form av säkerhetsanalys blir ett säkerhetsskydd 

nästan alltid ineffektivt och kan dessutom 

invagga verksamheten i en falsk trygghet. Det 

brukar även vara svårt för säkerhetsansvariga 

att få gehör för införande av säkerhetsskyddsåt-

gärder som kräver investeringar och upplevs 

som hindrande för verksamheten om de inte 

motiveras på ett rationellt, begripligt och spår-

bart sätt. 

 Alla hot går inte att upptäcka 
men man kan  identifi era det 
som är  sårbart. 
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SÄKERHETSSKYDD HANDLAR OM att skapa ett 

system som består av olika samverkande 

skyddskomponenter. Syftet är att förhindra 

och förebygga brott mot rikets säkerhet som 

spionage, sabotage samt terrorism genom att 

försvåra för en angripare.

Vad består ett säkerhetsskyddssystem av? 
Säkerhetsskyddsåtgärder består på en övergri-

pande nivå av fyra grundläggande förmågor: 

att förebygga, att upptäcka angrepp, att för-

svåra angrepp samt att respondera på ett 

angrepp. Detta gäller inom alla säkerhets-

skyddsområdena (fysiskt skydd, informations-

säkerhet och säkerhetsprövning). 

Fysiskt skydd
Med fysiskt skydd avses förmågan att förebygga, 

upptäcka, försvåra och respondera på ett fysiskt 

angrepp eller obehörigt tillträde. Dessa förmågor 

ska bedömas individuellt men också sammanta-

get för att utvärdera den totala skyddsförmågan. 

Säkerhetsskydd – ett system av åtgärder
Den verksamhet som är skyddsvärd med hänsyn till rikets säkerhet, eller 
som behöver skydd mot terrorism, ska ha det säkerhetsskydd som krävs. 
Skyddet ska ta hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga 
 omständigheter. Vad som är skyddsvärt ska regelbundet inventeras i 
en säkerhetsanalys. 
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Exempel på sådana förmågor är:

 områdesskydd 

 intrångsdetektering och larm

 behörighetskontrollsystem och 

zonindelning

 skalskydd

 bevakning och vakthållning 

 fysiska barriärer

 explosions- och ballistiskt skydd 

Informationssäkerhet 
En trend i samhället är att tillgängligheten 

(och tillförlitligheten) i samhällsviktiga tjäns-

ter alltmer är kritiskt beroende av informa-

tionsteknik (IT). Om de angrips skulle det 

kunna leda till allvarliga störningar i dessa 

tjänster. För att motverka denna typ av angrepp 

bör det fi nnas ett elektroniskt skydd. 

Följande punkter ger exempel på åtgärder 

och kontroller som kan förebygga elektroniska 

angrepp:

 accesskontroll för datornätverk

 identifi erings- och autenticeringsåtgärder

 intrångsdetektering och larm för elektro-

niska angrepp

 härdning av IT-komponenter och dess 

 nätverk

 segmentering av datornätverk

Säkerhetsprövning
Att skydda en organisation från insiders ställer 

krav på att det fi nns riktlinjer och rutiner för 

att identifi era och hantera de risker som fi nns 

kopplat till att såväl anställda som inhyrd per-

sonal använder sin behörighet för att skada 

verksamheten. Motivet bakom illojala aktivite-

ter kan vara allt från ren brottslighet eller 

hämnd till terrorism. Såväl fysiska som elektro-

niska angrepp kan vara aktuella. Åtgärder för 

att skydda mot insiders kan exempelvis vara 

säkerhetsprövning innan anställning. Det kan 

innebära en registerkontroll, det vill säga en 

kontroll mot olika polisiära register. 

ÖVERSYN AV  SÄKERHETS SKYDDSLAGEN

Bestämmelser om säkerhetsskyddad 
upphandling fi nns i 8 § säkerhetsskydds-
lagen, 15, 41– 42 §§ säkerhetsskydds-
förordningen och 7 kap RPSFS 2010:

Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om 
säkerhetsskyddad upphandling gäller bara 
myndigheter, kommuner och landsting. 
Dagens lagstiftning ställer därför inte 
samma krav på att uppgifter som rör rikets 
säkerhet och som hanteras av enskilda före-
tag ska ha samma säkerhetsskydd om de 
hanteras av företagets leverantör. Här fi nns 
en stor risk att kraven på säkerhetsskydds-
åtgärder får stå tillbaks för en mer effektiv 
och ekonomisk lösning. En viktig fråga här 
är om en hemlig uppgift har samma skydd 
oavsett vem som hanterar den?

Utredningen om säkerhetsskyddslagen, 
Ju 2011:14, ska bland annat analysera 
behovet av förändringar i bestämmelserna 
om säkerhetsskyddad upphandling. Enligt 
direktiven ska uppdraget redovisas senast 
den 30 november 2014. 

 Säkerhetsskyddsåtgärder 
består på en övergripande 
nivå av fyra grundläggande 
 förmågor: att förebygga, att 
upptäcka angrepp, att försvåra 
angrepp samt att respondera 
på ett angrepp. 
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Outsourcing – potentiellt hot 
mot känsliga uppgifter

KRAVET PÅ SÄKERHETSSKYDDAD upphandling 

bygger på grundtanken att hemliga uppgifter 

ska ha samma skydd oavsett om det är en myn-

dighet som hanterar uppgifterna eller om det 

är ett företag som anlitas. Myndigheter som 

upphandlar en leverantör för ett uppdrag där 

det förekommer hemliga uppgifter ska därför 

reglera vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska 

vidtas i upphandlingen. Detta görs i ett säker-

hetsskyddsavtal och gäller både huvudleveran-

tör och eventuella underleverantörer. 

Det är alltid den upphandlande myndighe-

ten som har det yttersta ansvaret för säkerhets-

skyddet. Ansvaret går inte att avtala bort. Det är 

också viktigt att myndigheten fortsätter att 

kontrollera att leverantören följer avtalet.

Utmaningar för säkerhetsskydd
Verksamhet som underhåll, drift, utveckling 

och support av IT-system kan i ett första skede 

inte synas vara av betydelse för rikets säkerhet. 

Detta innebär i så fall att den inte behöver vara 

föremål för en säkerhetsskyddad upphandling. 

Idag är det vanligt att myndigheter överlåter till en leverantör att utföra 
hela eller delar av en verksamhet. Ett vanligt exempel är drift och underhåll 
av  IT-system. Utvecklingen drivs till stora delar av krav på myndigheter vad 
gäller effektivitet och hushållning av statens medel. Men vem kontrollerar 
säkerhetsskyddet hos leverantören?
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Men det är viktigt att inse att det ofta krävs en 

noggrann granskning för att kunna utesluta 

att det verkligen är så. Det kan vara svårt att sär-

skilja dessa delar från andra delar i systemet 

som kan vara av betydelse för rikets säkerhet 

eller skyddet mot terrorism. En viktig fråga är 

vad det är för information som fi nns i det aktu-

ella systemet. Säkerhetspolisens erfarenheter 

är att outsourcing av IT-verksamhet ställer 

höga krav på såväl myndighetens säkerhetsana-

lys som säkerhetsskyddsarbete och på förmå-

gan att ställa krav på leverantören. 

Det är svårt för den enskilda myndigheten 

att veta i vilken utsträckning leverantören även 

har liknande uppdrag från andra myndigheter. 

Den mängd information som i sådana fall sam-

las hos leverantören kan medföra att verksam-

heten sammantaget är av stor betydelse för 

rikets säkerhet. 

Outsourcing innebär ofta att leverantören 

placerar olika kunders system och information 

i samma fysiska datorsystem. Detta medför en 

ökad risk eftersom en störning i en kunds sys-

tem kan orsaka störningar eller avbrott i andra 

kunders system. Hamnar en stor mängd hemlig 

information hos en enskild leverantör riskerar 

denne dessutom att bli en central punkt för till 

exempel andra länders underrättelseinhämt-

ning.  

 Säkerhetspolisens erfaren heter är att outsourcing av IT-verksamhet 
ställer höga krav på såväl myndighetens säkerhetsanalys som  säker - 
hetsskyddsarbete och på förmågan att ställa krav på leverantören. 

Identifi era den skyddsvärda 
verksamheten

Det är vanligt att en organisation alltför tidigt 

inriktar sig på att utveckla skyddsåtgärder utan 

att grundligt ha analyserat frågan om vad som 

egentligen behöver skyddas. Den grundläg-

gande frågan att besvara är: vad är skyddsvärt i 

vår verksamhet?

Bestäm vilka konsekvenser 
som är oacceptabla

Samhällets säkerhetsskyddsarbete inriktas på 

att förebygga spionage, sabotage och terrorism. 

Sådana brott riskerar att leda till stora stör-

ningar i samhället eftersom de kan ge allvarliga 

funktionella, politiska, ekonomiska eller sociala 

följder. I vissa fall kan dessa störningar nå en 

sådan omfattning – exempelvis i tid eller 

omfång – att de är att betrakta som oacceptabla. 

Utslagen elförsörjning, otillförlitliga IT-system 

eller telekommunikationer kan vara exempel på 

sådana oacceptabla konsekvenser. Det är alltså 

de potentiella konsekvenserna av ett angrepp 

som avgör skyddsvärdet i en verksamhet.

Det är viktigt att beskriva negativa konse-

kvenser som olika sorter av angrepp kan leda 

till för verksamheten eller för nationen (exem-

pelvis genom röjandet av hemlig information). 

