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Intensivt år med fokus
på terror
Anders Thornberg har ordet

Tidig förvarning och avvärja
terrorattentat är högsta prioritet
I december 2010 inträffade självmordsdådet
på Bryggargatan i Stockholm och bara ett par
veckor senare medverkade Säkerhetspolisen
till att avvärja ett planerat terrorattentat i Danmark. Dessa två händelser kom i mångt och
mycket att prägla Säkerhetspolisens verksamhet även under 2011. Arbetet med att samla
kunskap och att utreda de brott som begicks
har varit omfattande och det har på många sätt
varit ett intensivt år.
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Att motverka terrorattentat i Sverige och andra
länder fortsätter att ha högsta prioritet för Säkerhetspolisen. De ofattbart grymma attentaten i
Oslo och på Utøya i juli gav Europa och resten
av världen en konkret och smärtsam påminnelse
om betydelsen av att vi i det förebyggande arbetet
inte får stirra oss blinda på en viss typ av aktör
eller ett visst tillvägagångssätt. Att öka förmågan
till tidig förvarning, antingen det rör sig om att
upptäcka förändringar hos tidigare kända hot
eller att identifiera nya hot, fortsätter att vara ett
viktigt utvecklingsarbete för Säkerhetspolisen.

Globala händelser kan påverka vårt arbete
Det gångna året gav också flera tillfällen att
reflektera över hur Sverige och Sveriges säkerhet påverkas av händelser i omvärlden. Under
hösten uppmärksammades världen över tioårsdagen av 11-septemberattackerna i USA. Få enskilda
händelser i modern tid har på ett så påtagligt
sätt förändrat världen. Säkerhetspolisen medverkade aktivt i diskussionen under hösten och
vi gav vår syn på utvecklingen under det gångna
decenniet.
Vidare har vi haft anledning att analysera utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern. Att den så
kallade arabiska våren kan komma att påverka
Sverige och Säkerhetspolisens verksamhet på
olika sätt står klart. Att bedöma en sådan påverkan kräver att vi noggrant följer händelseutvecklingen och ständigt analyserar det som pågår. Det
är ett långsiktigt arbete som vi genomför i samverkan med andra, nationellt och internationellt.
Säkerhetspolisen är en del av det svenska
rättsväsendet – vår roll är att förebygga
Flera av de ärenden som Säkerhetspolisen arbetat med under 2011 har väckt ett stort intresse.
Vi har därmed fått möjlighet att i medier, på seminarier och i andra forum prata om vår roll
och vårt sätt att arbeta. Kärnan i vårt uppdrag
är att skydda demokratin. Det är och måste vara
ett i huvudsak proaktivt arbete, där vi genom en
långsiktig verksamhet arbetar för att öka skyddet samt identifiera och reducera säkerhetshot.
Om det värsta inträffar och ett angrepp genomförs ska vi också, som den polismyndighet vi är,
utreda de brott som faller under vårt ansvar.
Jag och mina medarbetare strävar ständigt efter
att skapa en förståelse för Säkerhetspolisens roll
i rättssystemet – hur vi i förundersökningar biträder en åklagare som leder arbetet samt hur
det är ordinarie domstolar som fattar beslut om
hemliga tvångsmedel och som slutligen prövar
bevisningen i en rättegång. Samma regler gäller
för oss som för Polisen. Vi måste avfärda föreställningar om särskilda, hemliga befogenheter
och dolda beslutsvägar som de myter de är.
En av årets mer intensiva debatter med bäring
på vår verksamhet handlade om de så kallade
Stasiarkiven. Frågan i vilken utsträckning svenska
medborgare var den östtyska underrättelse- och
säkerhetstjänsten behjälplig berör i högsta grad

Säkerhetspolisen. Vilken information finns i de
tyska och amerikanska arkiven och vilka uppgifter förfogar Säkerhetspolisen över? I debatten
höjdes bland vissa politiker, forskare och journalister röster för att ”öppna Stasiarkiven”.
Vårt fokus i diskussionen om Stasiarkiven har
varit att förklara vilken typ av information Säkerhetspolisen har, var den kommer ifrån och hur
den är arkiverad. I fråga att lämna ut denna, eller
annan information är vi bundna av det regelverk som finns. Eventuella ändringar av regelverket avgörs däremot inte av oss, utan är helt
och hållet en politisk fråga. När frågan om Stasiarkiven i slutet av året hamnade på regeringens
bord konstaterade regeringen i en skrivelse till
riksdagen att de regler om sekretess som rör
både skyddet av enskilda och Säkerhetspolisens
verksamhet är väl avvägda och inte bör ändras.
Fortsatt strävan mot en ökad öppenhet
Övervägandena kring de så kallade Stasiarkiven
tydliggjorde en viktig avvägning mellan å ena
sidan en ambition om en ökad öppenhet kring
Säkerhetspolisen och å andra sidan det viktiga i
att skydda enskilda individer och vår verksamhet.
Det finns naturligtvis en gräns för den öppenhet
som i ett demokratiskt samhälle alltid är eftersträvansvärd. Enskilda individer måste skyddas
och verksamheten måste kunna bedrivas med
metoder som inte är kända för motståndarna.
Det innebär inte att det finns anledning för
Säkerhetspolisen att avstå från att bemöta, förklara och svara på frågor.
Säkerhetspolisen har under året granskats, kritiserats och ibland rosats. Det tycker vi är bra.
Vi ska tåla en tuff granskning och i den mån
vi gör fel – och det händer – tar vi lärdom och
blir bättre. Även om vi ibland kan uppleva kritik
som felaktig eller orättvis finns ingen återvändo
när det gäller vår ambition om en öppnare, mer
tillgänglig säkerhetspolis. Det är den vägen vi har
valt och som vi fortsätter att gå, även om vi inte
alltid kan berätta allt.

Anders Thornberg
Tillförordnad säkerhetspolischef
Anders
AndersDanielsson
Thornberg har
har ordet
ordet ––Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen2010
2011
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Om Säkerhetspolisen
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.

Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden:
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, vilket även inkluderar flyktingspionage.

Författningsskydd innebär att förebygga och
avslöja verksamhet som med våld, hot eller
tvång avser att förändra Sveriges demokratiska
statskick. Verksamheten syftar till att motverka
otillåten påverkan på det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den
fria debatten.
Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till och

Kontraterrorism innebär att förebygga och av-

slöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar
i andra länder, förekomsten av internationella
terroristnätverks förgreningar i Sverige samt
stöd och finansiering av terroristverksamhet.

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

Anslaget för 2011 var 977 439 tkr

1 % Öppen
polisverksamhet
Säkerhetsskydd 5%

12% Kontraspionage
Personskydd

42%

Kostnader per
verksamhetsområde 2011
Kontraterrorism

29%

11%

Författningsskydd
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tillsyn av myndigheter och vissa företag i syfte
att skydda verksamheter som har betydelse för
rikets säkerhet och för att förebygga terrorism.
Det innebär också att genomföra registerkontroller efter begäran från berörda myndigheter.

Vi arbetar också med att förhindra spridning,
anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att
kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som
har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla
massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet
sker i nära samverkan med andra myndigheter.
Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd
för andra polismyndigheter inom vissa områden, exempelvis tillhandahålls teknik för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning
samt har ett medietekniskt laboratorium som
bistår med alla former av mediebearbetning.

Hot

Bedöma hot

Reducera hot
Värdera
alternativ

Skyddsvärde

Bedöma sårbarhet

Uppnått
resultat
Reducera sårbarhet

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

Medarbetare
Drygt 1 000 personer arbetar vid Säkerhetspolisen.
De flesta är stationerade i Stockholm, men myndigheten har även regionala enheter i Umeå, Uppsala, Örebro, Göteborg och Malmö (se sida 15).
Våra medarbetare finns inom en rad olika yrkeskategorier, bland annat analytiker, handläggare,
tekniker, IT-specialister, tolkar, livvakter, jurister,
spanare, ekonomer, utredare, administratörer och
översättare. Andelen kvinnor är 36 procent. Cirka
51 procent av medarbetarna är polisutbildade.

Könsfördelning på anställda
(procent)

36

800

Antal säkerhetsärenden 2011
Av det totala antalet asylansökningar,
drygt 29 500 under 2011, har Säkerhetspolisen granskat drygt 800 ansökningar. Av dessa har cirka 100 utretts
djupare, till exempel genom att samtal
hållits med sökanden. I ungefär en handfull
ärenden har Säkerhetspolisen förordat
att ansökan avslås. Säkerhetspolisen
granskade även drygt 3 000 av de cirka
35 000 ansökningar om svenskt medborgarskap som gjordes under 2011. I ett
knappt tiotal ärenden förordade Säkerhetspolisen att ansökan avslås.

64
Har du frågor eller vill
komma i kontakt med oss:
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

51

med polisutbildning

Av totalt drygt 1 000 anställda
är 51% polisutbildade.
Om Säkerhetspolisen – Säkerhetspolisen 2011
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Våra verksamhetsområden
De brott som Säkerhetspolisen har till uppgift att förhindra och avslöja
kan få mycket stora konsekvenser för samhället och för enskilda
individer. Det förebyggande arbetet är därför viktigast – att förhindra
att brott över huvud taget begås.

Säkerhetspolisens verksamhetsområden beskrivs
nedan.

rådgivning och information till de myndigheter
och företag som hanterar hemliga uppgifter.

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

Kontraspionage omfattar även att förebygga och
avslöja spioneri mot svenska företag i de fall en
annan stat står bakom detta och avsikten är att
få tillgång till uppgifter som kan skada svenska
intressen eller rikets säkerhet. Om ett företag
spionerar på ett annat företag i syfte att få konkurrensmässiga fördelar är detta ett brott som
utreds av en polismyndighet.

Underrättelseverksamhet mot Sverige och svenska
intressen pågår ständigt och är både långsiktig
och systematisk. Andra länder har underrättelseofficerare stationerade i Sverige. Några är här
öppet och bedriver laglig underrättelseverksamhet, dessa personer samarbetar vi med. Men
det finns också underrättelseofficerare som är
i Sverige under falsk förespegling. De bedriver
olaglig underrättelseverksamhet, det vill säga
försöker komma över hemliga uppgifter som
kan skada rikets säkerhet eller som kan skada
Sverige vid till exempel mellanstatliga förhandlingar. De utger sig ofta för att vara diplomater,
journalister eller affärsmän.
Underrättelseofficerarna använder sig regelmässigt av andra människor för att få ut hemliga
uppgifter från myndigheter eller företag. De
personer som försöker komma över hemliga
uppgifter för att ge dem till andra stater gör sig
skyldiga till spioneri. Vi arbetar kontinuerligt
för att förhindra och avslöja denna verksamhet.
Det gör vi genom att bedriva egen underrättelseverksamhet, genom att fortlöpande bevaka särskilt skyddsvärda verksamheter samt genom
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Kontraterrorism
Säkerhetspolisen ansvarar för terrorismbekämpningen i Sverige. Vi arbetar förebyggande för att
förhindra attentat i Sverige och mot svenska intressen utomlands. Terroristattentat ska inte heller
kunna planeras eller stödjas från Sverige.
I dag finns det personer i Sverige som sympatiserar med eller direkt stödjer terrorism i olika
delar av världen. Det finns också personer som
reser utomlands för att delta i träning kopplad till
terrorism och olagliga våldshandlingar. Vi arbetar
därför med att förhindra att Sverige används som
bas för rekrytering, logistiskt stöd, finansiering
eller attentatsplanering och för att motverka att
svenskar deltar i terrorism utomlands.
I arbetet med att motverka terrorism arbetar vi
i första hand förebyggande och öppet i dialog
med exempelvis myndigheter eller andra viktiga samarbetspartner. En annan del av arbetet
sker genom underrättelseverksamhet. Då terrorism inte är ett område som begränsas av geografiska eller nationella gränser är vi för vår underrättelseverksamhet beroende av samverkan
med andra, såväl nationellt som internationellt.

977

2011 var Säkerhetspolisens anslag från
regeringen 977 miljoner kronor.

34 548
2011 diariefördes 34 548 ärenden
hos Säkerhetspolisen.

Våra verksamhetsområden
Verksamheten – Säkerhetspolisen 2011
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En del i det förebyggande arbetet är att Säkerhetspolisen i yttranden till Migrationsverket förordar
att personer med koppling till terroristverksamhet inte beviljas inresa, uppehållstillstånd eller
medborgarskap i Sverige.
Författningsskydd
Säkerhetspolisen arbetar med att förhindra
brott mot rikets inre säkerhet. Denna brottslighet syftar till att med våld, hot eller tvång ändra
det demokratiska statsskicket, förmå beslutsfattande politiska organ eller myndigheter att fatta
beslut i en viss riktning eller hindra enskilda
medborgare från att utöva sina grundlagsfästa
fri- och rättigheter. Säkerhetspolisens verksamhet syftar alltså till att motverka otillåten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten. Konkret handlar det om brott riktade mot
förtroendevaldas, myndighetsföreträdares och
journalisters yrkesutövning samt enskilda medborgares grundlagsfästa fri- och rättigheter.
Endast otillåten påverkan från så kallade högkapacitetsaktörer bedöms utgöra ett hot mot
rikets inre säkerhet. Med högkapacitetsaktörer
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avses hotutövare som har förmåga och avsikt
att skada en funktion, såsom en nyhetsredaktion eller en myndighet, snarare än en enskild
person. I dag finns det både ekonomiskt och politiskt motiverade högkapacitetsaktörer, inom
den grova organiserade brottsligheten och inom
extremistmiljöerna.
Säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen arbetar för att höja säkerhetsnivån i samhället. Det gör vi genom rådgivning
till och tillsyn av myndigheter och företag som
omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. På
så sätt bidrar vi till att skydda rikets säkerhet
och förebygga terrorism.
Rådgivningen sker främst i form av besök hos
myndigheter och företag och då i dialog med
ledningsföreträdare och säkerhetsansvariga.
Genom information och utbildning till säkerhetsansvariga bidrar vi till att höja säkerhetsnivå på myndigheter och företag. Vi utfärdar
också föreskrifter som anger hur lagstiftningen
ska tillämpas, ger ut informationsmaterial och
arrangerar utbildningar i ämnet.

