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Säkerhetspolisens årsbok 2018

” Hotet mot vårt land är mer omfattande än på 

flera år, de har breddats och antagit nya 

former. Statliga aktörer bedriver dagligen 

inhämtning av hemlig information. Försöker 

till otillbörlig påverkan pågår ständigt. 

Samtidigt har den snabba teknikutvecklingen, 

som till stora delar är positiv, ökat våra 

sårbarheter. Gapet mellan hot och 

sårbarheter är stort och ökar.”

Klas Friberg, Säkerhetspolischef



Säkerhetspolisens uppdrag är att 

skydda Sverige och vår demokrati.

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden, två av dessa är:

• Kontraspionage

innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig 

underrättelseverksamhet som kan rikta sig mot Sverige och 

svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i 

landet och mot flyktingar.

• Säkerhetsskydd

innebär att höja säkerhetsnivån i samhället genom analyser, 

registerkontroller, tillsyn och rekommendationer till skyddsvärda 

verksamheter med bäring på Sveriges säkerhet.

Skydda det mest skyddsvärda i Sverige

Reduktion av både hot och sårbarheter



Underrättelsehotet mot Sverige

• Ett 15-tal stater bedriver olika former av 

underrättelseinhämtning i Sverige.

• Olika stater har olika mål och syften med 

underrättelseinhämtningen.

• Underrättelsehotet mot Sverige är ett säkerhetshot.

• Underrättelseinhämtningen använder sig av både legala och 

illegala metoder.

• Underrättelseinhämtningen utnyttjar nya sårbarheter.

• Gamla hot men nya sårbarheter…



”Gamla hot…”

• Det internationella systemet är mer instabil i och med USA:s 

förändrade förmåga och avsikt att upprätthålla efterkrigstiden 

internationella världsordning och andra länder försöker flytta fram 

sina positioner. Detta innebär mindre förutsägbarhet i 

internationella relationer.

• Ryssland har fortsatt att använda militära och icke-militära 

maktmedel som utrikes- och säkerhetspolitiska instrument, 

exempelvis cyberspionage och påverkan. Större vaksamhet är 

nödvändig.

• Kinas position som global supermakt etableras allt mer. Hotbilden 

ökar kopplat till Kina, som arbetar för att få ekonomiska fördelar via 

cyberangrepp och uppköp av företag. Förebyggande insatser 

krävs – företag och myndigheter behöver bli medvetna om 

hotbilden och juridiska förutsättningar behöver ses över.



”…men nya sårbarheter”

• Teknikutvecklingen ger statliga aktörer ökade förmågor, men 

skyddsvärda verksamheters säkerhetsskydd har inte ökat i 

samma takt, vilket innebär att sårbarheterna i den skyddsvärd 

verksamheten har ökat. Säkerhetsskyddsåtgärderna måste 

fortsätta stärkas för att undvika att gapet mellan hot och skydd 

fortsätter att växa.

• Det är enkelt att bedriva politisk påverkan, propaganda och 

framföra hot med hjälp av modern teknik. Nya beteenden ger 

en ny normalbild av politisk debatt. Fler kan deltaga i den 

politiska debatten men den blir också mer gränsöverskridande 

och sårbar för manipulation. Höjd medvetandenivå är tvunget.



Påverkan inom gråzonen

Militära förband

Befolkning

Infrastruktur

Kritiska system

Ledarskapet

Systemkollaps



Exempel på skyddsvärden

Militära förband

Befolkning

Infrastruktur

Kritiska system

Ledarskapet

Valmyndigheten

E-hälsomyndigheten

Skatteverket

Svenska kraftnät

Regeringen

Trafikverket

Banker

Telekombolag

Transporter

Försvarsmakten

PTS
Elförsörjning



Våra möjligheter - sårbarhetsreduktion

Mänskliga källor

Cyberinhämtning

SignalspaningFysisk access

Öppna källor

- Hemsidor, tjänster, utlämning

av handlingar, artiklar…

- från ”nyttiga idioter” till värvade spioner…

- Riktade e-postangrepp,

vattenhålsangrepp, 

smittade usb-minnen,

social engineering, insider…

- Mobilnät, public networks…- Geodatabaser, karttjänster, drönare…

Säkerhets-

skyddsanalys



Kontakt och rådgivning

www.sakerhetspolisen.se (vägledningar)

Kurs för säkerhetsskyddschefer (via MSB)

sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se

Anmäl incidenter!

http://www.sakerhetspolisen.se/
mailto:sakerhetsskydd@sakerhetspolisen.se