Syftet med en konsekvensanalys är dels att 

Steg för steg i analys av verksamheter: 
skyddsvärden och konsekvenser i fokus
Vad är det för aspekter en myndighet eller organisation bör tänka på för 
att analysera sin verksamhet utifrån begrepp som skyddsvärt, hot och 
 konsekvenser?
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bedöma skyddsvärdet av olika delar av verksam-

heten, dels att bestämma vilka konsekvenser 

som är oacceptabla och som måste motverkas. 

Viktiga frågor att besvara kan till exempel 

vara: kan stöld eller förvanskning av informa-

tion alternativt ett sabotage på någon del av 

verksamheten få sådana följder att det är av 

betydelse för rikets säkerhet?

Värdera sårbarheterna

När man identifi erat det skyddsvärda i verk-

samheten är nästa steg en sårbarhetsanalys. 

Målet är att identifi era och analysera sårbarhe-

ter som det skyddsvärda har och som kan 

utnyttjas av en antagonist. 

Ett problem som Säkerhetspolisen ibland 

noterar är att det existerar allvarliga sårbarhe-

ter i en verksamhet som ett resultat av att verk-

samheten inte lyckats identifi era det som bör 

skyddas. Detta kan få stora konsekvenser. 

Säkerhetspolisen har sett exempel där organi-

sationen missat att identifi era olika IT-system 

som skyddsvärda och sedan outsourcat syste-

men med otillräckliga krav på säkerhet. 

Det är svårt att ge några generella råd när 

det gäller att värdera sårbarheter eftersom det 

ofta måste göras en avvägning mellan funktion 

och skyddsnivå. Grundläggande är dock att 

vara medveten om de avvägningar som görs 

och vilka risker som därigenom tas. 

Välj säkerhetsskyddsåtgärder 
långsiktigt och i rätt tid!

Åtgärder för att hantera sårbarheter i skyddsvärd 

verksamhet kan delas in i olika områden: 

 fysiskt skydd 

 informationssäkerhet 

 säkerhetsprövning (skydd mot insiders) 

 utbildning i säkerhetsskydd 

 kontroll av säkerhetsskyddet 

Skyddsåtgärder inom dessa områden måste 

komplettera varandra för att ge bästa effekt. 

Effekten av ett säkerhetsskyddssystem blir för-

stås bäst om det på ett naturligt sätt byggs in i 

verksamheten från början. 

För vissa åtgärdsområden, exempelvis fysiskt 

skydd, är tidsplaneringen viktig eftersom skyd-

det måste ”byggas in” när lokalerna byggs. Det 

går alltid att ”lägga på” skyddsåtgärder i efter-

hand men det är sällan lika bra ur vare sig ett 

säkerhets- eller kostnadsperspektiv. Samma sak 

gäller för elektroniska säkerhetsskyddsåtgär-

der och skydd mot insiders vid anställning 

(säkerhetsprövning). 

REGISTERKONTROLL VID ANSTÄLLNING
I arbetet med säkerhetsskydd ingår att 
göra registerkontroller. Kontrollerna är en 
del av de skyddsvärda verksamheternas 
säkerhetsprövningar och fungerar som 
underlag när dessa ska fatta beslut om 
anställningar. Säkerhetsprövningens syfte 
är att bedöma om en person är lämplig, 
lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. 
Säkerhetspolisen genomför registerkon-

troll efter ansökan från en myndighet och 
samtycke från personen som ska kontrol-
leras. Personen kontrolleras mot belast-
ningsregistret, misstankeregistret, poli-
sens allmänna spaningsregister och upp-
gifter som behandlas med stöd av polisda-
talagen. Det är alltid anställande myndig-
het som beslutar om anställning.
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Var görs kontroller?
Säkerhetspolisen inriktar själv sin tillsynsverk-

samhet och prioriterar då samhällets mest 

skyddsvärda verksamheter. Det innebär att 

kontrollerna främst inriktas på de verksamhe-

ter där konsekvenserna av ett angrepp skulle 

bli så pass allvarliga att Sverige som nation 

drabbas.

Så går tillsynen till
När Säkerhetspolisen beslutat att kontrollera 

säkerhetsskyddet vid en myndighet kontaktas 

organisationen som sedan vanligen får en viss 

tid på sig att förbereda sig och sin organisation 

för granskningen.

Vid en tillsyn kontrollerar Säkerhetspolisen 

att organisationen följer de lagar och regler om 

säkerhetsskydd som gäller samt att säkerhets-

skyddet är tillräckligt för den verksamhet som 

bedrivs.

Tillsynen omfattar granskning av organisa-

tionens säkerhetsanalys och övrig dokumenta-

tion kring ledning och styrning av fysiskt skydd, 

säkerhetsprövning, och säkerhetsskyddad upp-

handling med säkerhetsskyddsavtal och infor-

mationssäkerhet. Därefter görs en tillsyn på 

plats och verksamhets- och säkerhetsansvariga 

på myndigheten intervjuas. 

I vissa fall görs en teknisk granskning av 

säkerheten i organisationens IT-system. Då tes-

tas bland annat systemens förmåga att motstå 

elektroniska angrepp. Efter tillsynen ger Säker-

hetspolisen förslag på åtgärder för att förbättra 

säkerhetsskyddet och erbjuder även stöd i form 

av rådgivning efter tillsynen. 

Säkerhetspolisen har alltså i uppdrag att ur 

ett säkerhetsperspektiv  granska en del av de 

ansökningar som kommer till Migrationsver-

ket. Det gäller endast de fall där 

det kan fi nnas skäl att tro att perso-

nen i fråga kan utgöra en säker-

hetsrisk.

Utifrån vad som är känt om en 

utlännings bakgrund, kontakter 

eller egna aktiviteter – såväl i Sve-

rige som utomlands – gör Säker-

hetspolisen en bedömning om ut länningen kan 

utgöra en säkerhetsrisk.  Säkerhetsskälen kan till 

exempel innefatta kopplingar till misstänkt 

fl ykting spionage och terrorism. De fl esta ären-

den som Säkerhetspolisen idag ut reder inom 

utlännings rättens område rör ter-

rorverksamhet. 

Efter utredning lämnar Säker-

hetspolisen ett yttrande till Migra-

tionsverket. Det är sedan Migra-

tionsverket som fattar beslut i 

ärendet. Dessa åtgärder är en vik-

tig del i arbetet att försöka förhin-

dra att personer som är eller kan bli ett säker-

hetshot mot Sverige etablerar sig i landet. 

Tillsyn av säkerhetsskydd

Remissinstans i utlänningsärenden

Säkerhetspolisen ger rådgivning till och utför tillsyn av myndigheter 
som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetspolisen är remissinstans, det vill säga kan avge yttranden, till Mig-
rationsverket och överklagandeinstanserna när det handlar om ansökningar 
enligt utlänningslagstiftningen och medborgar skapslagen. Säkerhetspolisen 
har också särskilda uppgifter enligt lagen om särskild utlänningskontroll.
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ANSVARET INNEBÄR ATT bedöma hot och risker 

runt skyddspersoner och att vidta lämpliga säker-

hetshöjande åtgärder. I det arbetet samverkar 

Säkerhetspolisen bland annat med polismyndig-

heterna, Regeringskansliet, riksdagen, Hovet, 

utländska ambassader i Sverige och säkerhets-

tjänster i andra länder. 

Den centrala statsledningen
Den centrala statsledningen består av drygt 

400 personer. De är: 

 statschefen 

 talmannen 

 riksdagsledamöterna

 statsministern 

 statsråden 

 statssekreterarna 

 kabinettssekreteraren

För att de personer som ingår i den centrala 

statsledningen ska kunna sköta sina uppdrag 

under trygga och säkra former, behovsanpassar 

och omprövar Säkerhetspolisen åtgärderna 

fortlöpande i förhållande till bedömningarna 

avseende den aktuella situationen. Ansvaret för 

att skydda andra potentiellt hotade personer 

har de lokala polismyndigheterna.

Statsbesök och liknande händelser
Säkerhetspolisen ansvarar för säkerheten vid 

statsbesök och liknande händelser. Statsbesök 

är officiella besök av utländska statschefer. 

Andra händelser där vi också ansvarar för säker-

heten är icke-offi ciella besök av utländska stats-

chefer. Vi ansvarar även för säkerheten vid 

besök av personer med jämförbar ställning 

med statschef eller statschefs maka/make eller 

sambo och barn, talman, regeringschef, utri-

kesminister, minister, partiledare, överbefälha-

vare, företrädare för en internationell organisa-

tion eller liknande.

Det fi nns ett särskilt beslut om att andra län-

ders beskickningsmedlemmar, det vill säga per-

soner som arbetar på utländska ambassader och 

konsulat, kan få personskydd när de vistas på 

svensk mark. Normalbilden är att några få av 

ambassadörerna har livvakter från Säkerhetspo-

lisen. En av anledningarna till beslutet är att Sve-

rige inte tillåter att ambassadörerna har beväp-

nade livvakter från det egna hemlandet.

Skyddsåtgärder – från information och 
rådgivning till livvakt 
Beslut om vilka säkerhetshöjande åtgärder som 

ska vidtas fattas utifrån en hot-, risk- och sårbar-

hetsbedömning. Den minst omfattande åtgär-

den innebär att Säkerhetspolisen informerar 

berörd polismyndighet om att en aktivitet ska 

genomföras inom deras geografi ska ansvars-

område. En av de mer omfattande åtgärderna 

är livvaktsskydd kombinerat med platsbevak-

ning. Säkerhetshöjande åtgärder kan också 

vara information och rådgivning samt tekniska 

skyddsåtgärder såsom installation av lås och 

larm eller begäran om bombsök. 