72 384

2011 genomförde Säkerhetspolisen
72 384 registerkontroller.

249

249 personer begärde ut uppgifter
ur register under 2011. 135 av dem fick
helt eller delvis ut sina uppgifter. I de
fall uppgifter inte lämnades ut berodde
det på att personen inte förekom i registret eller att uppgiften omfattades
av sekretess.

Säkerhetspolisen har också ett tillsynsansvar
inom säkerhetsskyddsområdet. Det betyder att vi
ansvarar för att kontrollera att myndigheter och
vissa företag har ett väl anpassat säkerhetsskydd
för den verksamhet de bedriver. Vi besöker
myndigheterna och företagen och inspekterar
utformningen av säkerhetsskyddet. Med säkerhetsskydd avses fysiskt skydd, informationsoch IT-säkerhet samt medarbetarnas pålitlighet
ur säkerhetssynpunkt. Vi ger därefter råd för
att avhjälpa de brister som identifierats.

Personskydd
Säkerhetspolisen ansvarar för den centrala statsledningens säkerhet och för det personskydd som
vi har fattat särskilda beslut om exempelvis kungafamiljen och främmande stats beskickningsmedlemmar. Vi ansvarar även för säkerheten
vid statsbesök och liknande händelser samt för
andra länders beskickningsmedlemmar när de
vistas på svensk mark. Ansvaret innebär att bedöma hot och risker runt våra skyddspersoner
och att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

I arbetet med säkerhetsskydd ingår också 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 registerkontroll efter
ansökan från en myndighet och samtycke från
personen som ska kontrolleras. Personen kontrolleras mot belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister
och mot uppgifter som behandlas med stöd av
polisdatalagen.

I detta uppdrag samverkar vi med polismyndigheterna, Regeringskansliet, riksdagen, Hovet, utländska ambassader i Sverige och säkerhetstjänster i andra länder. Den centrala statsledningen i
Sverige består av drygt 400 personer: statschefen,
talmannen, statsministern, statsråden, statssekreterarna, kabinettssekreteraren samt riksdagens
ledamöter. För att dessa människor ska vara och
känna sig trygga behovsanpassar och omprövar
vi säkerhetsåtgärderna fortlöpande i förhållande till hot och risker i den aktuella situationen.
Ansvaret för att skydda andra hotade personer
har de lokala polismyndigheterna.

Våra verksamhetsområden – Säkerhetspolisen 2011
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Nationellt ansvar ger behov
av regional verksamhet
Säkerhetspolisen är en myndighet med ett nationellt uppdrag. Vår
verksamhet tar sikte på hela landet då vi ska ha samma förmåga
över hela Sveriges yta.
Säkerhetspolisen har ett nationellt uppdrag och
bedriver verksamhet på flera geografiska platser,
dels från huvudkontoret i Stockholm och dels vid
fem regionalt placerade enheter.
Regionalt fokus på att förebygga brott
De regionala enheternas huvuduppgifter är underrättelseinhämtning och säkerhetsskyddsupplysning. Underrättelseinhämtningen är en del i
Säkerhetspolisens arbete med att förebygga och
avslöja brott inom våra verksamhetsområden kontraspionage, kontraterrorism och författningsskydd. Säkerhetsskyddsupplysning innebär att

14

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
Enheterna deltar även i arbetet med att skydda
den centrala statsledningen. När någon av Säkerhetspolisens skyddspersoner besöker en viss ort
i landet samordnar den regionala enheten de
lokala skyddsinsatserna med den lokala polismyndigheten, i de fall det finns en hotbild mot
skyddspersonen.

Nationellt ansvar ger behov av regional verksamhet – Säkerhetspolisen 2011
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Enhet norr finns i Umeå.

Omfattar Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.

Enhet övre mellersta finns i Uppsala.

2

Omfattar Uppsala, Västmanlands
och Gävleborgs län.

11

Enhet nedre mellersta har sitt huvudkontor

i Örebro och en arbetsgrupp i Norrköping.
Omfattar Jönköpings, Södermanlands,
Östergötlands, Värmlands, Dalarnas
och Örebro län.

Enhet väst finns i Göteborg.

Omfattar Hallands och Västra Götalands län.

Enhet syd finns i Malmö.

Omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge
och Skåne län.

Huvudkontoret ligger i Stockholm

och ansvarar också för Stockholms län
och Gotland.
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Samarbete avgörande för
verksamhetens resultat
Säkerhetspolisen har ett omfattande samarbete såväl nationellt som
internationellt. En stor del av samarbetet handlar om informationsoch erfarenhetsutbyte. Vi bistår även med och får själva hjälp av
andra i olika utredningar eller insatser.
Vårt samarbete med andra aktörer och länder
spänner över en rad olika områden och omfattar såväl utbyte av erfarenhet och information
som operativa insatser.
Nationellt samarbete
Nationellt samarbetar vi främst med underrättelsemyndigheter och brottsbekämpande organ
som Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
(MUST), Försvarets radioanstalt, polismyndigheterna, Rikskriminalpolisen och Ekobrottsmyndigheten. En stor del av samarbetet handlar
om informations- och erfarenhetsutbyte men vi

samarbetar också operativt. Till exempel ger vi
stöd till polismyndigheter i brottsutredningar
i form av expertkunskaper, hotbilder, spaning
och analys. Inom personskyddsarbetet bidrar vi
med kunskap och vi har ett nära samarbete med
polismyndigheterna vid planering och genomförande av skyddsåtgärder inom deras geografiska
områden.
Vi samverkar också med dem som omfattas
av säkerhetsskyddslagstiftningen, det vill säga
myndigheter, kommuner och landsting samt
vissa företag.

Samverkansrådet mot terrorism består av 14 myndigheter och bedriver ett utvecklingsarbete som
ligger i linje med EU:s och den svenska regeringens strategier på området. Bland annat
har man tagit fram handlingsplaner med
konkreta åtgärder för att stärka
myndighetssamverkan i terrorismrelaterade frågor. Det finns också
ett antal arbetsgrupper knutna
till samverkansrådet.
Säkerhetspolisen är sammankallande i SamverkansEn permanent arbetsgrupp
rådet mot terrorism, som arbetar för att stärka
Sveriges förmåga att motverka terrorism. Rådet
är Nationellt centrum
består av 14 myndigheter:
för terrorhotbedömning
(NCT) som gör strategiska
bedömningar av terror• Rikskriminalpolisen
• Ekobrottsmyndigheten
hotet mot Sverige och
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Försvarets radioanstalt
svenska intressen på
• Säkerhetspolisen
• Försvarsmakten
både kort och lång
• Totalförsvarets
• Kriminalvården
sikt. NCT analyserar
forskningsinstitut
• Kustbevakningen
också händelser,
• Transportstyrelsen
• Migrationsverket
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• Myndigheten för samhälls- • Tullverket
• Åklagarmyndigheten
skydd och beredskap
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trender och omvärldsutveckling med koppling
till terrorism. NCT består av medarbetare från
Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten samt Försvarets radioanstalt.
Sedan 2009 är NCT samlokaliserat i Säkerhetspolisens lokaler.
Internationellt samarbete
Händelser i utlandet kan få konsekvenser i Sverige
och kan komma att påverka den nationella hotbilden och säkerheten. Det är därför viktigt att Säkerhetspolisen har ett väl utvecklat samarbete med
andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster.
Vårt internationella samarbete är mycket omfattande och vi samarbetar främst med de nordiska och
europeiska länderna. Tillsammans arbetar vi mot
terrorism och spridning av massförstörelsevapen.
Samarbetet med andra säkerhets- och underrättelsetjänster sker även inom ramen för begäran

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

Informations- och erfarenhetsutbyte är
centralt i det internationella samarbetet
och Säkerhetspolisen representerar Sverige i en
rad multi-nationella organ och samarbetsgrupper.
Exempel på sådana är Europol, Counter-terrorism
Group (CTG), EU:s Terrorism Working Party (TWP)
och Police Working Group on Terrorism (PWGT).

Samarbete avgörande för verksamhetens
Verksamheten
resultat – Säkerhetspolisen 2011
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Sambandsmän stationerade utomlands
Internationellt samarbete blir allt viktigare.
Säkerhetspolisen har sambandsmän som
är stationerade utomlands och deras uppgift är att skapa kontakter och relationer
med säkerhets- och underrättelsetjänster i
länderna de befinner sig i. Syftet är att Säkerhetspolisen ska kunna inhämta uppgifter
som är viktiga för myndighetens uppdrag.

18

samverkan sker också med andra länder utanför
Europa. Tillsammans arbetar vi mot terrorism
och spridningen av massförstörelsevapen. Dessa
relationer byggs upp under lång tid och bygger
på ömsesidigt förtroende.
För att underlätta det internationella samarbetet
har Säkerhetspolisen sambandsmän stationerade
utomlands. För tillfället finns stationerad personal
i exempelvis London, Paris, Berlin och Rom.

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

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

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

Multilateralt samarbete
Säkerhetspolisen deltar också i det multilaterala
samarbetet mellan Europas säkerhetstjänster.
Samarbetet handlar till stor del om informationsutbyte.
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Förhindra spridning av massförstörelsevapen
kräver samarbete, kunskap och kontroll
En rad produkter förhindrades från att
överföras från eller via Sverige till andra
länders massförstörelsevapenprogram
under 2011 . En viktig del i icke-spridningsarbetet är också att förhindra finansiering
av sådana produkter via Sverige, samt
att förhindra svensk kompetens från att
användas för att utveckla massförstörelsevapen i andra länder.
Ett av de viktigaste sätten att förebygga spridning av massförstörelsevapen är att besöka företag och forskningsinstitut som har produkter,
teknologi eller kunskap av betydelse för utvecklingen av massförstörelsevapen. Eftersom det i
många fall är produkter med dubbla användningsområden, d.v.s. produkterna har både en
civil och militär användning, är företagen inte
alltid medvetna om att de producerar något som
kan vara av intresse för utveckling av massförstörelsevapen. För att nå många företag på
en gång besöker Säkerhetspolisen mässor och
föreläser på relevanta branschorganisationers
möten, ibland sker det även tillsammans med
Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).
Vid dessa tillfällen upplyser vi om aktuell lagstiftning och vikten av att söka exporttillstånd
för kontrollerade produkter.
Viktigt upptäcka
Säkerhetspolisen informerar även om köparnas
tillvägagångssätt, så att företagen kan upptäcka
om en kund försöker kringgå exportkontrollagstiftningen. Under 2011 lades stor vikt vid att
informera svenska företag om konsekvenserna
av de nya sanktioner som FN och EU antagit
gentemot Iran samt de sanktioner som sedan
tidigare finns beträffande Nordkorea. Generellt
finns det en bred förståelse bland svenska företag
för dessa frågor och samarbetet fungerar väl.
Fler vakuumprodukter än vanligt köptes
Under 2011 har Säkerhetspolisen kunnat notera
särskilt många försök att anskaffa vakuumpumpar, heliumläcksökare, tryckgivare och
frekvensomvandlare, vid sidan av försök att
köpa hållbara metaller, kolfiber, avancerade
mätinstrument, tryckkärlsgavlar och en rad
andra produkter. Efterfrågan på utbildning och
kompetens inom relevanta kunskapsområden är
också 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
kan i vissa fall vara otillåtet.
Säkerhetspolisen samarbetar i icke-spridningsfrågor med till exempel Tullverket, Inspektionen
för Strategiska Produkter, Totalförsvarets forskningsinstitut, Strålsäkerhetsmyndigheten och
Försvarsmakten. Vi deltar även i det internationella arbetet för att förhindra att kunskap eller
produkter förs ut från eller via Sverige till aktörer
som vill utveckla eller vidareutveckla massförstörelsevapen. I Säkerhetspolisens uppdrag ingår även att förhindra att icke statliga aktörer
kommer över kemiska, biologiska, radiologiska
eller nukleära vapen.

Företagen är inte alltid medvetna
om att de producerar något som
kan vara av intresse för utveckling av
massförstörelsevapen.
Foto: EPA photo AFPI, SCANPIX.

Massförstörelsevapen är
kärnvapen, biologiska och kemiska
vapen samt vapenbärare som till
exempel kryssningsrobotar.
CBRN – kemiska, biologiska,
radiologiska 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 användningsområden.
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Hoten mot Sverige
Säkerhetspolisen följer noga utvecklingen i omvärlden och analyserar de hot som riktas mot Sverige och svenska intressen. För att
kunna skydda Sverige och demokratin måste hot och sårbarheter
identifieras och bedömas.

Bedömningarna görs både på kort och på lång sikt,
så att Säkerhetspolisen kan vidta egna åtgärder
eller ge råd till berörda samarbetspartners.
Terrorism i andra länder stöds och
finansieras från Sverige
Det finns ett antal personer som misstänks
stöda eller finansiera terrorbrott i andra länder –
och detta gör de från Sverige. Av internationella
konventioner följer ett folkrättsligt ansvar för
Sverige att motverka sådana terrorbrott. Den
terror-relaterade verksamheten i Sverige domineras av aktörer som är motiverade av vålds-bejakande islamistisk extremism, där syftet ofta är
att stödja terrorbrott i konfliktområden, som till
exempel Irak, Afghanistan och Somalia. Flera
personer har också rest från Sverige till konflikt20
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områden, för att där delta i träning kopplad till
terrorism och olagliga våldshandlingar.
Flera länder spionerar mot Sverige och
mot utländska intressen här
Mer än femton länder bedriver i dag systematisk
underrättelseverksamhet i och mot Sverige eller
svenska mål utomlands. Syftet är ofta att på olaglig väg samla in information om svensk politik,
ekonomi, teknik, vetenskap, försvar eller om
utländska medborgare som befinner sig i Sverige. Det förekommer också att statliga aktörer
försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande
eller köpa upp svenska företag eller andra strategiskt viktiga verksamheter för att få tillgång till
information eller teknologi.