Ansvarsfördelning mellan polismyndighet 
och Säkerhetspolisen
De säkerhetshöjande åtgärder som vidtas kan 

vara sådana som Säkerhetspolisen ansvarar för 

Personskydd
Centrala statsledningen 
ska skyddas
Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens 
 säkerhet. Vidare kan Säkerhetspolisen fatta särskilda beslut om 
personskydd utanför den kretsen, till exempel för medlemmar i 
kungafamiljen. Vi ansvarar också för säkerheten vid statsbesök.
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och sådana en annan polismyndighet ansvarar 

för. 

Säkerhetspolisen ansvarar för:

 beslut om övergripande utformning av när- 

och distansskydd

 kontakten med skyddspersonen eller den-

nes företrädare

 information till berörd polismyndighet om 

hot, risker och skyddspersonens resor

 information och instruktioner till de poliser 

som deltar i en insats 

 tekniska skyddsåtgärder

 operativ ledning av närskyddet 

Polismyndigheten ansvarar för genomförandet 

av distansskyddet. Det omfattar plats- och färd-

vägsbevakning, eskort och del av skyddsspaning. 

Planering och samarbete nödvändigt 
Personskyddsarbete handlar till stor del om pla-

nering och genomförande av säkerhetshöjande 

åtgärder. Grunden i arbetet läggs i planeringen. 

Har man lyckats åstadkomma ett bra samarbete 

mellan de inblandade i denna fas ökar möjlig-

heten att insatsen som genomförs blir fram-

gångsrik. För att skyddet ska bli så bra som möj-

ligt krävs ett omfattande samarbete mellan 

Säkerhetspolisen och säkerhetsansvariga hos 

samarbetspartners eller berörd polismyndig-

het. När en skyddsperson ska åka utomlands 

samarbetar Säkerhetspolisen med olika myn-

digheter och organisationer i värdlandet samt 

Utrikesdepartementet eller Hovförvaltningen. 

Utländska statsbesök i Sverige föregås av för-

handlingar som handläggs av Utrikesdeparte-

mentet.

Livvakter
Sedan mordet på utrikesminister Anna Lindh 

2003, har antalet livvakter ungefär fördubblats. 

Idag fi nns det cirka 130 livvakter på Säkerhets-

polisen. Den stora ökningen av antalet livvakter 

beror på att Säkerhetspolisens uppdrag och 

arbetssätt har förändrats de senaste åren. Ett 

exempel är att Säkerhetspolisen fått ett tydli-

gare uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgär-

der även för dem i den centrala statsledningen 

som inte omfattas av kontinuerliga åtgärder. Att 

väga in även potentiella hot vid hotbildsbedöm-

ningarna är ett annat. 

Läs mer om personskyddsarbetet i Almedalen på sidan 50.

En livvakt arbetar i första hand med att förebygga och förhindra att skyddspersonen 
utsätts för våld eller kränkande handlingar. Sker det ändå ett angrepp ska situationen 
kunna hanteras. Uppdraget ställer höga krav på livvaktens mentala, fysiska och sociala 
förmåga. Säkerhetspolisens livvakter är utbildade poliser med minst fyra års arbetslivs-
erfarenhet inklusive studietiden. I samband med rekrytering testas begåvning, personlig-
het, fysik, syn, bilkörning, vapenhantering samt förmågan att värdera situationer på ett 
bra sätt. Livvaktsutbildningen är tio veckor lång och följs upp av kontinuerlig vidareutbild-
ning. Kunskapstester och fysiska tester sker årligen. Anställningen är tidsbegränsad och 
de utbildade poliserna är tjänstlediga från polismyndigheterna.

KRAVEN PÅ LIVVAKTERNA
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UPPDRAG OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

Säkerhetspolisen skyddar demokratin, det vill säga rikets inre 
säkerhet. En del av uppdraget är att motverka otillåten påverkan 
på grundläggande demokratiska funktioner. 

MED OTILLÅTEN PÅVERKAN menas våld, hot 

och trakasserier som riktas mot  förtro endevalda, 

myndighetsföreträdare och  journalister. Det 

handlar också om enskilda individers rätt att 

organisera sig politiskt och manifestera en 

åsikt.

Sveriges beslutsfattare, de som ska verk-

ställa besluten och de som har den granskande 

funktionen i vårt demokratiska samhälle, ska 

kunna utföra sina uppgifter utan att utsättas 

för våld, hot eller trakasserier. I begreppet otill-

låten påverkan ingår också korruption, det vill 

säga när förtroendevalda eller myndighetsföre-

trädare begår brott eller tjänstefel för att hjälpa 

grovt kriminella aktörer. 

Aktörer som Säkerhetspolisen följer
Säkerhetspolisens uppdrag omfattar både aktö-

rer som är politiskt motiverade och de som 

huvudsakligen drivs av ekonomiska intressen, 

det vill säga extremistmiljöerna och aktörer 

inom den grova organiserade brottsligheten. 

Inom verksamhetsområdet ryms också enskilda 

hotaktörer, det vill säga enskilda individer som 

Författningsskydd
Motverka otillåten påverkan
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utifrån personliga drivkrafter har förmåga att 

utgöra ett hot mot samhällsföreträdare. 

Genom att få förtroendevalda att avstå från 

att engagera sig i vissa frågor, myndighetsföre-

trädare att ändra sina beslut i ett visst ärende 

eller journalister att tveka inför granskningen 

av en viss företeelse, kan aktörerna orsaka demo-

kratin stor skada.

Säkerhetspolisen utreder inte alla brott som 

dessa personer begår eller alla hot och trakasse-

rier som våra samhällsföreträdare utsätts för. 

Vårt uppdrag gäller den allvarliga och den syste-

matiska brottsligheten som riktas mot våra sam-

hällsföreträdare då de sköter sitt arbete, alltså i 

egenskap av den funktion de har i samhället.

Extremistmiljöerna
För extremistmiljöernas anhängare handlar det 

om att göra samhället bättre för dem som anses 

ingå i aktörernas föreställda gemenskap. De är 

övertygade om att det inte går att förändra sam-

hället genom det demokratiska systemet. De 

anser att det behövs direkta och konkreta meto-

der som blockader, symboliska aktioner, hot 

och trakasserier för att få till en förändring. 

Inom miljöerna accepteras – och i vissa fall före-

språkas – också våldsamma metoder, även om 

det innebär att enskilda individers fri- och rättig-

heter kränks. Men det är ett begränsat antal per-

soner som själva har använt, eller kan tänka sig 

att använda, våld för att nå sina politiska mål.

Extremistmiljöerna kan delas in i två delar, 

vit makt-miljön och autonoma miljön. Begrep-

pen är inte tänkta att ge en korrekt beskrivning 

av miljöerna och deras särdrag. De används för 

att förtydliga att det är de extrema handling-

arna, alltså brottsligheten, som avses när Säker-

hetspolisen talar om extremism, inte åsikterna. 

Vit makt-miljön
Vit makt-miljön består av individer, grupper, 

nätverk och organisationer som vill ha ett auk-

toritärt styre och en nationell gemenskap base-

rad på etnicitet. Miljön präglas av föreställ-

ningen att människor kan delas in olika raser 

och att den vita rasen är överlägsen de övriga. 

Vissa vit makt-anhängare har emellertid tonat 

ned termen ”ras” och använder istället begrep-

pet ”kultur”, men principen är den samma: kul-

turen anses vara medfödd och oföränderlig. 

Ytterligare några menar att alla de föreställda 

mänskliga raserna är likvärdiga, men att de inte 

har samma existensberättigande i Sverige. Dess-

utom bör de hållas åtskilda för att bevara sina 

egenskaper och särdrag. Oavsett vilket, anser 

merparten av dem att ”den vita rasen” och den 

svenska kulturen är hotad, att det största hotet 

utgörs av det mångkulturella samhället och att 

våra samhällsföreträdare bär skulden för detta. 

En del av de brott som vit makt-anhängare 

begår faller in under benämningen hatbrott 

eller hets mot folkgrupp. Hatbrott är ett sam-

lingsnamn på fl era olika brott, varav hets mot 

folkgrupp är ett. Det är således ett vidare begrepp 

än politiskt motiverad brottslighet, det vill 

säga alla hatbrott är inte politiskt motiverade 

och alla som gör sig skyldiga till hatbrott ingår 

inte i vit makt-miljön.

Autonoma miljön
Inom den autonoma miljön finns individer, 

grupper och nätverk som verkar för ett klasslöst 

och ekonomiskt jämlikt samhälle. De ideolo-

giska utgångspunkterna varierar, men gemen-

samt för dem är uppfattningen om att den upp-

levda fascismen måste motarbetas i alla dess for-

mer och att orättvisorna fi nns på alla samhällets 

nivåer, till exempel mellan rika och fattiga samt 

mellan män och kvinnor. Alla typer av hierar-

kier anses inbegripa någon form av förtryck. 

Därför organiserar sig aktivisterna i platta och 

nätverksliknande strukturer. Aktiviteterna 

genomförs i så kallade aktioner som i sin tur kan 

vara delar av större kampanjer. I en del kampan-

jer har alla som sympatiserar med en viss fråga 

möjlighet att agera i aktionens eller kampan-

jens namn, andra är mer baserade på organisa-

tionstillhörighet. På så vis kan sakfrågan sägas 

vara viktigare än den organisatoriska eller geo-

grafi ska tillhörigheten. Det gör det också möj-

ligt för enskilda personer att ingå i fl era olika 

konstellationer samtidigt.

Grov organiserad brottslighet
Sedan 2008 har Säkerhetspolisen ett särskilt 

uppdrag att förebygga, kartlägga och motverka 

den grova organiserade brottslighetens otill-

 Det är ett begränsat antal 
personer som själva har 
använt, eller kan tänka sig 
att använda, våld för att nå 
sina politiska mål.  
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låtna påverkan på grundläggande demokra-

tiska funktioner. Säkerhetspolisen har emeller-

tid inget uppdrag att följa den grova organise-

rade brottsligheten som sådan, till exempel för-

ändringar inom grupperingarna eller brottslig-

heten i stort. Uppdraget gäller de fall av otillå-

ten påverkan som riktas mot de grundläggande 

demokratiska funktionerna. Arbetet sker i nära 

samverkan med de övriga polismyndigheterna 

och en rad andra myndigheter.

Den grova organiserade brottsligheten har 

en, generellt sett, hög förmåga att utöva otillå-

ten påverkan. Det är ett medel för att kunna fort-

sätta eller expandera sin primära brottsliga verk-

samhet i syfte att tjäna pengar, erhålla status 

eller upprätthålla sin kriminella livsstil. De sam-

hällsfunktioner som är mest utsatta för otillåten 

påverkan är de som direkt påverkar den krimi-

nella verksamheten, till exempel polismyndig-

heterna. Främst sker det i form av hot och trakas-

serier, men även korruption är en relativt vanlig 

företeelse. Våld är ovanligt. Det våld som före-

kommer riktas främst mot egendom (skadegö-

relser) och inte mot person. 

Personer som agerar på egen hand
De senaste årens händelser och utveckling visar 

det som Säkerhetspolisen noterat sedan länge. 

Hotet mot demokratin kommer även från per-

soner som agerar på egen hand. Enskilda hotut-

övare är inte någon homogen kategori. Därför 

är det svårt att dra generella slutsatser om vilka 

avsikter de har, hur de går till väga och mot vad 

de vill agera. Säkerhetspolisen använder 

begreppet enskilda hotutövare för att särskilja 

ensamagerande individer från dem som agerar 

i grupp. Det kan vara en eller två personer som 

drivs av en ideologisk övertygelse utan att vara 

en del av ett nätverk eller ett större samman-

hang och som alltså planerar eller utför atten-

tat utifrån eget uppsåt.

En del av dem hotar eller trakasserar (ofta 

medialt exponerade) företrädare för den cen-

trala statsledningen utan att drivas av politiska 

eller ideologiska motiv. De kan ha någon form 

av psykisk funktionsnedsättning, till exempel 

en psykisk sjukdom eller någon form av miss-

bruk (alkohol eller narkotika) som får dem att 

bete sig irrationellt i omvärldens ögon. För 

dessa enskilda hotutövare är framförallt två 

typer av drivkrafter vanliga. Den ena handlar 

om skuldbeläggning och att få upprättelse för 

en upplevd kränkning, till exempel på grund 

av ett beslut som de upplever drabbat dem 

negativt. Den andra om en inbillad personlig 

(ofta amorös) relation till skyddspersonen. 

Båda drivkrafterna resulterar i en mängd olika 

kontaktförsök, både indirekta så som brev och 

gåvor och direkta personliga närmanden. Kon-

taktsökandet är ofta systematisk och kan pågå 

 Att motverka ensamagerande våldsverkare kräver alltså en välfung-
erande samverkan mellan rättsväsendet och det civila samhället. 

RAPPORT OM DEN GROVA ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN

Som en del av Säkerhetspolisens nationella 
huvudansvar för att förebygga, kartlägga 
och motverka den grova organiserade 
brottslighetens otillåtna påverkan på vik-
tiga samhällsfunktioner, sammanställer 
Säkerhetspolisen regelbundet en nationell 
hotbild i en rapport. Syftet är att öka kun-
skapen om på vilket sätt den grova organi-
serade brottsligheten utgör ett hot mot 
demokratin. I rapporten beskrivs den otill-
låtna påverkans karaktär och omfattning, 

eftersom en ökad medvetenhet är en för-
utsättning för att hot och sårbarheter ska 
minska. Den första rapporten kom 2009 
och den tredje i ordningen blev klar i slutet 
av 2013. Rapporten baseras på under-
rättelser om fall av våld, hot och korrup-
tion som inkommit till – eller bearbetats 
vid – Säkerhetspolisen mellan den 1 
november 2011 och 31 oktober 2013. 
Rapporten fi nns att läsa på Säkerhets-
polisens webbsida.

Författningsskydd
UPPDRAG OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN
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under lång tid, även om intensiteten kan 

variera. 

Det fi nns också personer som inspireras av 

en ideologi. Internationellt och historiskt har 

dessa aktörer funnits inom så väl djurrättsakti-

vism och miljöaktivism som politisk och reli-

giös extremism. Andra ensamagerande har 

haft rent personliga drivkrafter (så kallade 

rättshaverister). Några av dem upplever att de 

är en del av ett större sammanhang.

Vissa grupper menar att brottet, av strate-

giska skäl, ska begås av enskilda individer för 

att försvåra för rättsväsendet, det vill säga att 

organisationer och grupper använder ensama-

gerandet som en strategi för att nå sitt mål. 

Som kategori har enskilda hotaktörer alltså en 

stor spännvidd: från den verklige enstöringen 

med ytterst lite kontakt med omvärlden till 

den som fått i uppdrag att på egen hand utföra 

en våldshandling, oavsett bevekelsegrund.

Signaler måste fångas upp 
Det går inte att säga att en typisk ensamage-

rande våldsverkare beter sig eller uppträder på 

ett specifi kt sätt. Detta faktum bidrar till att det 

är svårt att identifi era och motverka dessa per-

soner. Det kan också vara svårt för rättsväsendet 

att i ett tidigt skede upptäcka enskilda individer 

med avsikt och förmåga att begå grova vålds-

brott. De som har störst möjlighet att i ett tidigt 

skede fånga upp signalerna är de som dagligen 

fi nns i personernas närhet (skola, arbetskolle-

gor, släkt och vänner). Att motverka ensamage-

rande våldsverkare kräver alltså en välfunge-

rande samverkan mellan så väl Säkerhetspoli-

sen och de övriga polismyndigheterna som mel-

lan rättsväsendet och det civila samhället.

Aktuell hotbildsbedömning 
Ingen av de aktörer som Säkerhetspolisen följer 

bedömdes under 2013 utgöra ett hot mot det 

demokratiska statsskicket som helhet, det vill 

säga ingen av dem har förmåga att förverkliga 

sina avsikter. Men även om de inte med våld 

kan ta makten har de både avsikt och förmåga 

att utgöra ett hot mot vissa funktioner och indi-

vider som i förlängningen kan hota vårt demo-

kratiska statsskick.

Våldsbrott mot grundläggande demokratiska 

funktioner är relativt ovanliga i Sverige. Även om 

det exempelvis fi nns ideologiska motiv att agera 

mot vissa måltavlor på ett visst sätt, är det långt 

ifrån alltid det sker. Merparten av den allvarliga 

och systematiska brottslig heten sker först när 

samhällsföreträdare kräver hårdare tag, initie-

rar motåtgärder eller rapporterar negativt om 

vissa aktörer eller företeelser. Det innebär att när 

offentliga personer exponerar sina åsikter och 

ställningstaganden i media, eller vid offentliga 

möten, så ökar den otillåtna påverkan.

Aktörerna har ett relativt omfattande skräm-

selkapital, till exempel genom att anhängare till 

dessa miljöer har begått allvarliga och medialt 

uppmärksammade brott, vilket påverkar allmän-

hetens uppfattning om hotbilden.  

Läs också intervjun med vår chefsanalytiker inom 

området Författningsskydd på sidan 58

MODUS 

Från grundlagsskyddad yttrandefrihet 
till politiskt motiverad brottslighet

Icke-våld
Civil olydnad

Hot
Skadegörelse

Våld

  Fredliga 
demonstrationer 
 Protester 
 Namninsamlingar
 Opinionsbildning

 Blockader
  Symboliska 
aktioner

 E-post
 Webbsidor
 Brev
 Telefon
 Direkt

 Bostäder
 Valstugor
 Partilokaler

 Misshandel 
 Mordbrand 
 Våldsamt upplopp

 45SÄKERHETSPOLISEN 2013



Året innefattade ett prinsessbröllop och en  
snabbvisit av den amerikanske presidenten Obama. 
Andra händelser Säkerhetspolisen hanterade är 
 återvändare som deltagit i strider i Syrien, ett tydligt 
fall av fl yktingspionage och ökade motsättningar 
 mellan de politiska extremistmiljöerna i Sverige.
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DEN FRÄMSTA NYCKELN till framgång var det 

välfungerande samarbetet mellan Säkerhets-

polisen, polisen i Stockholm och Rikskriminal-

polisen. Polisens samlade resurser resulterade 

i en trygg insats som omfattade allt från livvak-

ter i presidentens närhet till sjöpoliser och 

patruller på stan. 

Det var en av de största insatserna som Säker-

hetspolisen haft kring ett besök av en enskild 

skyddsperson, men det fanns väl upparbetade 

rutiner att luta sig emot då vi har lång vana vid 

att hantera säkerheten för många skyddsperso-

ner vid omfattande utländska besök. Vårt arbete 

innebar också att göra och delge kontinuerliga 

hotbildsbedömningar till alla som ansvarade 

för åtgärder kring besöket. I princip alla delar av 

myndigheten arbetade med insatsen som bland 

annat omfattade underrättelsehandläggare, 

analytiker, tekniker, jurister och översättare. 

Livvakterna arbetade förstås mycket nära presi-

dentens egen personal från Secret Service, både 

inför och under besöket.

Syftet med Säkerhetspolisens arbete är alltid 

att skydda demokratin. Vid det här besöket 

handlade det om att möjliggöra trygga och 

säkra möten mellan Sveriges regering, nord-

iska stats- och regeringschefer, kungafamiljen 

och den amerikanske presidenten.  