Målet med underrättelseinhämtningen är ytterst
att gynna det egna landets intressen på bekostnad
av svenska intressen. En del av underrättelseverksamheten syftar också till att skapa beroendeförhållanden som kan göra det lättare för det aktuella landet att påverka Sveriges agerande. Att
motverka underrättelsehot är därmed centralt
för att behålla Sveriges politiska, ekonomiska och
militära handlingsfrihet.
Elektroniska attacker blir allt mer
professionella
För att vårt samhälle ska fungera är det oerhört
viktigt att det inte går att göra intrång i och manipulera svenska myndigheters och andra samhällsviktiga verksamheters IT-system. Trenden visar
att elektroniska attacker mot sådana system blir
allt mer sofistikerade och målinriktade. Kunskap
eller hjälpmedel för att genomföra elektroniska
attacker har också blivit en handelsvara som säljs
i det fördolda, bland annat på Internet.

I stället är ett effektivt förebyggande arbete det
bästa sättet att öka skyddet av känslig information. Detta görs bland annat genom att ge myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter
råd om IT-säkerhet. Läs mer på sida 34.
Brott mot politiker och tjänstemän
skadar demokratin
Då politiker och myndighetsanställda utsätts för
hot och våld i avsikt att påverka deras beslutsfattande, rubbas grunderna i vår demokrati. Detsamma inträffar då representanter för den fria
debatten, journalister med flera, på samma sätt
hindras från att utföra sitt arbete. Säkerhetspolisen arbetar därför med att kartlägga och
motverka brott som syftar till att utöva sådan
otillåten påverkan. De kriminella nätverk som
i dag kan utgöra ett hot finns främst inom den
grova organiserade brottsligheten och de politiska extremistmiljöerna.

Hotet från den autonoma miljön riktas
Elektroniska attacker kan
främst mot partier som uppfattas
som främlingsfientliga och mot
användas som metod av
myndigheter och organisakriminella individer,
tioner som hanterar frånätverk och stater.
gor som av ideologiska
Ofta är det i efterskäl anses viktiga,
hand mycket
till exempel migsvårt att avgöra
rations- och intevem som står
grationsfrågor.
bakom en
De olika gruppattack. Detta
eringarna inom
beror till stor
vit makt-miljön
del på att
utgör framför
attackerna
allt ett hot mot
byggs genom
sina meningsmotatt aktörerna
Mer än femton länder bedriver i
ståndare i den autohoppar mellan
dag systematisk underrättelsenoma miljön, men
servrar som fyverksamhet i och mot Sverige
begår också sporadiskt
siskt är placerade
eller svenska mål utomlands.
otillåten påverkan mot
i olika länder vilket
andra måltavlor. Även den
avsevärt försvårar
grova organiserade brottsligspårningen, såväl tekheten begår brott som kan skada
niskt som legalt. Eftersom de
demokratin. Framför allt är det anställkriminella aktörernas antal och
da på de rättsvårdande myndigheterna som utsätts
ursprung är svåröverblickbart är det inte
för otillåten påverkan.
fruktbart att bedriva underrättelseverksamhet
som tar sikte på att motverka alla dessa aktörer.

>15
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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 underrättelsearbete bedrivs.
Underrättelsearbete bedrivs enligt den så kallade
underrättelsecykeln, det vill säga genom inriktning, inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av information. Inhämtning av underrättelser sker bland annat genom:
• spaning – utförs av särskild personal från
Säkerhetspolisen,
• tvångsmedel – är beslutade av domstol och
de som får användas är hemlig teleavlyssning,
hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och postkontroll.
22
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• personkällor – personer som lämnar information,
• öppna källor  –  till exempel Internet, tidningar,
radio och tv,
• förhörsinformation samt
• kontakter med utländska säkerhets- och underrättelsetjänster – Säkerhetspolisen har ett
omfattande samarbete med andra länders
säkerhets- och underrättelsetjänster, framför
allt inom Norden och Europa, särskilt när det
gäller att bekämpa och motverka terrorism.
Inhämtade underrättelser bearbetas. Innan de
analyseras sker en bedömning av hur tillförlitlig
källan är och huruvida informationen är korrekt. När uppgifterna har analyserats delges berörda enheter inom Säkerhetspolisen som med
utgångspunkt från informationen beslutar om
operativa åtgärder, extern delgivning eller förnyad underrättelseinriktning.

Kontraspionage

Säkerhetspolisens uppgift
är att avslöja spioneri mot
svenska intressen
Främmande underrättelsetjänst bedriver politisk, ekonomisk,
militär och teknisk-vetenskaplig underrättelseverksamhet samt
flyktingspionage i Sverige. Underrättelsetjänsterna visar intresse
för statsledningen, myndigheter, försvar, forskning och industri,
oppositionella samt utländska intressen
för att komma åt information.

Kontraspionage – Säkerhetspolisen 2011
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De svenska mål som främmande makter intresserar sig för, exempelvis personer, lagringsplatser
för information, materiella tillgångar med mera,
är bärare av så kallad skyddsvärd information
(hemlig eller känslig) och representerar skyddsvärda intressen. Skyddsvärda intressen är till
exempel vår demokrati, en fungerande myndighetsutövning, vår suveränitet och medborgerliga/mänskliga fri- och rättigheter.
Såväl informationen som bärarna/målen är vitala
delar för den svenska demokratins funktion.
När det gäller försvarsstrukturer och försvarsindustri är det delar som garanterar Sveriges frihet och suveränitet.
Hot mot mellanstatliga relationer
Sveriges handels-, utrikes- och säkerhetspolitik
och andra politikområden karaktäriseras av en
hög grad av internationellt beroende. För att vi
ska kunna upprätthålla vår politiska, ekonomiska
och militära handlingsfrihet krävs därför av naturliga skäl insyn och inflytande i olika mellanstatliga sammanhang. Främmande makts underrättelseverksamhet och påverkansförsök riskerar
att begränsa dessa möjligheter och därmed
Sveriges handlingsfrihet, något som i händelse
av kris eller krig kan vara ödesdigert. Verksamheten kan också underminera Sveriges internationella förhandlingspositioner samt skada
landets utrikesrelationer och anseende.
Flyktingspionage – olovlig underrättelseverksamhet och politisk förföljelse
Underrättelseverksamhet som riktas mot oppositionella och regimkritiker i exil får som konsekvens att enskilda individer kan tvingas leva
med hot och våld i rädsla för sin egen, och närståendes, säkerhet eller liv och hälsa både i det
forna hemlandet och i Sverige.
Det leder även till att den demokratiska processen undermineras genom att människor som
fått en fristad i Sverige inte vågar utnyttja sina
grundlagsfästa fri- och rättigheter. Även svenskar
som stödjer dessa oppositionella kan drabbas av
främmande underrättelsetjänsts kartläggning.
Det finns också en risk att så kallat flyktingspionage övergår i andra former av spioneri. Personer
som redan tvingats att spionera på sina landsmän
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i Sverige är sårbara för fortsatt utpressning om
de skulle få tillgång till annan information som
är av intresse för det forna hemlandet.
Det svenska kontraspionagets betydelse
Främmande underrättelseverksamhet riskerar
att leda till ett skadat förtroende för de svenska
statsmakterna, både från internationellt håll och
hos landets egna medborgare. Den kan också
leda till förlust av liv och hälsa, ekonomiska förluster och kostnader samt funktionsstörningar i
samhället. I ett långsiktigt perspektiv finns risken att Sveriges politiska, ekonomiska och militära handlingsfrihet begränsas. Därför är Säkerhetspolisens kontraspionagearbete viktigt för att
säkerställa det svenska demokratiska statsskicket
och den svenska suveräniteten.
Bedöma och reducera hot och sårbarheter
Säkerhetspolisen motverkar främmande underrättelseverksamhet dels genom att följa upp
kända underrättelseaktörer/-hot, dels genom att
leta efter hittills okända hot. Genom detta säkerhetsunderrättelsearbete inhämtas, bearbetas och
analyseras information till stöd för bedömningar av hot och sårbarheter. Dessa bedömningar
av hot och sårbarheter syftar i sin tur till att
skapa underlag för att vidta säkerhetsåtgärder.
En hotreducerande åtgärd är att regeringen
(efter Säkerhetspolisens hemställan) förklarar
en underrättelseofficer persona non grata eller
vägrar en officer stationering i Sverige. Typiska
exempel på sårbarhetsreduktion är Säkerhetspolisens föreläsningsverksamhet som medvetandegör personer som arbetar i skyddsvärda verksamheter om underrättelsehotet, och därmed blir
mindre mottagliga för till exempel värvningsförsök eller vidtar större försiktighet vid användandet av mobiltelefoner. Eventuella åtgärder
som vidtas resulterar med andra ord i att skyddet
för den skyddsvärda verksamheten förstärks.
Andra staters underrättelseinhämtning sker med
hjälp av
• personkällor,
• IT-intrång,
• signalspaning,
• flyg- och satellitspaning,
• öppna källor

De främmande underrättelseaktiviteterna
kan delas in i fyra kategorier:
1. olaglig inhämtning av känslig eller hemlig
information
2. påverkan (i första hand politisk)
3. hot och våld
4. uppköp av enstaka produkter eller hela
företag i syfte att komma över teknologi
eller skapa beroenden för Sverige
Idag finns exempel på samtliga typer av
underrättelseaktiviteter i Sverige eller mot
svenska intressen utomlands.

Spioneri är när man
försöker komma över
uppgifter som kan
medföra men för rikets
säkerhet för att överlämna dem till främmande makt.
Underrättelseverksamheten blir olaglig
när någon för en främmande stats räkning
skaffar sig uppgifter som kan medföra 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
förhållanden. Sådan underrättelseverksamhet
kan ske genom att en främmande stat använder
sig av personer som har eller kan få tillgång till
de uppgifter som den främmande staten behöver. Hur det kan gå till när en sådan person
värvas kan du läsa om på nästa sida.

Underrättelseverksamhet
innebär att samla in och
bearbeta information för
att använda informationen
i specifika syften. Underrättelseverksamhet är inte
olaglig i sig.
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Så värvas en agent
När någon samlar hemlig information i Sverige för ett annat lands räkning kan
det utgöra olovlig underrättelseverksamhet eller spioneri. Sådan aktivitet kan
utföras både av utländska underrättelseofficerare och av svenska agenter.

Värvning – en process i sex steg

Analys

Målsökning

Studie

Närmande

Vänskap

Värvning

Foto: EF V Boix, SCANPIX.

Högsta prioritet för en utsänd underrättelseofficer
är att värva agenter som kan leverera information. 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 målsökningsfasen, då en underrättelseofficer 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
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möjligheterna att få personen att arbeta för ett
annat land.
Om underrättelseofficeren anser att den utvalda
personen är lämplig söker han eller hon kontakt
i närmandefasen. Närmandet sker på ett sätt
som ska uppfattas som spontant och slumpmässigt, men i själva verket sker kontakten 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 former.
Vaksamheten och omdömet bryts ner hos den utvalda personen, ibland under flera års tid.

En underrättelseofficer är en särskilt utbildad
representant för ett lands underrättelsetjänst.
Ett femtontal länder har stationerad underrättelsepersonal i Sverige och en handfull länder
har personal som reser in i Sverige för specifika
uppdrag. Vissa av dessa länder har deklarerat
sin underrättelsepersonal, vilket betyder att
Säkerhetspolisen känner till dessa personer. Om
en underrättelseofficer inte är deklarerad kan
han eller hon agera under täckmantel som exempelvis diplomat, journalist eller gästforskare.

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 underrättelseofficeren har personen blivit agent för
ett annat lands underrättelsetjänst.

En agent värvas av en underrättelseofficer för
att agenten har eller kan få tillgång till hemlig
information som underrättelseofficeren är
intresserad av. Agenten kan exempelvis vara
anställd eller konsult i en skyddsvärd verksamhet på ett svenskt företag, vara forskare på ett
svenskt universitet eller anställd inom
Polisen eller Försvarsmakten. En agent
brukar ofta kallas för spion.

Vad gör jag om jag tror att jag är utsatt
för ett värvningsförsök?
Fredrik arbetar på Säkerhetspolisen med att förhindra
och avslöja spioneri och olovlig underrättelseverksamhet. Han rekommenderar; anteckna vem som har
kontaktat dig och vilken anledning till kontakten som
personen angav. Notera också när och hur den första
kontakten togs. Kontakta sedan Säkerhetspolisen.
Kontraspionage – Säkerhetspolisen 2011
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Elektroniskt spionage

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

Angriparens syfte med ett elektroniskt angrepp
är ofta att komma över information. Metoden
elektroniska angrepp används idag av olika typer
av aktörer – alltifrån industrispioner, till organiserad brottslighet och
statsunderstödda
underrättelseoch

säkerhetstjänster. Även om tillvägagångssättet är
relativt likartat för de olika aktörerna skiljer det
sig dock i fråga om vilka organisationer som angrips och vilken typ av information som eftersöks. Kriminella individer och grupper söker
ofta information som kan utnyttjas i olika brottsliga finansiella transaktioner och underrättelseaktörer söker information som är värdefull för
dem så som sekretessbelagda uppgifter och olika
typer av känslig information.
Så kan elektroniska angrepp gå till
De elektroniska angreppen börjar oftast med
förfalskade e-brev som skickas till utvalda nyckelpersoner i bolag eller myndigheter. E-breven
ser legitima ut och verkar komma från kända
eller betrodda personer men är förfalskade
och innehåller en smittad bilaga. Alternativt hänvisar e-brevet till en webbsida med
skadlig kod.
Om bilagan öppnas på en sårbar dator
installeras den skadliga koden obemärkt i bakgrunden. Om användaren
inte är väldigt uppmärksam märker
han ingenting eftersom det i slutänden visas ett vanligt dokument.
Angriparen har nu etablerat ett
första fotfäste i IT-miljön.
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Även om en
smittad dator upptäcks har angriparen
oftast sett till att det finns
en reservingång tillgänglig.

Flera ingångar säkerställer åtkomst
När den skadliga koden väl installerats ”ringer
den hem” till angriparen och talar om att datorn
den finns på är tillgänglig som utgångspunkt
för vidare informationsinsamling. Målet är att
etablera kontroll över flera datorer. Även om en
smittad dator upptäcks har angriparen oftast sett
till att det finns en reservingång tillgänglig. Även
andra reservingångar kan etableras genom att
plantera ”sovande” skadlig kod som ligger inaktiv under lång tid innan den ger sig till känna.
I och med detta är det vanligtvis mycket svårt att
helt rensa ut angriparen från en större IT-miljö
när den väl har etablerat ett starkt fotfäste.
Hög behörighet eftersträvas
Parallellt pågår angriparens letande efter intressant information. Både åtkomsten till informationen och etableringen av ytterligare vägar in
underlättas om angriparen har hög behörighet
i IT-miljön. Därför ingår det i angriparens mål
att ha kontroll över IT-miljöns lösenordsdatabas.
När angriparen väl har uppnått högre behörighet
kan han fortsätta sitt sökande efter information
utan begränsningar. Initialt vet inte angriparen
var informationen finns lagrad, men förr eller
senare hittas den – oavsett om den finns på en
filserver, en e-postserver eller en databasserver.
Informationsuttag och konsekvenser
När informationen väl har hittats skickas den till

en av angriparen kontrollerad dator för vidare
analys. Detta görs på ett sätt som smälter in i det
normala flödet av nätverkstrafik. Ofta skickas
informationen ut maskerad som vanlig webbtrafik. Skadan som organisationen har lidit på
grund av informationsläckaget kan vara svår
att bedöma om man inte vet vilken information
som har förts ut. Om det inte finns loggar över
vem som gjort vad i ett nätverk blir det i stort
sett omöjligt att bedöma skadekonsekvensen av
det elektroniska angreppet. De angrepp som ofta
är svårast att upptäcka är de som endast drabbar
ett begränsat antal mål. Då blir problemet inte
allmänt känt så att antivirusföretag eller säkerhetsorganisationer kan skicka ut skyddsinformation för att försvåra vidare spridning.
Säkerhetspolisen analyserar
utvecklingen av elektroniska angrepp och
ger rekommendationer till organisationer
Det är nödvändigt att arbeta aktivt med både
förebyggande och upptäckande skydd eftersom
det minskar risken för informationsläckage
betydligt. Det är sådant arbete Säkerhetspolisen
hjälper organisationer med.
Genom vår samverkan med andra länders säkerhetsmyndigheter vet vi att problemen är likartade
i andra länder. Den internationella samverkan är
därför också viktig för möjligheterna att uppnå
ett bra skydd.
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Säkerhetspolisen motverkar
otillåten påverkan på det
demokratiska statsskicket
En av Säkerhetspolisens många uppgifter är att motverka otillåten
påverkan på myndighetsutövning, det politiska beslutsfattandet
och den fria debatten.
Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld eller korruption som riktas
mot förtroendevaldas, myndighetsföreträdares
och journalisters yrkesutövning, eller enskilda
medborgares grundlagsfästa fri- och rättigheter.
Säkerhetspolisen motverkar otillåten påverkan
från aktörer med avsikt och förmåga att skada
en samhällsfunktion snarare än en enskild person. Dessa aktörer återfinns framförallt inom
extremistmiljöerna – vit makt-miljön och den
autonoma miljön – eller inom den grova organiserade brottsligheten.
Extremistmiljöerna
Inom extremistmiljöerna finns en acceptans för
våldsanvändning i syfte att nå politisk förändring. Istället för dialog och debatt används utomparlamentariska metoder i form av otillåten påverkan. De politiska extremistmiljöerna är i
mångt och mycket ungdomsrörelser som hålls
samman dels av politiska föreställningar, dels av
sociala attribut såsom kläd- och musikstilar.
Engagemanget manifesteras främst i sociala
och opinionsbildande aktiviteter. En del av aktivisterna begår dock brott, huvudsakligen av
mindre allvarlig karaktär. Ett mindre antal individer i extremistmiljöerna begår regelbundet
även grova brott.
Det är inte förbjudet att ha vissa åsikter eller att
tillhöra organisationer med särskilda ideologier.
Säkerhetspolisens arbete med att motverka extremistmiljöerna handlar om att skydda statsskickets grundläggande processer. Säkerhetspolisen arbetar således med att motverka ideologiskt motiverad brottslighet, inte extrema åsikter.
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Vit makt-miljön
Vit makt-miljön är starkt rasideologisk, det är
själva grunden i deras världsåskådning. Deras
kamp syftar till att säkerställa ett etniskt homogent Sverige och ”den vita rasens överlevnad”
eftersom de anser den vara utrotningshotad på
grund av mångkultur och rasblandning. Ibland
beskrivs det även som ett pågående, eller kommande, raskrig. Miljön består av både av traditionellt hiearkiska organisationer och av mindre
grupper i nätverksstrukturer.
Autonoma miljön
Inom den autonoma miljön ryms en rad olika
ideologiska föreställningar som vanligen samlas
kring det gemensamma målet om ett klasslöst och
ekonomiskt jämställt samhälle. Strukturen inom
den autonoma miljön är flytande, vanligast är mer
eller mindre självständiga nätverk eller grupperingar som samverkar utan central styrning.
Grov organiserad brottslighet
Den grova organiserade brottsligheten är en dynamisk miljö utan tydliga gränser. Miljön består
både av så kallade självmarkerande gäng och
andra fasta konstellationer men även av löst
sammansatta nätverk utan tydliga och formella
regler eller hierarkier.
Inom den grova organiserade brottsligheten
finns en betydande förmåga till otillåten påverkan. Gruppernas resurser utnyttjas emellertid
i första hand till primärbrottsligheten, det vill
säga den verksamhet som inbringar pengar. Exempel på sådan brottslighet är narkotikasmuggling och försäljning, människohandel samt utpressning eller så kallad beskyddarverksamhet.
Den grova organiserade brottslighetens otillåtna
påverkan kan ses som ett sätt att skydda eller

Våld
• Misshandel

Skadegörelse
• Bostäder

Hot

Icke-våld
• Fredliga demonstrationer
• Protester
• Namninsamlingar
• Opinionsbildning

• Våldsamt
upplopp

• Valstugor
• Partilokaler

• E-post

Civil olydnad

• Mordbrand

• Webbsidor
• Brev

• Blockader

• Telefon

• Symboliska
aktioner

• Direkt

Modustrappan

Från grundlagsskyddad yttrandefrihet
till politiskt motiverad brottslighet

underlätta primärbrottsligheten. Få grupper eller
nätverk utövar kontinuerligt otillåten påverkan
som en del av en långsiktig strategi. Ofta begås
dessa brott som ett direkt svar på myndighetsåtgärder eller då gynnsamma förutsättningar i
övrigt uppenbarat sig. Motivet eller drivkraften
till otillåten påverkan uppstår med andra ord
reaktivt och upphör snabbt.
Säkerhetspolisens bedömning av hotet
Extremistmiljöerna bedöms för närvarande inte
utgöra ett hot mot det demokratiska statsskicket
som helhet. Den autonoma miljön bedöms emellertid utgöra ett visst hot mot delar av det demokratiska statskickets grundläggande funktioner.
Vidare utgör extremistmiljöerna i samband med
konfrontationer sinsemellan ett relativt allvarligt
hot mot den allmänna ordningen. Konfrontationerna innebär ett allvarligt hot mot enskilda individer eftersom de ofta har inslag av grovt våld.
Den grova organiserade brottsligheten bedöms

Den autonoma miljön består
av små grupper av individer och
nätverk. Flera olika ideologiska
strömningar ingår i begreppet, men
det gemensamma målet är ett klasslöst och ekonomiskt jämställt samhälle.
I vit makt-miljön finns en föreställning om
att människan kan delas in i olika raser och
att den vita rasen är överlägsen alla andra.
Man anser även att mångkultur är ett hot
mot den vita rasens överlevnad.
Med den grova organiserade brottsligheten avser Säkerhetspolisen nätverk
eller grupperingar bestående av minst
tre individer som varaktigt begår
allvarlig brottslighet för
ekonomisk vinning.

Säkerhetspolisen arbetar med
att motverka politiskt motiverad
brottslighet, inte extrema åsikter.
inte heller utgöra ett hot mot det demokratiska
statsskicket som helhet. Inom den grova organiserade brottsligheten finns dock både avsikt och
förmåga att skada eller störa grundläggande demokratiska processer, framförallt inom rättsväsendet. Otillåten påverkan riktas i första hand
mot de samhällsfunktioner som direkt påverkar

den brottsliga verksamheten. Trakasserier och
hot är vanligast medan våld sällan inträffar. Ett
relativt omfattande problem är även att myndighetsföreträdare, utan våld eller tvång, förmås missbruka sin tjänsteställning och är den
grova organiserade brottsligheten behjälplig.
Elektroniskt spionage – Säkerhetspolisen 2011
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Fördjupning: Säkerhetsskydd

Hur skyddar vi oss mot det
kända och det okända?
Säkerhetspolisen arbetar för att höja
säkerhetsnivån i samhället
Säkerhetspolisen har en viktig roll i att förebygga
allvarliga konsekvenser av antagonistiska angrepp.
Arbetet sker genom en så kallade hot- och sårbarhetsreduktion. Åtgärderna baseras bland annat
på underrättelser om hot och sårbarheter samt
på aktörers förmåga att utnyttja sårbarheter.

Om vi ska eliminera eller minska
ett hot måste vi ha information
och kännedom om hotet
Hotreduktion bygger på att hotet upptäcks
och detta sker genom underrättelseverksamhet. Men vi vet av erfarenhet att alla hot inte
kommer att upptäckas genom underrättelseverksamheten, oavsett hotets storlek och ak-

törens/aktörernas förmåga. Exempel på det är
terrordåden i Norge, Oklahoma City och Bryggargatan i Stockholm.
För att kunna skydda mot okända angrepp måste
vi därför arbeta med att reducera sårbarheter vid
skyddsvärd verksamhet.
Säkerhetsskydd i samhället
De åtgärder som omfattas i begreppet säkerhetsskydd är informationssäkerhet, fysiskt skydd och
säkerhetsprövning. Det handlar om exempelvis
hantering av skyddsvärd information, fysiskt
skydd av byggnader och att olämpliga personer
inte tillsätts vid funktioner med bäring på rikets
säkerhet. I det moderna säkerhetsskyddet är fysiskt skydd och säkerhetsprövning en del av informationssäkerheten, och informationssäkerhet och
säkerhetsprövning en del i det fysiska skyddet.
Samtliga delar är lika viktiga och måste samverka.
Säkerhetspolisens arbete med så kallade sårbarhetsreducerande åtgärder inom detta område
sker genom tillsyn och rådgivning till de verksamheter som identifierats som skyddsvärda.
Ur ett skyddsperspektiv är det viktigt att identifiera vad som ska skyddas (det vill säga de delar
av verksamheten där ett angrepp medför allvarliga konsekvenser). Därefter behöver det göras en
analys av vad det skyddsvärda behöver skyddas
mot (antagonistens förmåga). Slutligen avgörs hur
skyddet ska utformas (skyddsdimensionering). För
att agera både mot antagonisten och strategiskt
skydda det skyddsvärda i samhället är säkerhetsunderrättelser en grundförutsättning.
Dimensionerad hotbeskrivning
Säkerhetsskyddsåtgärder medför ofta stora investeringskostnader och har lång livslängd. Det
är därför en utmaning att förena en föränderlig
hotbild med åtgärder som ska vara verksamma
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Angriparens
förmåga

Värsta tänkbara scenario
Dimensionerande hotbeskrivning

Hotbild

Tid

Kompensatoriska åtgärder är baserade på
höjningar i hotbilden. Exempelvis
• förstärkt platsbevakning,
• säkerhetsundersökning,
• postkontroll.