Statsbesök

Säker insats vid
Obamas besök 
Den amerikanske presidenten Barack Obama besökte Stockholm 
under ett dygn i augusti och svensk polis hade huvudansvaret för 
hans säkerhet. Besöket skedde under trygga och säkra former.

 Det var en av de största 
insatserna som Säkerhets-
polisen haft kring ett besök 
av en enskild skyddsperson. 

President Obama besökte bland annat synagogan i Stockholm.
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SÄKERHETSPOLISEN STOD än en gång för per-

sonskyddet vid ett kungligt bröllop när prinses-

san Madeleine och Christopher O’Neill gifte sig i 

Slottskyrkan i Stockholm. Säkerhetspolisen sam-

arbetade framgångsrikt med bland andra Hovet 

och polismyndigheten i Stockholms län under 

förberedelserna, som var minutiösa från det att 

planeringen började tidigt 2013. Bröllopet före-

gicks av Sveriges nationaldag och blev en utökad 

säkerhetsinsats för Säkerhetspolisen som kulmi-

nerade under bröllopsdagen den 8 juni.

Säkerhetspolisen stod i vanlig ordning för 

närskyddet vid prinsessbröllopet vilket omfat-

tade såväl livvakter som säkerhetschaufförer. 

För att livvakterna ska kunna utföra sitt upp-

drag framgångsrikt har dessförinnan ett grund-

ligt förberedelse- och underrättelsearbete ägt 

rum. Det arbetet skapar förutsättningarna för 

vilka skyddsåtgärder som måste vidtas vid ett 

säkerhetsarrangemang. Prinsessbröllopet för-

fl öt utan några incidenter och Säkerhetspoli-

sen kunde verka utan att synas.

Grundliga hotbildsbedömningar
För att förbereda en händelse som ett prinsess-

bröllop görs grundliga hotbildsbedömningar för 

både svenska gäster och de som reser in från 

andra länder. Säkerhetspolisen ansvarar för 

inresta gästers skydd och då görs också en hot- 

och sårbarhetsbedömning. Dessutom följer vi 

internationella överenskommelser som säger att 

mottagarlandet har det övergripande ansvaret.

Minutiöst förberett 
prinsessbröllop
Klapprande hovar, färgsprakande klänningar och 
fanfarer  omgärdade prinsessan Madeleine och hennes 
Christopher O´Neil under bröllopsdagen den 8 juni.

Planeringen inför prinsessan 
Madeleines bröllop var minutiös. 
Närskyddet omfattades av såväl 
livvakter som säkerhetschaufförer.
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DET NYA HUVUDKONTORET är byggt och anpas-

sat efter Säkerhetspolisens behov. Myndighe-

ten har under de senaste åren tydligt arbetat 

med att skapa en flexibel organisation som 

snabbt ska kunna ställa om efter omvärldens 

behov och vid krissituationer. Säkerhetspoli-

sens verksamhet har också vuxit och de gamla 

lokalerna blev för trånga. Istället för att sitta 

utspridda i olika kontor i Stockholm fi nns nu 

verksamheten samlad under ett tak. Med den 

nya organiseringen i det nya huvudkontoret 

kan Säkerhetspolisens operativa förmåga öka 

ytterligare.

Större tillgänglighet
Det fi nns många fördelar i det nya huset, där 

arkitekturen inbjuder till större tillgänglighet. 

Det har blivit tydligare för både allmänhet, 

andra myndigheter och media var de kan nå oss.

Huset har byggts av Specialfastigheter för 

statens räkning och Säkerhetspolisen hyr fast-

igheten sedan den 22 augusti 2013. Under byg-

get har hänsyn tagits till god miljöpolicy. Huset 

uppfyller krav enligt Greenbuilding-program-

met, vilket innebär att fastigheten har ett ener-

gibehov som är 25 procent mindre än Boverkets 

energikrav. I Kronoberg har Säkerhetspolisens 

hyreskostnader varit låga. De kommer att öka, 

och ligger i normal nivå i förhållande till andra 

myndigheters.  

SÄKERHETSPOLISENS 
NYA HUVUDKONTOR

Lokalyta: 35 000 kvadratmeter
Årshyra: Drygt 94 miljoner
Arbetsplatser: 800 stycken

Säkerhetspolisens hyreskontrakt 
med Specialfastigheter löper över 25 år.

I november 2013 lämnade Säkerhetspolisen kvarteret Kronoberg 
på Kungsholmen i Stockholm, där merparten av personalen 
tidigare arbetat, för att fl ytta till det nya huvudkontoret i Solna.

Nytt huvudkontor i Solna
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Varje sommar förvandlas Almedalen på Got-

land till Sveriges största politiska mötesplats. 

För Säkerhetspolisen innebär det en betydande 

personskyddsinsats. Almedalskommende-

ringen är den största återkommande insatsen 

för personskyddet och kräver omfattande för-

beredelser och samordning. 

Ungefär 200 av Säkerhetspolisens skydds-

personer i den centrala statsledningen besöker 

Almedalen någon gång under veckan. Hur 

mycket personal från Säkerhetspolisen som är 

på plats varierar beroende på vilka skyddsper-

soner som är där. Det rör sig främst om ett stort 

antal livvakter och även analytiker, underrät-

telsehandläggare och säkerhetschaufförer. 

Omfattande planeringsarbete
En viktig del i arbetet för att få kommende-

ringen att fungera optimalt är en tät samver-

kan med Stockholms- och Gotlandspolisen. Vi 

samarbetar även med andra samverkanspart-

ner som exempelvis region Gotland och parti-

organisationerna. Almedalen innebär ett 

Almedalsveckan

En av årets största insatser
Almedalsveckan är personskyddets största årliga insats.  
Ungefär 200 av Säkerhetspolisens skyddspersoner besöker 
Almedalen under en vecka.

SÄKERHETSPOLISEN SKYDDAR demokratin 

enligt uppdraget från regeringen. Säkerhetspo-

lisens uppdrag gäller främst den demokratiska 

processen, det vill säga beslutsfattandet, myn-

dighetsutövningen och den fria debatten. 

Under året har hoten mot journalister upp-

märksammats. Att journalister hotas för att de 

rapporterat om en viss händelse, eller för att 

förhindra att en viss artikel skrivs, är allvarligt. 

Men alla hot kommer inte från aktörer som 

Säkerhetspolisen följer – och det är inte alla 

hotfulla kommentarer som utgör ett brott. 

Säkerhetspolisens uppdrag när det gäller hot 

mot journalister utgår från politiskt motiverade 

aktörer. Det innebär att Säkerhetspolisen har en 

övergripande kunskap om var, på vilket sätt och 

Ansvaret vid hot mot journalister

Stefan Löfven var en av de skyddspersoner som 
befann sig i Almedalen.
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omfattande planeringsarbete som pågår aktivt 

från årsskiftet. Insatsen kräver logistisk plane-

ring och ställer stora krav på fl exibilitet och 

beredskap för förändringar. 

Många människor på liten yta
Svårigheten i Säkerhetspolisens arbete är att 

många människor rör sig på en liten yta och att 

det inte går att använda fordon på samma sätt 

som vanligt. I gengäld är evenemanget på en ö 

vilket gör det lättare att ha kontroll över in- och 

utresor för exempelvis aktörer från extremist-

miljöer eller andra som kan utgöra ett hot mot 

skyddspersonerna. Alla demokratiska möten 

och samtal under Almedalsveckan 2013 kunde 

genomföras utan störningar.

Seminarier och öppna samtal 
Säkerhetspolisen deltog i öppna samtal under 

veckan, bland annat diskuterade cheferna för 

Säkerhetspolisen, Must och FRA hur vi möter 

cyberspionaget mot Sverige. Samtalet tog upp 

frågor om hur vi skyddar oss mot andra länders 

försök att komma åt information om exempel-

vis svensk högteknologi i svenska IT-system.

Säkerhetspolisens chefsanalytiker för för-

fattningsskyddet medverkade även i seminarie-

samtal om förtroendevalda som utsätts för hot 

i sitt politiska engagemang.

Säpojoggen för tredje året
Träningspasset ”Säpojoggen” inbjöd för tredje 

året de morgonpigga och träningssugna i Alme-

dalen. Syftet är att ge en inblick i hur livvak-

terna förbereder sig för sina uppdrag. Person-

skyddet ledde träningen där ett 80-tal personer 

deltog i uppvärmning och löparpass på Visbys 

gator och gränder. Det hela avslutades med ett 

frukostmingel för alla deltagare med personal 

från olika delar av Säkerhetspolisen. 

i vilka sammanhang de hotaktörer vi följer utö-

var otillåten påverkan mot journalister. Enskilda 

fall, utredningar och kontakter med utsatta 

journalister hanteras i första hand av de lokala 

polismyndigheterna. Den information som 

Säkerhetspolisen har, och de bedömningar som 

görs, lämnas över till den berörda polismyndig-

heten för att dessa ska kunna anpassa eventuella 

skyddsåtgärder på bästa sätt. Säkerhetspolisen 

bidrar också med resurser och verktyg, till exem-

pel spaning och analys, för att misstänkta gär-

ningspersoner ska kunna lagföras.  

Säpojoggen är 1,5 kilometer lång. Den som var 
snabbast i mål sprang på 5:28 minuter.

 Insatsen kräver logistisk 
 planering och ställer stora krav 
på fl exibilitet och beredskap för 
förändringar. 
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DET ALLVARLIGASTE ATTENTATSHOTET i Sverige 

idag kommer från al-Qaidainspirerade perso-

ner och grupper, som även kan kallas våldsbe-

jakande islamism. Hit räknas också al-Shabaab-

inspireradeaktörer. I slutet av 2013 var stora 

delar av de al-Qaidainspirerade grupperna 

fokuserade på Syrien.