Ett bra och anpassat skydd måste ha en viss grundnivå som kan kompletteras med
kompensatoriska skyddsåtgärder och förstärkas vid behov.

under långa tidsperioder, i vissa fall upp till 20 år
eller mer. Politiska ställningstaganden på nationell eller internationell nivå kan ge anledning till
en förändring i hotbilden mot Sverige. Vissa förändringar går att upptäcka i förväg men många
hot uppstår plötsligt och oväntat. Ett bra och anpassat skydd måste därför ha en viss grundnivå
som vartefter kan kompletteras med flexibla kompensatoriska skyddsåtgärder och förstärkas vid
behov. Den hotnivå som dimensionerar grundnivån
brukar kallas dimensionerande hotbeskrivning.
En dimensionerande hotbeskrivning beskriver
olika antagonistiska förmågor i form av den taktiska och tekniska förmåga som en antagonist
skulle kunna besitta. Den beskriver också den
grundnivå som verksamheten dimensionerar sitt
skydd emot. Med andra ord kommer skyddet att se
annorlunda ut om den tänkte antagonisten avser
spränga en byggnad än om den tänkte antagonisten är en spion som söker hemlig information.
Fysiskt skydd – en del i säkerhetsskyddssystemet
Det fysiska skyddet har genom årtusenden vuxit
fram ur ett behov av skydd, säkerhet och trygghet. Allteftersom angriparens förmåga har utvecklats över tid har det fysiska skyddet behövts
förändrats för att fortfarande vara effektivt. I

takt med att modern teknik har utvecklats har
även angriparens förmåga ökat att angripa från
längre avstånd eller i snabbare attackfaser – detta leder till överraskningsmoment som påverkar
det fysiska skyddets funktioner och design.
Målet med dimensionering av fysiskt skydd är
att skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka
ett angrepp. Upptäckt är en förutsättning för att
kunna fördröja en angripare under en viss tidsperiod så att den funktionen som ska avhjälpa/
hantera händelsen hinner komma till platsen
för att avbryta angreppet och förhindra allvarliga
konsekvenser.
Ett angrepp kan upptäckas exempelvis genom
inbrottslarm, kameraövervakning eller bevakningsåtgärder. Angreppet kan därefter fördröjas
genom områdesskydd, mekaniskt inbrottsskydd
inre sektioneringar med mera fram till dess att
den avhjälpande/hanterande funktionen, exempelvis polis, väktare eller skyddsvakt, avbryter
angreppet.
Säkerhetspolisen har under 2011 genomfört ett
tiotal mer omfattande tillsyner och rådgivningar
avseende verksamheter som ansetts vara särskilt
skyddsvärda. Vidare har också rådgivning av
mindre omfattning lämnats löpande.
Fördjupning: Säkerhetsskydd – Säkerhetspolisen 2011
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Tillsyn av säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen ger rådgivning till och utför tillsyn av myndigheter
och företag som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.
Säkerhetspolisen ska med stöd av säkerhetsskyddslagstiftningen kontrollera att vissa myndigheter och företag som bedriver verksamhet
av betydelse för rikets säkerhet, och som behöver skyddas mot terrorism, har ett väl anpassat
säkerhetsskydd.
Var görs kontroller?
Vi inriktar själva vår tillsynsverksamhet och
prioriterar då samhällets mest skyddsvärda verksamheter. Det innebär att kontrollerna främst
inriktas på de verksamheter där 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 eller ett företag kontaktas organisationen som sedan 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 säkerhetsskyddet
är tillräckligt för den verksamhet som bedrivs.

34

Fördjupning: Säkerhetsskydd – Säkerhetspolisen 2011

Tillsynen omfattar granskning av organisationens säkerhetsanalys och övrig dokumentation
kring ledning och styrning av fysiskt skydd,
säkerhetsprövning och informationssäkerhet.
Hanteringen av registerkontroller granskas också.
Därefter görs en tillsyn på plats och verksamhetsoch säkerhetsansvariga på myndigheten intervjuas. I vissa fall görs en teknisk granskning av
säkerheten i organisationens IT-system. Då testas
praktiskt bland annat systemens förmåga att
motstå elektroniska angrepp.
Resultatet av tillsynen redovisas muntligt och i
en rapport, som även skickas till regeringen.
I rapporten ger Säkerhetspolisen förslag på åtgärder för att förbättra säkerhetsskyddet och
erbjuder även stöd i form av rådgivning efter tillsynen. Om det finns behov kan en ny kontroll
göras efter ett par år.
Vem utför tillsynen?
Tillsynen genomförs av Säkerhetspolisens personal, ibland i samarbete med andra myndigheter.
Det förekommer också att Säkerhetspolisen begär
stöd av Försvarsmakten avseende specialistkompetens inom vissa områden.

Öppen information kan bli hemlig när den
sammanställs – fallstudie
Olika typer av uppgifter som inte är hemliga var och en för sig kan bli hemliga om de
sammanställs, till exempel i en databas, med hänsyn till rikets säkerhet. Det visar ett
tidigare fall då en organisation bad Säkerhetspolisen om rådgivning när ett IT-system
skulle driftsättas.
IT-systemet skulle hantera information om
Det fanns flera brister i hur organisationen hade
bland annat kritiskt viktig infrastruktur såsom
hanterat arbetet med IT-systemet och ett antal
grundläggande säkerhetsskyddsåtgärder hade
el- och kommunikationsnät. Tillsammans med
inte vidtagits. Framför allt hade man haft svårt
organisationen bedömde Säkerhetspolisen att
att bedöma hur skyddsvärd databasen
systemet innehöll så pass mycket skyddsvärd
egentligen var. Med hjälp av en
information att stor skada skulle
åtgärdsplan som Säkerhetskunna orsakas om den röjdes
och kom i fel händer, till
polisen upprättade kunde
exempel ett kriminellt
organisationen införa
nätverk med avsikt att
ett antal förändringar
angripa eller slå ut
för att dels begränsa
el- eller komen spridning av inDen största utmaningen
munikationsformationen, dels
försörjningen.
skydda den.
var att ta fram åtgärdsförslag

som bidrog till att skydda
informationen utan att hindra
verksamheten. Skyddet måste
hålla obehöriga ute men inte
stoppa någon från att
utföra sitt jobb.
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Grundläggande om
Säkerhetspolisen
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. En distinktion är var fokus i verksamheten ligger – Säkerhetspolisen ska förebygga brott. Avsnittet belyser
också andra dimensioner i vår verksamhet.

Säkerhetspolisen och Polisen
Säkerhetspolisen är en del av den svenska polisen.
Vi lyder under samma lagar och bestämmelser
som Sveriges polismyndigheter.

liga hot. Polisen har sitt huvudsakliga fokus på
lagföring. Säkerhetspolisen har sin tyngdpunkt på
att förebygga och avvärja så att ett brott inte begås.

Säkerhetspolisens fokus ligger på att förebygga
och avvärja brott, till exempel genom att försöka
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 gäller för
oss som för Polisen – regler som talar om hur vi i
förundersökningar biträder en åklagare som leder
arbetet samt att det är allmänna domstolar som
fattar beslut om hemliga tvångsmedel och som
slutligen prövar bevisningen i en rättegång.

Vårt mål är att öka förmågan till tidig förvarning
genom att upptäcka och identifiera nya eller befint-

Hur styrs Säkerhetspolisen?
Precis som alla andra myndigheter lyder vi under
regeringen. Det som skiljer Säkerhetspolisen från
andra myndigheter är att merparten av styrande,
planerande och avrapporterande dokument är
sekretessbelagda för allmänheten, oftast 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 fick myndigheten en
mer självständig ställning med en egen generaldirektör, även om organisationen fortsatte att
vara en del av Rikspolisstyrelsen.
Säkerhetspolisen fungerar också som stöd för
andra brottsbekämpande myndigheter. En stor
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del av samarbetet handlar om informations- och
erfarenhetsutbyte, men vi samarbetar också operativt. Till exempel ger vi stöd till polismyndigheter
i brottsutredningar i form av expertkunskaper,
hotbilder, spaning och analys.

Åklagarkammaren
för säkerhetsmål
Åklagarkammaren för
säkerhetsmål ansvarar för samtliga
mål och åklagarledda ärenden som
handläggs vid Säkerhetspolisen.
Kammaren finns i Stockholm och
där arbetar fem personer.

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.
Behandling av personuppgifter
Säkerhetspolisen får behandla personuppgifter i
enlighet med de bestämmelser som finns i personuppgiftslagen (PuL) och polisdatalagen (PDL). Det
framgår i PuL att det måste finnas ett tydligt
formulerat ändamål med de personuppgifter man
samlar in och registrerar, och att man inte får
behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Enligt polisdatalagen får Säkerhetspolisen behandla personuppgifter om det behövs för att
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet som rör till exempel brott mot rikets
säkerhet, terroristbrott, tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller främlingsfientliga motiv.
Säkerhetspolisen får behandla personuppgifter
när det behövs i arbetet med att skydda personer
inom exempelvis regeringen.

uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. När en
person söker en säkerhetsklassad tjänst görs en
registerkontroll på förfrågan av anställande myndighet. Då kontrolleras bland annat uppgifter i
belastningsregistret, och uppgifter som Säkerhetspolisen behandlar med stöd av polisdatalagen.
Det finns också regler för hur länge personuppgifter 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 etniska ursprung, politiska åsikter,
religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv – så
kallade känsliga personuppgifter.

Säkerhetspolisen får även behandla uppgifter om
enskilda personer när det behövs för att fullgöra

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
…enskilda kan begära att få ta del
i enlighet med lagen. Läs mer på
av uppgifter hos Säkerhetspolisen
www.sakint.se

eller Riksarkivet som rör dem själva.
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Uppgifter om personer med misstänkt
samröre med Stasi
Under 2011 aktualiserades frågan om den östtyska säkerhets- och underrättelsetjänsten Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) och uppgifter om östtyskt spioneri
mot svenska intressen.

En fläkt från det kalla kriget
Många efterfrågade ökad insyn i uppgifter hos
Säkerhetspolisen om personer med misstänkt
samröre med den östtyska säkerhets- och underrättelsetjänsten Ministerium für Staatssicherheit
(Stasi).
Det är viktigt att vår verksamhet granskas, både
det vi gör idag och det vi har gjort i det förflutna.
Granskning måste dock ske med förståelse för
att de uppgifter som Säkerhetspolisen hanterar
i många fall omfattar uppgifter om privatpersoner. Med hänsyn till skyddet av dessa personers
integritet kan inte uppgifterna offentliggöras.
Andra uppgifter påverkar Säkerhetspolisens
framtida möjligheter att utföra sitt uppdrag. I
offentlighets- och sekretesslagen regleras Säkerhetspolisens skyldigheter att skydda uppgifter
som omfattas av sekretess.
Delar av Stasiarkivet bevarat
Trots att delar av Stasis arkiv förstördes i samband
med Östtysklands sönderfall 1989, kunde stora
mängder dokument räddas. Dokument från Stasis
arkiv förvaltas av den tyska myndigheten Der
Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (BStU). Dokumenten
från Stasi vid BStU utgör ett av de största arkiven
i Tyskland med cirka 111 hyllkilometer dokument.
Dessutom finns det omkring 15 000 säckar med
rester av dokument som strimlades i dokumentförstörare vid Östtysklands sammanbrott och
som nu successivt rekonstrueras. Dokument och
uppgifter om Stasis verksamhet utanför Östtyskland, som till exempel i Sverige, förstördes
dock nästan fullständigt. Vid några lokalkontor
bevarades emellertid vissa dokument och andra
har återfunnits i säckar med sönderrivna dokument. Sammantaget bevarades grovt uppskattat
endast tio procent av personakterna för Stasis
verksamhet utanför Östtyskland.
Tillgång till uppgifter vid BStU regleras av en
särskild lag i Tyskland. Denna ger bland annat
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rätt för enskilda offer för Stasis verksamhet
möjlighet att ta del av uppgifter om sig själva ur
arkiven. Även forskare och journalister kan för
forskningsändamål få tillgång till handlingar,
men generellt gäller att dessa handlingar inte
innehåller uppgifter som kan knytas till enskilda personer. De tyska reglerna gäller också för
utländska medborgare som misstänker att de
kan finnas i Stasis gamla register.
Utöver de handlingar från Stasi som finns hos
BStU lyckades den amerikanska underrättelsetjänsten CIA efter Östtysklands sönderfall få tillgång till mikrofilmade kartotekskort om Stasis
utlandsspionage. Dessa mikrofilmer kallas ofta
Rosenholz-akterna. År 2000 ställde Säkerhetspolisen en fråga till CIA och begärde ut de uppgifter som fanns om svenska medborgare. Denna
fråga besvarades och Säkerhetspolisen fick efterfrågat material.
Inget svenskt Stasiarkiv
Det finns inget särskilt Stasiarkiv hos Säkerhetspolisen. Uppgifter om misstänkt samröre med
Stasi är en del av Säkerhetspolisens samlade uppgiftssamlingar. Dessa uppgiftssamlingar behövs
för att Säkerhetspolisen ska kunna kartlägga
säkerhetshotande förhållanden samt förebygga
eller avslöja brottslig verksamhet. Uppgiftssamlingarna omfattar bland annat tips och obekräftade uppgifter, som är avsedda att ligga till
grund för ytterligare utredande åtgärder.
Det är viktigt att känna till att Säkerhetspolisens
register är ett spaningsregister, inte ett belastningsregister. Bara för att en person finns registrerad i Säkerhetspolisens register betyder det inte
att personen är misstänkt för något.
Handlingar i ärenden hos Säkerhetspolisen gallras efterhand i enlighet med gällande föreskrifter
genom att överlämnas till Riksarkivet. En del av
handlingarna med koppling till Stasi finns därför
inte längre hos Säkerhetspolisen.

Uppgifter om svenskar
misstänkta för samröre
med Stasi
År 2001 kunde Säkerhetspolisen konstatera att det
fanns 57 personer i Sverige
för vilka det fanns indikationer på att de på något sätt
hade verkat för östtysk underrättelsetjänst. Av dessa hade
knappt en fjärdedel varit föremål för förundersökning. Dessa
utredningar ledde fram till att
två personer år 1971 dömdes till
fängelse för förberedelse till spioneri. Övriga förundersökningar lades ner eftersom brott inte kunde
styrkas eller att de handlingar som
utförts inte var brottsliga. Av de 57 personerna medgav knappt tio för Säkerhetspolisen att de medvetet utfört uppdrag för
Stasi. Ungefär lika många personer medgav att
de hade varit i kontakt med företrädare för Stasi,
men nekade till att ha utfört några uppdrag för
Stasi. Medgivande om uppdrag för Stasi eller
kontakt med Stasi behöver dock inte betyda att
personen i fråga har begått något brott. I flera
fall bedömdes den information, som personerna
medgav att de hade lämnat, inte ha skadat Sverige
eller rikets säkerhet. I vissa fall kvarstod dock
misstankar om olagliga uppdrag för Stasi, men
Säkerhetspolisen gjorde bedömningen att det
inte var möjligt att utreda ärendena ytterligare
på grund av bristande bevisning eller därför
att preskription för de brott som misstankarna
gällde hade inträtt.
Finns det uppgifter om mig hos
Säkerhetspolisen?
Enskilda kan begära att ta del av uppgifter hos
Säkerhetspolisen eller Riksarkivet som rör dem
själva. En huvudregel i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), är att sekretess till skydd för
enskild inte gäller för uppgifter som rör den enskilde själv.

Det kan däremot
vara så att samma
uppgift inte kan lämnas ut till den
enskilde på grund av skyddet av andra personers
integritet eller för att skydda Säkerhetspolisens
möjlighet att utföra sitt uppdrag.
Politiskt beslut om eventuella ändringar
Vårt fokus i diskussionen om Stasiarkivet har varit
att förklara vilken typ av information Säkerhetspolisen har, var den kommer ifrån och hur den
är arkiverad. För att lämna ut denna, eller annan
information är vi bundna till det regelverk som
finns. Eventuella ändringar av regelverket avgörs
däremot inte av oss, utan är helt och hållet en
politisk fråga. När frågan om Stasiarkivet i slutet
av året hamnade på regeringens bord konstaterade regeringen i en skrivelse till riksdagen att
de regler om sekretess som rör både skyddet av
enskilda och Säkerhetspolisens verksamhet är
väl avvägda och inte bör ändras.
Säpo förklarar – Säkerhetspolisen 2011
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Vad är ett hot och vad är skyddsvärt?
Ord som återkommer inom vår verksamhet är hot och skyddsvärt. Vi använder
begreppen i vårt dagliga arbete.
Säkerhetspolisen använder begrepp som hot och
hotbedömningar. Utifrån hotanalyser skapar
vi förebyggande åtgärder för det som är andra
nyckelbegrepp i vår verksamhet: skyddsvärden
och skyddsvärt. Det är så vi beskriver olika dimensioner inom våra verksamhetsområden.

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 sida 32.

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 handling, 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 person eller organisation, har förändrats.

Hot

Avsikt

Förmåga

Ett förenklat exempel är om en person har avsikt att begå ett terroristdåd men avtjänar ett
fängelsestraff och därför inte har förmåga, så
bedöms personen just då inte utgöra ett hot.
Vad är skyddsvärt?
Vår demokrati, en fungerande myndighetsutövning, vår suveränitet samt medborgerliga 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

När blir något ett hot?
Både avsikt och förmåga krävs för att utgöra ett hot.

Så här ser Säkerhetspolisens verksamhetsidé ut:

Hot

Bedöma hot

Reducera hot
Värdera
alternativ

Skyddsvärde

Bedöma sårbarhet

För att kunna skydda Sverige och demokratin måste hot
och sårbarheter identifieras och bedömas.
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Uppnått
resultat
Reducera sårbarhet

Varför kan Säkerhetspolisen inte berätta allt?
Vi förstår att medier och allmänhet vill ha information om vår verksamhet. Vi ansvarar för
viktiga områden och ofta är det uppseendeväckande 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 av legala skäl.
När det exempelvis råder förundersökningssekretess i en av våra utredningar kan vi, precis

som Polisen, inte berätta något. Det är förundersökningsledaren, ofta en åklagare, som tar ställning till vad som omfattas av förundersökningssekretessen, inte Säkerhetspolisen. Förundersökningssekretess finns för att en utredning
inte ska kunna förstöras eller försvåras.

Det är förundersökningsledaren,
ofta en åklagare, som tar ställning
till vad som omfattas av förundersökningssekretessen, inte Säkerhetspolisen.

Säpo förklarar – Säkerhetspolisen 2011
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Säpo analyserar

Utvecklingen i omvärlden
påverkar vårt arbete i Sverige
På dessa sidor förklarar vi hur Säkerhetspolisen påverkas av händelser
och skeenden i världen. Som nationell säkerhetstjänst existerar vi
inte i ett vakuum. Omvärldshändelser kan på ett genomgripande sätt
påverka vårt uppdrag, hur vi prioriterar och agerar.
Säkerhetspolisen medverkade i diskussionen under hösten i och med tioårsdagen av terrordåden
i USA, och gav vår syn på utvecklingen under det

gångna decenniet. Vidare har vi haft anledning att
analysera utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern.

Utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern
Den så kallade arabiska våren kan komma att påverka Sverige och Säkerhetspolisens
verksamhet på olika sätt.
Att bedöma en sådan påverkan kräver att vi noggrant följer händelseutvecklingen och ständigt
analyserar det som pågår. Det är ett långsiktigt
arbete som vi genomför i samverkan med andra,
nationellt och internationellt.
Framför allt innebar oroligheterna i Mellanöstern

och Nordafrika att en del av Säkerhetspolisens
kontraspionageverksamhet under 2011 fokuserats
mot några viktiga länder i regionen. Säkerhetspolisen bedömde att oroligheterna i respektive land
bland annat skulle kunna medföra en intensifierad politisk förföljelse (flyktingspionage) från dessa
länder mot individer som idag lever i exil i Sverige.

ARABISKA
VÅREN
Foto: Sarah Elliott/The New York Times, SCANPIX.
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Hur har kontraterrorarbetet förändrats
sedan ”elfte september”?
Sedan 11 september 2001 har kontraterrorsamarbetet ändrats på ett genomgripande
sätt. Idag är aktörerna svårare att hitta samtidigt som de tekniska möjligheterna och
det internationella samarbetet gett större förutsättningar för att tidigt identifiera och
avvärja attentatsplaner.
Under de tio år som gått sedan attackerna den
11 september 2001 har kontraterrorism varit en
prioriterad arbetsuppgift för Säkerhetspolisen.
Vi har precis som andra säkerhets- och underrättelsetjänster lärt oss mycket under detta
decennium och utvecklat våra arbetsmetoder.
Vi har också förbättrat förmågan att bygga upp
kunskap genom att lära oss mer om såväl miljöer och aktörer som om fenomen som exempelvis
radikalisering.
Ökat samarbete
Som en konsekvens av 11 september insåg alltfler
länder och tjänster att de inte kunde hantera uppdraget ensamt utan att samarbete var nyckeln
till framgång.

Efter den 11 september 2001 har en rad konventioner och rättsakter antagits inom FN och EU
för att bekämpa terrorism. Framförallt för att
underlätta det internationella polisiära och
rättsliga samarbetet för att förebygga terrorism.
Exempel är att undanröja hinder för utbyte av
information mellan brottsbekämpande myndigheter och strävan efter att harmonisera strafflagarna. För svenskt vidkommande har det inneburit en specifik lagstiftning för terrorism. Nationellt har en rad länder utvecklat sitt myndighetsöverskridande samarbete, Sverige har Samverkansrådet mot terrorism och Nationellt Centrum
för hotbedömning, NCT som goda exempel. Läs
mer om NCT på sida 16.

”9/11”
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Vad är terrorism?
För terroristbrott döms den som begår en gärning som allvarligt
kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten
med gärningen är att
1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 		
befolkningsgrupp,
2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig
organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.

Hotbilden idag?
Vi står idag bättre rustade att möta den typ
av hot som exempelvis al-Qaida utgjort. Men
vi står idag inför nya utmaningar. De senaste
åren har vi sett flera fall där gärningsmännen
agerar ensamma. Vi har också sett exempel på
ensamagerande personer som agerar utifrån
hemmasnickrade ideologier. Det är inget nytt
men har gynnats av en ökad tillgång till olika
extrema ideologier genom Internet. Detta fenomen är försvårande i kontraterrorarbetet då de
är svårare att göra en tillförlitlig hotbedömning
kring. När det gäller dessa aktörer så är Säkerhetspolisen särskilt beroende av allmänhetens
vilja att kontakta oss. Organiserade aktörer är
det i detta perspektiv lättare att arbeta mot. De
har flera kontakter och kontaktytor vilket ger
en bättre möjlighet att upptäcka dem. De har en
ideologi som går att tolka avsikt utifrån; exempelvis var de vill slå samt vilka aktörer som kan
antas befinna sig i specifika miljöer. Läs vidare
om Säkerhetspolisens arbete med ensamagerande på sida 46.
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Dilemman
Kontraterrorism är svårt. Det finns en förväntan
om att terrorattentat inte får ske. Så ser också
regeringens uppdrag till Säkerhetspolisen ut. Det
är absolut vilket ibland leder till att vi måste avbryta attentatsplanering i ett tidigt skede. Med
hänsyn till eventuella allvarliga konsekvenser
av ett terrorattentat måste vi ibland agera på vag
information. Vi måste gripa in tidigt. Att inte
ingripa kan riskera liv och hälsa. Det kan betyda
att bevisläget inte leder till fällande domar –
detta är ett dilemma.
Sammanfattningsvis, i allt vårt arbete måste effektivitet ställas mot integritet och rättssäkerhet,
en smal och svårbalanserad väg.

Händelserna i Norge
Fredagen den 22 juli klockan 15.42 kom det rapporter om en bomb i regeringskvarteren
i centrala Oslo. Bara några timmar senare hade en attentatsman urskiljningslöst dödat
69 barn och ungdomar på ett sommarläger. Dådet chockerade hela världen och spred oro.
Säkerhetspolisens arbete fokuserades initialt på
att se över skyddet på den centrala statsledningen
och om det fanns eventuella kopplingar till
svenska aktörer. Tidigare under kvällen erbjöd
vi stöd till den norska säkerhetstjänsten, PST.
Det pågick ett strategiskt arbete för att se hur
de som hände eventuellt kunde påverka olika
aktörer i Sverige. Vidare bedömde vi hotbilder
och hotnivån mot Sverige samt såg kontinuerligt
över behovet av eventuella förändringar. Konkret
innebar det att sammanställa information. För
det krävdes att vi arbetade brett med inhämtning
av information, bearbetning och med uppföljning.
Vid en sådan händelse har Säkerhetspolisen också
rollen att ge information till samverkande myndigheter, främst Samverkansrådet mot terrorism.
Läs mer på sida 16.
Vad gjordes kring svenska byggnader och
våra skyddspersoner?
Säkerhetspolisen var tidigt ute med säkerhetshöjande åtgärder. Det är normalt i preventivt
syfte när läget fortfarande är oklart och man
inte vet exakt vad som hänt eller om det kommer
inträffa flera allvarliga händelser. Förutom att
skyddsåtgärderna kring våra skyddspersoner
sågs över utökades redan på eftermiddagen, i samråd med Stockholmspolisen, den polisiära bevakningen i kvarteren runt Regeringskansliet och
Rosenbad samt kring den norska ambassaden.

Dåden i Oslo och på Utøya medförde att Säkerhetspolisen beslutade om särskild händelse vilket
ger förutsättningar att arbeta flexibelt och resursstarkt i så kallad stab. Staben upphörde på måndag morgon den 25 juli men arbetet fortsatte
inom ramen för ordinarie verksamhet. Vi hade
en tid personal i den norska säkerhetstjänstens
stab enligt deras behov och har fortsatt att bistå
och samarbeta med dem i fallet.
Viktigt att förklara och minska oro
Allvarliga och omfattande händelser som dessa
i Oslo och Utøya sprider oro även bland människor i Sverige. Därför var det viktigt att snabbt
berätta om Säkerhetspolisens åtgärder för att säkerställa trygghet och säkerhet för exempelvis
skyddspersoner och kritiska byggnader direkt
efter händelserna.
Säkerhetspolisen fick svara på många frågor från
allmänhet och medier, utifrån de fakta vi hade
att tillgå. Vi medverkade i och besvarade frågor
utifrån den bild och kunskapfrån ett hundratal
olika medier under de första dygnen efter händelserna i Norge.

Effektiv
krishanterigsförmåga

Foto: Sara Johannessen, SCANPIX.

Stabsarbete vid en särskild
händelse innebär att arbeta
enligt förutbestämda rutiner
med alla viktiga nyckelfunktioner samlade.
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Säkerhetspolisen ska bli bättre på att
identifiera ensamagerande våldsverkare
Det är svårt att upptäcka våldsverkare som på egen hand förbereder och utför grova
våldsbrott. Säkerhetspolisen har tillsammans med Rikskriminalpolisen startat ett projekt för att göra svensk polis bättre rustad att hindra dessa brott på ett tidigt stadium.

Under de senaste åren har en rad mycket allvarliga våldsbrott begåtts i Norden. Gärningsmännen
har varit personer som inte tidigare uppmärksammats av Polisen. Det har till exempel handlat om attentat mot kända politiker som mordet
på Sveriges dåvarande utrikesminister Anna
Lindh 2003, serieskjutningarna i Malmö under
2000-talet där det gemensamma är att offren
haft utländskt utseende och bombattentaten i
centrala Stockholm i december 2010. Anders
Behring Breivik dödade åtta personer då han detonerade en sprängladdning i centrala Oslo den
22 juli 2011. Ett par timmar senare sköt Breivik
69 personer till döds på det norska Arbeiderpartiet ungdomsläger på ön Utøya.