Antalet anhängare till våldsbejakande isla-

mism i Sverige har inte ökat de senaste åren 

och det är endast ett fåtal av dessa individer 

som utvecklar attentatsavsikt i Sverige. 

– Det är dock möjligt att våldsbejakande isla-

mism i Sverige på sikt kommer att växa med 

hänseende till resandet och de som återvänder 

från Syrien, menar Jonathan Peste.

Uppfattade kränkningar av islam
 Sedan 2010 har Säkerhetspolisen kunnat kon-

statera några fall av konkreta attentatsavsikter 

mot mål i Sverige från våldsbejakande isla-

mism, berättar Jonathan Peste.

– Detta kan kopplas till en allmän utveck-

ling inom al-Qaidaideologin. Länder som asso-

cieras med kränkningar av islam, som att publi-

cera karikatyrer av profeten Mohammed, har 

hamnat i fokus för al-Qaidainspirerade grupper 

och de ser kränkningarna som motiv för atten-

tat. I anknytning till detta har al-Qaidaideolo-

ger i utlandet, bland annat företrädare för al-

Qaida i Irak och för al-Shabaab i Somalia, tidi-

gare pekat ut mål i Sverige som tänkbara.

Återvändare bakom fl era attentatshot
Några av de attentatshot som Säkerhetspolisen 

upptäckt i Sverige de senaste tre åren, har invol-

verat återvändare som tidigare deltagit i vålds-

handlingar i utlandet. Liknande erfarenheter 

har gjorts av säkerhetstjänster i andra europe-

iska länder.

 – Minst 75 personer har totalt rest från Sve-

rige till Syrien och anslutit sig till al-Qaidain-

spirerade grupper enligt Säkerhetspolisens 

bedömning. Alla befi nner sig dock inte i Syrien. 

Av dessa 75 har en del återvänt och andra har 

avlidit, säger Jonathan Peste.

Ideologin legitimar attentat i Europa
Säkerhetspolisen är endast intresserad av 

resande som ger sig av för att ansluta sig till al-

Qaidainspirerade grupper. Orsaken är att per-

soner som reser till al-Qaidainspirerade grup-

per i utlandet alltså eventuellt inspireras av 

gruppernas ideologi och kan öka sin förmåga 

att genomföra terrorattentat. Ideologin anser 

det berättigat att utföra attentat i Europa. Åter-

vändare är därför ett potentiellt allvarligt 

attentatshot i Sverige.

– De som återvänder kan även rekrytera nya 

personer att resa, eller stödja våldsbejakande 

islamism på annat sätt. Personer som rest till al-

Qaidainspirerade grupper i utlandet utgör 

också ett attentatshot utomlands, vilket är ett 

problem. Sverige har åtagit sig att motverka 

terrorism även i utlandet och regeringen har 

Minst 75 personer har rest från Sverige till Syrien och anslutit  
sig till al-Qaidainspirerade grupper enligt Säkerhetspolisens 
bedömning. Av dessa 75 har en del återvänt och andra har 
avlidit. Detta berättar Jonathan Peste, Säkerhetspolisens 
 chefsanalytiker inom kontraterror.

Unga återvändare från al-Qaidainspirerade grupper i Syrien

Allvarligaste 
attentatshotet i Sverige
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gett Säkerhetspolisen i uppdrag att ansvara 

också för det, säger Jonathan Peste.

Många rest under kort tid
Resandet till Syrien från Sverige för att ansluta 

sig till al-Qaidainspirerade grupper är exceptio-

nellt omfattande i förhållande till andra al-Qai-

dainspirerade resandevågor. Ett stort antal per-

soner har rest under förhållandevis kort tid. 

Säkerhetspolisen ser inga tecken på att resan-

det håller på att avta. Tidigare har personer 

från Sverige också rest till Afghanistan / Pakis-

tan, Irak, Somalia och Jemen. Från 2006 till 

idag handlar det om minst ett 30-tal som rest 

till Somalia, ett tiotal till Afghanistan / Pakistan 

och ett fåtal till Irak och Jemen.

Från hela Sverige
Det är framför allt män i åldrarna 18-30 år som 

reser till Syrien och Säkerhetspolisen ser att 

även kvinnor reser utomlands för att logistiskt 

stödja kampen i Syrien. Personerna som reser 

för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grup-

per kommer både från storstadsregionerna och 

mindre orter i Sverige. I många fall leder 

resorna till sorg och bedrövelse hos anhöriga.

– Vissa återvändare har personligen varit del-

aktiga i grova våldshandlingar och detta kan ha 

traumatiserat dem djupt. Det är hela samhäl-

lets ansvar att uppmärksamma deras problem 

och de risker sådana personer kan innebära för 

samhället, poängterar Jonathan Peste.

Underrättelsearbete av vikt
Säkerhetspolisen bedriver underrättelsearbete 

för att kunna upptäcka om återvändare plane-

rar attentat eller aktivt stödjer terrorism på 

annat sätt. Det kan handla om rekrytering eller 

fi nansiering. 

– Om informationen blir alltför allvarlig och 

det fi nns misstanke om brott kan åklagare kopp-

las in och förundersökning startas. Det fi nns en 

mängd regler och lagar som ser till att våra åtgär-

der står i proportion till informationen. Vi bedö-

 Vissa återvändare har 
personligen varit delaktiga 
i grova våldshandlingar och 
detta kan ha traumatiserat 

dem djupt. 
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mer i nuläget att de fl esta återvändare inte pla-

nerar attentat i Sverige. Enstaka kommer möjli-

gen att göra det. Det fi nns ett stort antal faktorer 

som motverkar att personer går från ideologisk 

åsikt till att förbereda attentat i Sverige, men det 

är ytterst svårt att på förhand förutsäga vem som 

kommer att planera ett attentat.

Personer som aktivt och medvetet stödjer 

och deltar i våldshandlingar i ideologiskt syfte, 

antingen i Sverige eller i utlandet, har genom-

gått en process som kan kallas radikalisering 

eller våldsbejakande radikalisering. Det fi nns 

variationer på hur en sådan radikalisering kon-

kret sker. Det finns också vanligt återkom-

mande drag: påverkan från andra personer som 

vänner och ledargestalter, ideologisk överty-

gelse, sökande efter spänning och gemenskap, 

upplevelser av orättvisor och kränkningar.

Ideologiskt motiverat våld
Våldsbejakande radikalisering innebär att en 

person eller grupp aktivt börjar stödja eller 

utöva ideologiskt motiverat olagligt våld. Pro-

cessen ser ungefär likadan ut oavsett ideologi 

eller övertygelse. Stödet kan handla om att 

sprida våldsbejakande budskap och att upp-

mana andra personer till våldshandlingar. Det 

kan också handla om fi nansiering och annat 

logistiskt stöd till terrorism, och att man reser 

till våldsbejakande grupper i utlandet i syfte att 

utbildas för, och delta i, våldshandlingar samt 

att planera attentat i Sverige eller utomlands. 

– Att arbeta tidigt med att förebygga våldsbe-

jakande radikalisering, det vill säga att förhin-

dra att personer sympatiserar med exempelvis 

al-Qaidas budskap, är inte Säkerhetspolisens 

uppdrag. Engagemang och åtgärder från andra 

parter i samhället är sannolikt mer effektiva i 

det tidiga förebyggande arbetet. Säkerhetspoli-

sen bidrar gärna med generell kunskap till 

detta arbete, förklarar han. 

– Vi arbetar med information om brottsliga 

handlingar, inte med åsikterna och ideologi-

erna i sig, fortsätter Jonathan Peste.

Samtidigt påpekar han att andra personer 

ute i samhället som misstänker eller förstår att 

en bekant, kamrat eller släkting håller på att 

radikaliseras, kan agera och försöka påverka 

individen till att inte begå brott.

Vill ha information från allmänheten
Säkerhetspolisen vill ha information från all-

mänheten om personer som kan misstänkas för 

terroristbrott. Exempel på sådan information är 

om en person söker kunskap om sprängmedel, 

försöker skaffa vapen eller sprängmedel, och i 

kombination med detta söker information om 

möjliga måltavlor och uttrycker stöd för vålds-

främjande ideologier, till exempel al-Qaidas. 

Försöker påverka genom samtal
När det fi nns information om att en person vill 

resa iväg för att ansluta sig till al-Qaidainspire-

rade grupper – eller har återvänt – så försöker 

Säkerhetspolisen samtala med personen. 

– Vi berättar om riskerna med att resa till en 

konfl iktzon och avråder att resa. I de fl esta fall 

reser personerna ändå, förr eller senare. Vi har 

ytterst små möjligheter att stoppa utresa. Infor-

mationsläget i de allra fl esta fall är bristfälligt 

och det går då inte att bevisa brott, förklarar 

Jonathan Peste. 

Han berättar att Säkerhetspolisen i en del 

fall också samtalar med andra personer, som 

anhöriga, som kan ha värdefull information 

eller som kan påverka situationen. 

– Oavsett vem vi pratar med är det viktigt 

med ett gott informationsläge av integritets-

skäl och för att inte orsaka onödig skada och 

oro, säger han. 

 Vi arbetar med information om brottsliga handlingar, 
inte med åsikterna och ideologierna i sig. 
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MANNEN FÄLLDES FÖR ATT avsiktligt ha gått 

den rwandiska statens ärende genom att med 

hemliga och svekfulla medel aktivt skaffat sig 

uppgifter om personliga förhållanden om per-

soner av rwandisk härkomst i Sverige. Ärendet 

visar  tydligt hur fl yktingspionage kan gå till.