Att innan gärningen upptäcka personer som,
liksom Breivik, förbereder och utför ett attentat på egen hand utan att tillhöra en grupp är
en utmaning för såväl svensk polis som för polisen i andra länder. Det är svårt att använda
traditionellt polis- och underrättelsearbete mot
enskilda personer som inte kommunicerar sina
planer med andra. För att lyckas med vårt uppdrag behöver Säkerhetspolisen hjälp från exempelvis sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och
skola som kan komma att möta ensamagerande
personer innan de begår brott.
Att på ett tidigt stadium även förhindra att personer radikaliseras mot våldsbejakande extremism
är också en viktig fråga för Säkerhetspolisen.
Förebyggande arbete bör engagera även andra
samhällsaktörer på nationell, regional och lokal
nivå för att fungera optimalt.
Projekt tillsammans med
Rikskriminalpolisen
Redan innan attentaten inträffade i Norge initierade Säkerhetspolisen ett projekt för att utveckla
förmågan att i förväg identifiera dessa individer innan de blir gärningsmän. Efter händelserna i Norge utökades detta projekt till
att bli ett gemensamt mellan Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.
Projektet kommer bland annat att
undersöka vilka metoder som används i andra länder när det gäller
att motverka radikalisering. Exempelvis arbetar Storbritannien inom
ramen för sin antiterror-strategi
med att motverka radikalisering
genom samverkansprogram i kommuner. Projektet fokuserar också på
hur man bedriver effektivt underrättelsearbete mot ensamma personer.
Förhoppningen är att projektet ska
ge förslag på hur polisen mer effektivt
ska arbeta framöver för att på ett tidigt
stadium hitta personer som ensamma
planerar att utföra allvarliga våldsbrott.
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Lördagen den 15 oktober arrangerade Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) en manifestation i Malmö på temat ”Med folket
för fosterlandet”. Flera protester och motmanifestationer planerades
runt om i staden. Samma dag spelades också en så kallad högriskmatch mellan Malmö FF och Djurgårdens IF på Malmö stadion, en
match som tidigare under hösten avbrutits på grund av ordningsstörningar. Risken för oroligheter i Malmö bedömdes därför vara
stor den aktuella dagen.

SDU:s demonstration betraktades av partiet
själva som en av ungdomsförbundets största någonsin, bland annat planerade representanter
för SDU:s danska motsvarighet och italienska
”La Destra” att delta. Dessutom skulle flera av
partiets riksdagsledamöter medverka, det vill
säga personer som ingår i den centrala statsledningen och som Säkerhetspolisen har i uppgift
att skydda.
Våldsamheter som protest
För Sverigedemokraternas meningsmotståndare
är offentliga möten av det här slaget ett tillfälle
att protestera mot partiets politik, både i form
av tillståndsgivna demonstrationer och genom
mer våldsamma protestyttringar. Ambitionen
är dels att stoppa mötet, dels att hindra partiets
företrädare från att nå ut med sitt budskap genom att exempelvis föra oväsen eller att sabotera
partiets ljudanläggning. Detta har lett till att
SD:s möten omgärdats av olika typer av aktioner
med varierande grad av våldsamheter och ordningsstörningar som följd, inte minst i Skåne.
Säkerhetspolisen beslutade därför att SDU:s demonstration skulle betraktas som en särskild
händelse, det vill säga en händelse som föranleder polisen och Säkerhetspolisen att ha beredskap och arbeta på ett särskilt sätt. För Säker-

hetspolisen var huvudsyftet med arbetet att
säkerställa att skyddspersonerna skulle kunna
delta i manifestationen under trygga och säkra
former. Det handlade också om att stödja polismyndigheten i Skåne i deras arbete då myndigheten genom Rikskriminalpolisen hade begärt
förstärkning den aktuella dagen. Risken för
oroligheter på grund av fotbollsmatchen bedömdes vara stor. Kommenderingen blev omfattande, cirka 700 poliser arbetade med den
aktuella händelsen.
Inledningsvis arbetade Säkerhetspolisen med
att orientera och samordna underrättelsearbetet.
Detta gjordes i nära samverkan med polismyndigheten i Skåne.
Under den aktuella dagen greps ett antal personer, misstänkta för bland annat förberedelse till
våldsamt upplopp. Dessutom avlägsnades flera
hundra motdemonstranter från platsen.
Sammantaget bidrog Säkerhetspolisens insats
till att SDU:s manifestation kunde genomföras
som planerat. Förutom det, innebar Säkerhetspolisens arbete med händelsen också att kunskapen om extremistmiljöerna ytterligare ökade,
vilket på sikt förbättrar myndighetens förmåga
att skydda demokratin.
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Salemmanifestation
och Nobel
Under 2000-talet har vit makt-miljön traditionsenligt arrangerat en manifestation i Salem, söder
om Stockholm, i början av december. Förra årets
arrangemang var annorlunda på flera olika sätt,
inte minst eftersom manifestationen ägde rum i
centrala Stockholm samtidigt som ett stort antal
av Säkerhetspolisens skyddspersoner deltog i
Nobelfestligheterna.
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Från början hölls manifestationen till minne av
en man som misshandlades till döds i Salem år
2000, men med tiden har evenemanget snarare
blivit ett tillfälle för vit makt-miljön att protestera mot det som anses vara en oönskad samhällsutveckling. Den så kallade Salemmanifestationen har blivit en av årets viktigaste händelser
för vit makt-miljön, som regel gemensamt arrangerad av de mest tongivande vit makt grupperingarna och internationella gäster.
Ny plats för marschen
Årets upplaga skiljde sig emellertid från tidigare
år. Evenemanget arrangerades av Svenskarnas
Parti (SvP) på temat ”Till värn för Norden – mot
svenskfientlighet” och demonstrationståget gick
i centrala Stockholm den 10 december, samma
dag som Nobelfestligheterna. Tillstånd till en
manifestation av det här slaget ges som regel
alltid eftersom demonstrationer är en viktig del
av ett demokratiskt samhälle.
Även bland meningsmotståndare har Salemmanifestationen kommit att bli en viktig händelse och ett tillfälle att manifestera sitt avståndstagande. Ett stort antal personer förväntades
därför delta i de protester som planerades runt
om i Stockholm, flera av dem tillståndsgivna.
I likhet med tidigare år var deras ambitioner
att dels stoppa marschen, dels störa den genom
en så kallad ”bullerblockad”, det vill säga överrösta talarna genom att föra oväsen av olika slag.
Bland arrangörerna av protestaktionerna fanns
flera aktörer som tidigare använt sig av våldsamma metoder för att uppnå sina mål.

en händelse som föranleder ett särskilt arbetssätt
och beredskap för Polisen och Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisens uppgift var att se till att skyddspersonerna skulle kunna delta i Nobelfestligheterna under trygga och säkra former. Därför
fanns det behov av att samordna underrättelsearbetet i nära samarbete med polismyndigheten
i Stockholm, både före och under den aktuella
dagen. Det handlade till exempel om att utbyta
information för att öka kunskapen om extremistmiljöernas planer den aktuella dagen och därigenom kunna dimensionera polisinsatsen. Informationsutbytet gällde även de delar som primärt
inte hade med skyddspersonerna att göra, men
som kunde hjälpa polismyndigheten att hantera
eventuella ordningsstörningar.
Sammantaget bidrog Polisens och Säkerhetspolisens arbetssätt och beredskap till att skyddspersonerna kunde delta i Nobelfestligheterna
under säkra former. Även Salemmanifestationen
kunde genomföras utan att några ordningsstörningar inträffade.

De parallella händelserna
krävde synkroniserad
underrättelseinhämtning
Då tid och plats för såväl manifestationen som protesterna sammanföll med tidpunkten när flera av
Säkerhetspolisens skyddspersoner
skulle transporteras till Nobelfestligheterna beslutades det att
Nobeldagen skulle betraktas som
en särskild händelse, det vill säga

Verksamheten
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Intensivt utredningsarbete efter terrorattentatet på Bryggargatan
Mitt under julhandeln i december 2010 skedde det första självmordsdådet i Sverige. Gärningsmannen avled
på platsen av sina skador. Ingen annan människa blev
skadad. Utredningsarbetet har varit intensivt och omfattande under 2011.
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Under året har över 900 förhör hållits, ett flertal
husrannsakningar har utförts, föremål av betydelse för utredningen har tagits i beslag och ett
antal brottsplatsundersökningar har gjorts. Förundersökningen har letts av åklagare vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål med Säkerhetspolisen som utredande myndighet. Polismyndigheten
i Stockholms län och Polismyndigheten i Jönköping har varit behjälpliga med både utredningspersonal och kriminaltekniker.
Vad som framkommit i utredningen
Gärningsmannen, Taimour Abdulwahab, anländer till Skavsta flygplats från Storbritannien den
19 november 2010. Tiden fram till den 11 december tillbringar han i Tranås med omnejd hos sin
familj. Utredningen har visat att han under
denna tid inhandlar bland annat en bil, tryckkokare och fyrverkeripjäser.
På förmiddagen lördagen den 11 december 2010
lämnar Taimour Abdulwahab föräldrarnas bostad. Vittnesuppgifter tyder på att han, då han
lämnar bostaden, inte bär på någon kroppsnära
utrustning. På väg till Stockholm stannar han vid
en bensinstation i Herrbeta där han, vilket framgår
av övervakningsfilmen, bär den kroppsnära utrustningen som sedan hittas fäst på hans kropp.

Det finns ännu inte några tydliga bevis för att
Taimour Abdulwahab har haft någon medgärningsman i Sverige, vare sig vid tillverkning av
bomberna eller vid genomförandet av attentatet.
Utöver den förundersökning som bedrivits i
Sverige har Säkerhetspolisen fått en begäran
om rättslig hjälp från Strathclyde Police Scottland. I Skottland har under året bedrivits en
förundersökning med koppling till attentatet
i Stockholm. Rättegången i Skottland började i
april 2012. Medarbetare vid Säkerhetspolisens
har medverkat i rättegången.
Även Metropolitan Police i London har begärt
rättslig hjälp av Säkerhetspolisen, då de har bedrivit förundersökning med anknytning till attentatet i Stockholm. Där är något åtal inte att vänta.
Det har under utredningen varit ett omfattande
utbyte mellan Säkerhetspolisen och internationella samarbetspartners.

Minut för minut
Vid 15.30-tiden är han framme i Stockholm
enligt återskapad information från en brandskadad GPS. Från Stockholm fortsätter han mot
Norrtälje, trologtvis med målen Drottninggatan
och Vasagatan. Detta verkar dock vara ett misstag då han efter att ha kört förbi Stockholm vänder tillbaka. Strax efter klockan 16.00 ringer han
ett samtal till sin mamma och då är han i centrala
Stockholm. Strax före 17-tiden på lördagseftermiddagen kommer det första samtalet till Stockholmspolisens ledningscentral om en bilbrand
på Olof Palmes gata. Mellan dessa tider skickas
det ett mejl till bland annat Säkerhetspolisen där
han ger en förklaring till sitt handlande.
Strax efter klockan 17.00 kommer ytterligare
samtal till Stockholmspolisens ledningscentral
om en skadad man på Bryggargatan, 250 meter
bort från bilbranden.
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Terrormisstänkta
greps vid Röda sten
En kväll i september grep Nationella insatsstyrkan misstänkta personer vid Centralstationen i Göteborg. Senare
samma kväll utrymde Göteborgspolisen konsthallen Röda
sten, eftersom det inte kunde uteslutas att ett föremål
som bedömdes vara en bomb, fanns i lokalen.
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Det var på lördagskvällen den 10 september
som fyra män greps i samband med öppnandet av en utställning i konsthallen Röda
Sten. En av dem frigavs senare i samband med
häktningsförhandlingen. Till en början var
de misstänkta för förberedelse till terrorbrott.
Åklagaren ändrade snart misstankarna till
att de planerade att mörda konstnären Lars
Vilks, som hade bloggat om att han skulle närvara vid evenemanget.

Nekade till anklagelser
Dagarna efter gjordes husrannsakningar på
flera adresser. Dokument och datorer togs
i beslag och avslöjade stora mängder extremistiskt material. Dokument visade att de
misstänkta kartlagt Vilks offentliga framträdanden och säkerhetsarrangemang via
hans blogg. Tre av de misstänkta häktades
och förhördes. Samtliga nekade till alla anklagelser.

Underrättelse- och spaningsarbete
ledde fram till gripande
Underrättelsearbete och spaning som Säkerhetspolisen bedrivit under hösten uppenbarade ett särskilt intresse hos de aktuella personerna för den kommande utställningen
och för Lars Vilks. Intresset för Röda sten
och ett konspirativt beteende gjorde att spaningen intensifierades. Referenser till ideologiskt material, bland annat uppmaningar
till mord på personer som kränkt profeten
Muhammed, och omnämnanden av Vilks
ledde fram till gripandet eftersom man
misstänkte att ett terrordåd skulle ske. Säkerhetspolisen måste alltid ingripa om det
finns fara för liv och hälsa, vilket det i det
här fallet fanns indicier om.

Männen stod åtalade för förberedelse till
mord och rättegången hölls i Göteborgs tingsrätt i december 2011. De misstänkta frigavs
i avvaktan på tingsrättens dom i januari
2012. Domstolen friade då de åtalade men
noterade att ”sammantaget talar omständigheterna starkt för att de tilltalade ville sammanträffa med Lars Vilks och att de ville
göra detta av något skäl som ligger i linje
med det som åklagaren har angett”.
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Åklagaren i målet har överklagat domen
och ny rättegång väntas under sensommaren
i Hovrätten för Västra Sverige.

Internationell rättslig hjälp
Om ett land har behov av hjälp
från Sverige i en förundersökning
kan landet skicka en ansökan om
rättslig hjälp, till exempel med att
genomföra ett förhör. På liknande
sätt kan Sverige skicka en ansökan
till ett annat land om vi behöver hjälp.

Biträde i
terroristmål till
danska PET och Københavns Vestegns Politi

Strax före nyår 2010 greps fem personer misstänkta för förberedelse till terroristbrott i Danmark, fyra av dem i Danmark
och en i Sverige. Gripandet föregicks av ett lyckat samarbete
mellan Säkerhetspolisen och PET, den danska säkerhetstjänsten. De misstänkta gärningsmännen planerade ett dåd
mot tidningen Jyllandsposten.
I slutet av 2010 avvärjde Säkerhetspolisen och
PET tillsammans ett allvarligt terrordåd.
Under 2011 utreddes brottet både i Sverige
och i Danmark. Ett intensivt utredningssamarbete inleddes med Københavns Vestegns
Politi (danska polisen) där åklagare, analytiker,
underrättelsehandläggare och utredare möttes. Samarbetet fortsatte under hela året,
målet från svensk sida var att hjälpa danska
polisen ta fram bevisning så att männen
kunde åtalas.
Rättslig hjälp för möjligt utredningsarbete
Redan i samband med gripandena vände
sig Danmark till Sverige med begäran om
rättslig hjälp. Den rättsliga hjälpen fortsatte
kontinuerligt under hela året, och Säkerhetspolisen genomförde husrannsakningar,
dörrknackningar och förhör. I vissa fall var
även dansk polis med i Sverige och arbetade
tillsammans med svensk polis.
Europeisk arresteringsorder
Både dansk och svensk åklagare var överens

om att utredningen bör bedrivas i ett land.
För att den i Sverige häktade personen skulle
komma över till Danmark, begärde Danmark
– genom en europeisk arresteringsorder – att
han skulle överlämnas. Precis som i alla
dessa fall måste Danmark, före överlämnandet, bland annat garantera att personen får
avtjäna sitt straff i Sverige vid fällande dom,
eftersom han är svensk medborgare.
Fortsatt effektivt samarbete
Efter överlämnandet av den misstänkte lades
förundersökningen i Sverige ned. Säkerhetspolisen arbetade därefter på danskt initiativ, och tog fram de uppgifter som dansk
polis behövde.
Rättegång
I slutet av februari 2012 åtalades de fyra
männen för försök till terroristbrott. Rättegången pågår under april till och med juni.
Först till sommaren 2012 kommer det att
stå klart om de fyra misstänkta personerna,
som reste till Danmark från Sverige i avsikt
att utföra ett terrorattentat, fälls för brottet.
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Främmande makt –
flera fall av iakttagelser
om underrättelsehot
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Säkerhetspolisens motverkan av
spionage 2011
Säkerhetspolisen har under året bedrivit ett
stort antal förundersökningar som rör spioneri,
olovlig underrättelseverksamhet och obehörig
befattning med hemlig uppgift och röjande av
hemlig uppgift.
Antalet utländska underrättelseofficerare stationerade i Sverige förändras som regel lite mellan
enstaka år. Jämfört med 2010 fanns dock fler
underrättelseofficerare stationerade i Sverige
under 2011. Antalet indikationer på underrättelseverksamhet som kommit till Säkerhetspolisens kännedom ligger på en nivå jämförbar med
2010. Liksom tidigare år bedrevs främmande
underrättelseverksamhet i eller mot Sverige dels
från traditionella plattformar såsom ambassader,
handelsrepresentationer och konsulat, dels från
så kallade icke-traditionella plattformar som företag, nyhetsbyråer eller inresande delegationer.
Personer som givits flyktingstatus i Sverige kan
också vara underrättelseofficerare eller agenter
som rapporterar om sina landsmän i Sverige.
Kontraspionage är en komplex verksamhet eftersom ett land som är en samarbetspartner inom
vissa områden eller sakfrågor också kan bedriva
olaglig underrättelseverksamhet i Sverige.
Omvälvande händelser i Mellanöstern och
Nordafrika innebär ändrat fokus
Oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika
har inneburit att en del av Säkerhetspolisens
kontraspionageverksamhet under 2011 fokuserats
mot några viktiga länder i regionen. Säkerhetspolisen bedömde att oroligheterna i respektive
land bland annat skulle kunna medföra en intensifierad politisk förföljelse (flyktingspionage)
från dessa länder mot individer som idag lever i
exil i Sverige. Iran och dess kärnteknikambitioner är också ett konstant orosmoment i regionen.
Iran
Iran har åter hamnat högt upp på det internationella samfundets agenda. Internationella atomenergiorganet IAEA:s rapport 2011 om misstankar
att Iran är på väg att utveckla en kärnvapenkapa-

citet är ett skäl. Förnyade FN- och EU-sanktioner
mot Iran en annan. Sanktionerna har tvingat Iran
till förnyade ansträngningar att komma över
nödvändigt kunnande, teknik med mera för att
säkerställa försörjningen av sitt kärnteknikprogram vilket Säkerhetspolisen har kunnat observera och vidta motåtgärder. Säkerhetspolisen har
också kunnat observera att annan olovlig iransk
underrättelseverksamhet fortsatt under 2011.
Libyen
Libyen är ett land som Säkerhetspolisen i flyktingspionagesammanhang sedan länge haft ögonen
på. Både 2005 och 2008 förklarades libyska underrättelseofficerare under diplomatisk täckmantel
för persona non grata av den svenska regeringen.
Under 2011 befann sig Sverige de facto i väpnad
konflikt med Libyen inom ramen för stöd till
en FN-resolution. Regimen i Libyen bedömdes
kunna ha intentioner att realisera de hotfulla
uttalanden som uttrycktes mot ett flertal stater
i den väpnade internationella koalitionen. Den
libyska underrättelsepersonal som fanns i Sverige
bedömdes kunna utgöra en säkerhetsrisk för
svenska intressen. Säkerhetspolisens motverkan
av olovlig libysk underrättelseverksamhet i Sverige
resulterade därför i att två diplomater vid det
libyska folkkontoret, en identifierad underrättelseofficer samt en person som bedömdes arbeta för
underrättelsetjänsten, förklarades persona non
grata av Utrikesdepartementet i maj 2011. Sedan
dess har Libyen inte haft någon underrättelsenärvaro vid sin beskickning i Stockholm.
Syrien
Även Syrien är ett land som Säkerhetspolisen i
flyktingspionagesammanhang sedan länge följt.
År 2010 utvisades en syrisk underrättelseofficer
från Sverige för misstänkt flyktingspionage.
Som en följd av den politiska utvecklingen i Syrien har polismyndigheterna och Säkerhetspolisen under 2011 regelbundet fått in rapporter om
misstänkt syriskt flyktingspionage. De enskilda
fallen har fortlöpande bedömts och utretts. Med
hänsyn till utvecklingen i Syrien pågår arbetet
med att följa upp olovlig syrisk underrättelseverksamhet alltjämt.
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Almedalen
Almedalsveckan är den största återkommande insatsen för
personskyddet och innebär omfattande förberedelser.
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Stor insats för Säkerhetspolisen i
Almedalen på Gotland
Varje år genomför Säkerhetspolisen en stor personskyddsinsats i Almedalen i Visby, Sveriges
största politiska mötesplats. Almedalskommenderingen är den största återkommande insatsen
för personskyddet och innebär omfattande föreberedelser och samordning.
Ungefär 200 av Säkerhetspolisens skyddspersoner
i den centrala statsledningen besöker Almedalen
någon gång under veckan. Hur mycket personal
från Säkerhetspolisen som är på plats varierar beroende på vilka skyddspersoner som är där men
det rör sig om ett stort antal, främst livvakter.
En viktig aspekt för att kommenderingen ska
fungera optimalt är en tät samverkan med Stockholms- och Gotlandspolisen samt med övriga samverkanspartner som exempelvis region Gotland
och partiorganisationerna. Dessutom är det av
vikt att planeringsarbetet startas i tid eftersom
det kräver omfattande logistisk planering men
även ställer krav på flexibilitet och beredskap
för förändringar.

Öppna samtal om några av 2011 års mest
omdebatterade frågor
Utöver den stora personskyddsinsatsen i Almedalen arrangerade och medverkade Säkerhetspolisen också i fyra seminarier för att berätta
om vår verksamhet och roll i samhället. Seminarierna, som var mycket välbesökta, fokuserade
på några av de mest uppmärksammade frågorna
i media och den politiska debatten under 2011:
cyberhot, terrorhot och säkerhet i Norden med
utgångspunkt från självmordsbombaren i Stockholm och det planerade dådet mot danska Jyllandsposten. De behandlade även våldsbejakande
extremism och balansakten mellan en effektiv
säkerhetstjänst och rättssäkerhet/integritet.
Genom att förmedla kunskap och inblickar i
vårt arbete bidrar vi till att öka kunskapen och
förtroendet för Säkerhetspolisen.

Särskilda utmaningar
Utmaningen 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 extremistmiljöer eller
andra som kan utgöra ett hot
mot skyddspersonerna.
Denna gång fanns ett nytt
parti, Sverigedemokraterna,
på plats som riksdagsparti
vilket i detta sammanhang
innebär ett ytterligare partiledartal med åtföljande rutiner
och förberedelser.
Almedalsveckan 2011 kunde
genomföras utan störningar, och
det skedde genom en bra samverkan med Stockholms- och Gotlandspolisen med flera.

Säpojoggen – en liten inblick i
livvakternas förberedelsearbete
Säkerhetspolisen anordnade den så kallade Säpojoggen, ett träningspass lett av medarbetare på
personskyddet, som syftade till att ge en inblick i
hur livvakterna förbereder sig för sina uppdrag.
Efter joggen fick deltagarna också en chans att
prata med personal både från personskyddet och
medarbetare från andra delar av myndigheten.
Ett femtiotal morgonpigga personer deltog, bland
dem journalister, representanter för olika politiska
partier, poliser, Rikspolischefen och naturligtvis
vår egen generaldirektör.
Händelser – Säkerhetspolisen 2011
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Medarbetarporträtt

IT är med i alla våra
brottsutredningar
Nästan alltid förekommer någon form av digitalt materiel i brottsutredningar. På Säkerhetspolisen jobbar vi med bevissäkring i IT-miljö,
undersökningar av skadlig kod, att analysera ljud och IT-forensiska
undersökningar. Vi undersöker beslagtaget materiel såsom datorer,
mobiltelefonen, USB-stickor och GPS:er. Karl är specialiserad på att
analysera mobiltelefoner och GPS:er och Björn arbetar som ljudtekniker.

Karl, hur kommer det sig att du blev
specialist på just mobiltelefoner?
– Jag är från början utbildad nätverkstekniker
och började jobba på Säpo 1998. Att just mobiler
och GPS:er hamnade på mitt bord kan man säga
beror på tur eller slumpen. Jag blev tillfrågad
om jag ville ansvara för mobiltelefonundersökningar och sedan fick jag möjlighet att utbilda
mig till IT-forensiker på Polishögskolan. Och
jag har aldrig ångrat mig.

tar vi fram den information som utredaren vill
ha ur kopiorna.
Vad händer sedan?
Informationen som vi har fått fram går sedan
vidare till myndighetens utredare och delar av
informationen kommer sedan att ingå i förundersökningsprotokollet.

Vad är roligast med jobbet?
– Variationen på arbetsuppgifterna, inget fall är
det andra likt. Utvecklingen inom IT-området är
nästan explosionsartad och man måste hela tiden
lära sig nya saker, det hinner aldrig bli tråkigt.
Vad har medarbetarna för bakgrund?
– Många är utbildade IT-forensiker genom Polishögskolan. Hälften är tekniker i botten och hälften är poliser.
Hur går det till när du får ett uppdrag?
– Eftersom det i nästan alla fall idag finns någon
typ av IT-media i brottsutredningar, så är det
viktigt att vi kommer in i utredningen tidigt
så att vi väl förberedda när själva tillslaget sker.
Vi är ofta med på husrannsakan så att digitalt
material tas tillvara på ett korrekt sätt. Efter
husrannsakan gör vi forensiska kopior på det
beslagtagna godset. De forensiska kopiorna är
filer med identiska kopior på informationen
som finns i det beslagtagna godset och informationen i kopiorna går inte att ändra. Till sist
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Jag arbetar med ljud. Mestadels
med ”tvättning” av ljud. Det
handlar om att göra vissa saker i ljudbilden hörbara.

		

Ur GPS:en lyckades jag
på fram information fast
den var kraftigt skadad. Bland
annat kunde jag visa att gärningsmannen på Bryggargatan först
hade kört fel på sin väg
till Stockholm.

Kan du berätta om
något uppdrag som du varit involverad i?
– Det jag först kommer att tänka på är den GPS
som fanns i den brända bilen efter sprängningen
på Bryggargatan 2010. Ur GPS:en lyckades jag få
fram information fast den var kraftigt skadad.
Bland annat kunde jag visa att Taimour Abdulwahab först hade kört fel på sin väg till Stockholm.
Ett nästa steg i en brottsutredning kan vara att
analysera innehållet i materialet. Man arbetar
man bland annat med att förbättra ljudet i ett
videoinspelat förhör eller att restaurera ljudinspelningar från olika medier.
Björn, du är ljudtekniker på Säkerhetspolisen. Vad innebär det egentligen?
– Jag arbetar mestadels med ”tvättning” av ljud.
Det handlar om att göra vissa saker i ljudbilden
hörbara. Det kan vara röster, men också ett specifikt ord eller namn. Man kan vilja få fram vad
personer i bakgrunden säger vid till exempel en
ljudinspelning från en mobiltelefon. Oftast är
det ljudfiler från så kallad hemlig rumsavlyssning, som jag arbetar med. Av olika skäl kan
ljudinspelning gå fel och det handlar då om att
eliminera störningsfaktorer. Det kan vara allt
från brummande kylskåp till besticksslammer, lysrör, trafik,
statiskt brus och mycket
mer. Varje ljudinspelning har en unik
ljudbild och
kräver olika
bearbetningsmetoder.

Är det något speciellt
uppdrag du kommer ihåg?
– En gång fick jag ett inspelat förhör där man ville
få bort den ”konstiga störningen”. Det visade sig
vara förhörsledarens mage som knorrade högt!
Alltså, störningskällan varierar väldigt mycket.
Vad är roligast i ditt yrke?
– Roligast är nog när jag märker att jag gör skillnad. Att jag bidrar till att lösa brott. Jag har ett
väldigt intressant jobb.
Nämn tre viktiga egenskaper som är bra
att ha?
– Att kunna analysera det man hör. Lyssna kritiskt! Att ha ett kreativt tänkande. Och till sist
att vara något av en ”knappolog”. Man måste
tycka om knappar och teknik.

Man måste vara något av en ”knappolog”
och tycka om knappar och teknik.
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Vi skyddar Sverige
och demokratin.

Box 12312
102 28 Stockholm
Tfn 010-568 70 00
Fax 010-568 70 10
E-mail sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
www.sakerhetspolisen.se
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