Uppgifterna mannen samlade in gav han 

sedan, eller hade för avsikt att ge vidare, till 

rwandiska myndigheter. Den dömde fi ck bland 

annat uppdrag från högt uppsatta militärer i 

Rwanda. Uppdraget var att hämta in upplys-

ningar om regimkritiska personers politiska 

åsikter, deras telefonnummer och vistelseort i 

Sverige. Detta berättar Eva, på utredningsenhe-

ten hos Säkerhetspolisen. 

Vad är Säkerhetspolisens uppdrag i ett sådant här fall?

– Det är Säkerhetspolisens ansvar att förebygga 

och motverka olovlig underrättelseverksamhet. 

Att kartlägga och samla in personlig information 

Hösten 2013 dömdes en 44-årig man i Örebro för grov 
olovlig underrättelseverksamhet. Säkerhetspolisen hade 
haft mannen under uppsikt en tid. 

Ett aktuellt fall av fl yktingspionage

Kartlade landsmän 
åt den rwandiska staten
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om människor som fl ytt sitt hemland, så kallat 

fl yktingspionage, är ett brott i Sverige. I Sverige 

tillåter vi inte att de demokratiska rättigheterna 

kränks. Människor som fl ytt hit måste kunna 

utöva sina rättigheter utan att därmed riskera 

att leva under hot om våld. De ska inte heller 

tvingas leva i rädsla, varken för sin egen säker-

het här i Sverige eller för sina anhörigas säker-

het i det forna hemlandet. För dem kan vår 

självklara yttrande- och tryckfrihet innebära 

repressalier från det forna hemlandet. Den som 

blir utsatt hindras och begränsas från att utöva 

sina demokratiska rättigheter. 

 

Vad hände i detta fall?

– Mannen hade under lång tid planmässigt kart-

lagt personer som fl ytt Rwanda och som numera 

bor i Sverige. Han utgav sig själv för att vara i 

opposition till den rwandiska regimen, men 

hade i själva verket direktkontakt med den hög-

sta militära ledningen i Rwanda. En del av de 

personer som den dömde kartlade hade tidi-

gare utsatts för svår misshandel i hemlandet 

och levde där under dödshot och rädsla. Det-

samma gällde för några anhöriga till dem. I Sve-

rige fi nns alltså personer, som med hjälp av 

polismyndigheterna, lever under ständigt 

skydd eftersom det fi nns en stor hotbild mot 

dem, förklarar Eva.

Vad framgick under rättegången?

– Kodordet för de oppositionella som han läm-

nade uppgifter om var ”bananer”. Den dömde 

mannen hävdade däremot själv att han hade 

planer på att importera matbananer. Tingsrät-

ten gjorde bedömningen att det är utrett att 

när mannen och representanten för den mili-

tära ledningen talade om ”bananer”, så menade 

de oppositionella, fortsätter Eva.

Vittnen berättade i förhör hur mannen kon-

taktat dem personligen och via telefon. I dessa 

samtal försökte han, som det står i domen, att 

med hemliga och bedrägliga metoder få fram 

information om deras och andras ståndpunkt 

gentemot regimen i Rwanda. Han bemödade 

sig om att ta reda på var i Sverige regimkritiker 

med rwandiskt ursprung befann sig. De regim-

kritiska personer mannen kartlade är bland 

annat journalister som Rwandas regim på olika 

sätt försökt att tysta.

– Sammantaget kan man konstatera att 

hans beteende och handlingar varit planlagda 

och att hans medvetna syfte har varit att kart-

lägga sina landsmän. Handlingarna bör uppfat-

tas som led i en enda medveten verksamhet, 

 vilket också lagen kräver, förtydligar Eva.

Vad kan vara svårt i sådana här ärenden?

– Rädslan bland vittnena var en svår utmaning 

i detta ärende och lyste igenom hos vittnena i 

många förhör. Dessutom är det så att många 

som fl ytt till Sverige inte känner till att fl yk-

tingspionage är ett brott.

Varifrån fi ck den dömde sitt uppdrag?

– Vi vet att han haft kontakt med fl era personer 

i den högsta militära ledningen i Rwanda. Man-

nen ifråga berättar också i förhör hur han fått 

uppdrag, från en namngiven hög militär i lan-

det och från en person vid den rwandiska 

ambassaden i Sverige, att kartlägga oppositio-

nella, men menar att han inte utfört uppdra-

get. Militären i fråga hade både en hög position 

i Rwandas armé och en hög politisk befattning. 

Han bedöms dessutom ha stort infl ytande över 

de rwandiska underrättelse- och säkerhets-

tjänsterna. 

Vad har hans verksamhet orsakat?

– Den kunde, och kan också ha orsakat, perso-

ner allvarlig skada. Vi vet att den rwandiska led-

ningen har kapacitet att ingripa med våld-

samma medel mot regimkritiker. Detta fi nns 

kartlagt i rapporter skrivna av FN, UD, Human 

Rights Watch och Reportrar utan gränser. Där 

av betraktas också brottet som grovt.

Kan du ge exempel på hur Säkerhetspolisen upptäcker 

pågående fl yktingspionage?

– Flyktingar hör själva av sig, det händer också 

att vi genom egen inhämtning upptäcker att 

något slags inhämtning pågår.

Vilken blev domen?

– Han fi ck åtta månaders fängelse i tings    rätt-

en. 

 Människor som fl ytt hit måste kunna utöva sina rättigheter 
utan att därmed riskera att leva under hot om våld. 

56 

 
HÄNDELSER 2013

SÄKERHETSPOLISEN 2013



VILKA BLIR UTSATTA FÖR FLYKTINGSPIONAGE OCH VARFÖR? 

Enbart det faktum att en 
person har fl ytt sitt hem-
land och lever i exil innebär 
inte att denna person med 
automatik blir föremål för 
hemlandets underrättelse-
tjänsts intresse eller kom-
mer att utsättas för fl yk-
tingspionage. Flyktingspio-
nagets fokus är i allmänhet 
snävare än så. Denna 
form av underrättelseverk-
samhet drabbar framför 
allt politiskt oppositionella 
som aktivt verkar för en 
förändring av en rådande 
politisk ordning eller makt-
fördelning, ofta i det forna 
hemlandet. Detta innebär 

att det fi nns ett stort antal 
fl yktingar och invandrare i 
Sverige som inte tilldrar 
sig något intresse från 
främmande makts under-
rättelsetjänst då de inte är 
politiskt aktiva. Däremot 
kan människor som själva 
inte har fl ytt undan för-
tryck, utan är födda och 
uppvuxna i Sverige, mycket 
väl vara utsatta för kart-
läggning med anledning av 
ett politiskt engagemang 
riktat mot den stat som 
bedriver fl yktingspionage. 
Detta innebär att även 
svenskfödda personer, 
som stöttar regimkritiker 

till främmande makt, kan 
utsättas för kartläggning. 
Säkerhetspolisen har bland 
annat kännedom om jour-
nalister som svartlistats 
eftersom vissa regimer 
anser dem vara regimfi ent-
liga. Dessa kan av den 
anledningen nekas inresa 
till det berörda landet. 
Detta tyder på en systema-
tisk inhämtning och kart-
läggning av dessa journa-
listers politiska åsikter.

Se vidare sidan 21 under 
rubriken Kontraspionage.
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EXTREMISTMILJÖERNAS, DET VILL säga den 

autonoma miljöns och vit makt-miljöns, benä-

genhet att angripa varandra varierar över tid, 

och stämningsläget har varit högt under hela 

2000-talet.

Hösten 2012 knivskars två vit makt-anhäng-

are i Kolsva strax norr om Köping, en händelse 

som blev upptakten till en lång rad fall av miss-

handel, skadegörelser och hot i Mälardalen 

även under 2013. I december angrep personer 

ur den andra extremistmiljön, det vill säga 

anhängare till vit makt-rörelsen, en antirasis-

tisk manifestation i Kärrtorp söder om Stock-

holm. Båda händelserna är exempel på reella 

hot mot demokratin, menar Ahn-Za Hagström. 

– Syftet med aktionerna är att tysta de poli-

tiska motståndarna. Att få dem att ”hoppa av” 

och lämna sina organisationer eller avstå från 

att engagera sig i en viss fråga, men också att 

avskräcka andra från att engagera sig politiskt.

Ahn-Za Hagström berättar att fallen av otill-

låten påverkan under 2013 omfattade allt ifrån 

sprängattentat, misstänkta mordförsök och 

grova misshandelsfall till lägenhetsdörrar som 

huggits sönder med yxor, ammoniak som 

hällts in genom brevinkast och politiska bud-

skap som klottrats på husfasader. 

Skydda rätten att föra fram sin åsikt
Våld och hot som riktas mot politiker, myndig-

hetsföreträdare, journalister och enskilda per-

soner för att de för fram en åsikt är ett allvarligt 

hot mot demokratin, oavsett vilken ideologi 

brotten utgår från. 

– Utgångspunkten för Säkerhetspolisens för-

fattningsskyddande arbete är att alla människor 

har rätt att föra fram en åsikt, organisera sig 

politiskt eller utöva sitt yrke utan att utsättas för 

våld, hot eller trakasserier, säger Ahn-Za Hag-

ström. Hon förklarar att Säkerhetspolisen följer 

personer och grupper som begår allvarliga eller 

systematiska brott för att hindra den demokra-

tiska processen och som gör det för att de vill 

ändra samhällsordningen eller styrelseskicket.

– Det är det vi menar när vi talar om otillå-

ten påverkan, säger hon.

Under 2013 trappades motsättningarna mellan extremist-
miljöerna upp i form av fl era våldsamma angrepp. Angreppen 
som genomfördes var systematiska med fl era grova våldsbrott 
som följd. Detta säger Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker på 
Säkerhetspolisen inom området otillåten påverkan.

Tydliga motsättningar mellan extremistmiljöerna under 2013

Hot mot demokratin

Konfrontationerna mellan extremist miljöerna 
var många under 2013.
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Delger polismyndigheterna information
Även om huvuduppgiften för Säkerhetspolisen 

är att avvärja hot mot demokratin, är det inte 

enbart vi som skyddar demokratin. 

– Vårt uppdrag baseras på samverkan med de 

övriga polismyndigheterna och utgår från att 

varje part bidrar med sina styrkor. Eftersom vi 

kan fokusera på den samhällshotande brottslig-

heten, det vill säga en viss typ av aktörer, och har 

gjort det under en lång tid, så har vi en kunskap 

om de här aktörerna som de lokala polismyndig-

heterna ofta saknar. Vi vet vad som triggar den 

gruppen och på vilket sätt de agerar. Den infor-

mationen delar vi med oss av till de berörda polis-

myndigheterna, till exempel i förundersök-

ningar eller inför olika evenemang så att de ska 

kunna anpassa skyddet kring vissa personer, 

institutioner eller händelser på bästa sätt, förkla-

rar Ahn-Za Hagström, som påpekar att detta med-

för att Säkerhetspolisens arbete sällan syns utåt. 

Att säkra den fria debatten
Extremistmiljöerna använder inte bara brott för 

att förändra samhället eller få fram sina åsikter. 

I de fl esta fall handlar det om opinionsbildande 

yttringar som exempelvis fl ygbladsutdelningar 

eller om att förhindra meningsmotståndarna 

från att föra fram sitt budskap genom att föra 

oväsen eller ropa slagord vid torgmöten eller 

manifestationer. Sådana aktiviteter är inte i sig 

intressanta för Säkerhetspolisen menar Ahn-Za 

Hagström, som poängterar att Säkerhetspolisen 

inte bryr sig om vilka åsikter människor har. 

– Vårt uppdrag handlar om brotten som 

aktörerna begår för att få uppmärksamhet kring 

en viss fråga eller för att hindra andra från att få 

gehör för sina, inte om vad folk tycker och tän-

ker. Den fria debatten är ju en grundförutsätt-

ning för en fungerande demokrati och det är 

viktigt att vi inte tar den för given. 

Vid denna publikations tryckning (feb 2014) 

pågår förundersökningar i ovan nämnda ären-

den. 

Läs mer om otillåten påverkan under verksamhets-

området Författningsskydd på sidan 42.

Extremism handlar för Säkerhetspolisen om extrema metoder, det vill säga
om brottslighet, inte åsikter. Extremisternas bevekelsegrunder kan vara religiösa, 
politiska eller ideologiska. De politiskt motiverade extremistmiljöerna är i första hand
den autonoma miljön och vit makt-miljön.

Autonoma grupper vill ersätta den nuvarande samhällsordningen med ett 
styrelseskick baserat på ett klasslöst samhälle, fritt från förtryck. För att åstadkomma 
detta menar de som ingår i miljön att det är godtagbart att använda våld, hot och trakas-
serier mot dem som anses upprätthålla den nuvarande maktordningen, till exempel före-
trädare för främlingsfi entliga partier och myndigheter som den autonoma miljön anser 
förstärker de sociala orättvisorna. Huvuddelen av de brott som begås av den autonoma
miljön riktas dock mot meningsmotståndarna i vit makt-miljön.

Vit makt-miljöns mål är ett ”Sverige för svenskar” och ett auktoritärt styrelse-
skick som baseras på etnicitet. Anhängarna menar att Sverige är ockuperat av främ-
mande makt och att våld, hot och trakasserier sker i självförsvar, även när de själva är
den angripande parten. Merparten av vit makt-miljöns brott riktas mot meningsmotstån-
dare i den autonoma miljön, men även mot politiker och myndighetsföreträdare.

Det är då grupperna är beredda att begå brott för att uppnå sin politiska agenda, när 
extremismen hotar demokratin, som den blir ett uppdrag för Säkerhetspolisen.

 Alla människor har rätt att 
föra fram en åsikt, organisera 
sig politiskt eller utöva sitt yrke 
utan att utsättas för våld, hot 
eller trakasserier. 
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Riskbedömning –
en viktig del i arbetet
Sandra är psykolog hos Säkerhetspolisen och arbetar med 
 riskbedömningar av hotaktörer. Här beskriver hon sitt arbete 
med att bedöma enskilda individer och det hot de eventuellt 
kan utgöra för dem Säkerhetspolisen har i uppdrag att skydda.

Varför är det viktigt med riskbedömningar?

– Jag gör riskbedömningar för att försöka förstå 

om en individ kan vara farlig, för vem indivi-

den i så fall kan vara farlig, och under vilka 

omständigheter. Det handlar till exempel om 

att bedöma om personen bakom ett dödshot 

utgör en konkret fara för den som är hotad. 
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Hur går du tillväga när du får ett ärende på ditt bord?

– Det är en omfattande process som tar tid. Jag 

börjar med att samla in all tillgänglig fakta om 

aktörer, det vill säga personer som av olika skäl 

intresserar oss eller som genom sina hand-

lingar har väckt undran hos oss. Jag värderar 

informationen och sätter den i ett psykologiskt 

sammanhang. Jag ställer alltid frågorna ”vad 

har individen för avsikt och vilken förmåga har 

individen”. Jag letar också efter personens sår-

barhet. Vad får personen, ja det bästa ord jag 

fi nner är ”att krascha”? Det är ett gediget arbete 

där jag och mina kolleger får leta efter bitarna 

och lägga pusslet. I de fl esta fallen känner vi till 

identiteten, men inledningsvis vet vi endast i 

undantagsfall vilken avsikt och förmåga indivi-

den har. Det vill säga, hur pass farlig personen 

egentligen är. Svaren på den frågan får vi 

genom en riskbedömning av individen.

Kan du ge exempel på vad avsikt och förmåga kan 

vara?

– Avsikt kan exempelvis vara direkt uttalade hot 

mot våra skyddspersoner, hot som kan komma 

via telefon, e-post, brev eller uttalas vid ett 

möte. För att bedöma förmågan kan vi till exem-

pel undersöka om individen tidigare uppvisat 

tendenser att ta till våld i olika situationer. Vi 

tittar sedan på den samlade bilden.

Men hur kan du bedöma en persons vilja? 

– Visst är det svårt. Det är viktigt att vi är så nog-

granna som möjligt för att kunna göra bästa 

möjliga bedömning. Jag måste kunna svara på 

frågan ”vad är denna person kapabel att genom-

föra?” innan ett eventuellt brott är genomfört. 

Att förutspå en människas exakta handlingar 

är naturligtvis en omöjlighet, men det går att 

göra en bedömning över ett troligt scenario uti-

från tidigare beteendemönster.

Hur säker är metoden?

– Riskbedömningar ger en större förståelse för 

individen och gör att vi kan agera på ett adek-

vat sätt utifrån våra skyddspersoners behov. 

Men att bedöma en individ är alltid svårt och 

komplicerat. Livet förändras, miljöer förändras 

och nya aspekter tillkommer, dessutom är det 

svårt att följa upp förändringarna. 

Kan du berätta hur ett fall skulle kunna se ut?

– Ja, en situation man kan tänka sig är att en av 

Säkerhetspolisens skyddspersoner får ett mord-

hot. Att aktören är känd av oss sedan tidigare 

men inte känd för våldsbrott. Mitt uppdrag blir 

då att samla information om individen, leta i 

öppna källor, tala med personer i dennes när-

het och att intervjua honom eller henne ett 

fl ertal gånger. All samlad fakta resulterar sedan 

i en grundlig riskbedömning.

Du har ett ovanligt jobb. Varför har du sökt dig till det? 

Redan som liten var jag intresserad av myste-

rier och detektivarbete och det är lite så mitt 

arbete ser ut idag, med skillnaden att mysteri-

erna i dag består av detektivarbetet att försöka 

förstå andra människor och vad som gör att 

människor agerar som de gör. En förutsättning 

för det här jobbet är ett genuint intresse för 

människor i kombination med ödmjukhet och 

ett humanistiskt synsätt. Även de mest förhär-

dade brottslingar har en gång varit barn och 

vägen till förståelse för deras person och hand-

lingar kräver att man inte är dömande och för-

domsfull. För mig handlar det om att se män-

niskan och inte brottet, även om brottet kan 

vara betydelsefullt ur andra perspektiv. Jobbet 

jag har är aldrig tråkigt och man möter nya 

utmaningar varje dag, vilket passar mig som 

person väldigt bra.

Har ditt arbete har påverkat dig?

Jag har turen att arbeta med något som jag är 

genuint intresserad av och där jag kan kombi-

nera engagemang och kunskap med ett brotts-

förebyggande arbete. Som jag ser det är det en 

förmån att ha ett yrke som ständigt ger mig nya 

erfarenheter och där varje möte med en ny 

människa är källa till refl ektion kring egna tan-

kar och värderingar. Det kan låta paradoxalt, 

men att jobba i en värld där våld och ibland  

död är en realitet har lärt mig uppskatta livet 

och jag försöker göra något gott för någon 

annan varje dag. 

 En förutsättning för jobbet är ett genuint intresse för människor 
i kombination med ödmjukhet och ett humanistiskt synsätt. 
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Vi skyddar Sverige
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