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1. INLEDNING 

 

Det finns olika beskrivningar av demokrati. Dock skall vissa krav fyllas då demokratin 

beskrivs. I Sverige betonas exempelvis folkstyre, tryck- och yttrandefrihet, rättsäkerhet 

och föreningsfrihet som de viktigaste kraven, där Sveriges riksdag tar upp när det gäller 

att definiera demokratin (Internet 1). Demokratiska samhällen inkluderar myndigheter, 

institutioner, organisationer, föreningar samt flera olika intressegrupper. En viktig 

myndighet i ett demokratiskt samhälle är säkerhetspolisen. Olika regenter och politiska 

system har genom tiden haft statspoliser som burit ansvaret för att skydda rikets säkerhet 

och därmed demokratin (Simola – Salovaara, 1994, 11). I en demokratisk stat har man en 

säkerhetspolis som har som främsta mål att ”avslöja brott mot rikets säkerhet” (Internet 

2).  

 

Efter bombningen av World Trade Center den 11 september 2001 har säkerhetspolisens 

krav att skydda statens säkerhet ökat. Även säkerhetspolisens handlingssätt har förändrats 

när det gäller terroristbekämpning. Genom hårdare åtgärder i kampen mot terrorister har 

organisering inom säkerhetstjänsten fått utföra stora förändringar även i Norden. Dock 

betonas det i säkerhetstjänsten att ageradet skall ske på lagligt sätt. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att se hur säkerhetspolisen fungerar i ett demokratiskt 

samhälle genom exempel från Sverige och Finland. En viktig del av syftet är att ta reda 

på vad säkerhetspolisen grundar sin verksamhet på i jämförelse mellan två demokratiska 

länder. Jag kommer att ge en beskrivning samt en jämförelse av hur säkerhetspolisen är 

organiserad i Finland såväl som Sverige och även beskriva deras handlingssätt. Den här 

uppsatsen behandlar tiden efter 11 september 2001 för att kunna se om det har skett 

någon förändring i myndigheternas organisation efter händelsen. Jag tar även upp åren 

före 11 september 2001 eftersom jag vill ta reda på hur myndigheternas 

organisationsstrukturer såg ut då.  
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1.2 Avgränsning, material och källkritik 

 

När det gäller avgränsning så kommer jag i denna uppsats fokusera mig på 

årsredovisningar från slutet av 1990-talet fram till 2005. Jag väljer denna tidsram på 

grund av de ökade terrorhoten runt om världen efter den 11 september 2001. Material 

som används i uppsatsen, i form av årsredovisningar, kan anses som trovärdiga eftersom 

de innehåller faktabaserad information från myndigheternas händelser inom året i fråga.  

Material som är hämtad från Internet kan anses vara tillförlitlig eftersom materialet är 

från säkerhetstjänstens hemsidor i båda länderna. Säkerhetspolisen är en statlig 

myndighet som håller den största delen av verksamheten dold, därför är det svårt att få en 

helhetsbild av säkerhetspolisens verksamhet. Robert Dahls bok Demokrati och dess 

antagonister är med som en teoribok på grund av dess omfattande innehåll av demokratin 

och detta begrepps problem. Informationen om teorin av den svenska demokratin är 

hämtad från Bengt-Ove Boströms bok Samtal om demokrati vilket är en granskad studie 

av olika demokratiteorier och kan anses som en pålitlig källa. Litteraturen som handlar 

om myndigheternas historia kan dessutom ses som objektivt skriven eftersom i de båda 

länderna anses att historiens händelser kan komma ut i offentligheten.  
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2. ROBERT DAHLS TEORI OM DEMOKRATI 

 

Teorier som används i uppsatsen är Robert Dahls demokratiteori (2002) och Jörgen 

Westerståhls teori om den svenska demokratin. Dahls teori är vald därför att detta är ett 

klassiskt verk av demokrati samt mycket använt och välkänt. Jag anser att denna teori 

visar väl hur en säkerhetstjänst skall fungera i ett demokratiskt land.  

 

Dahl börjar med att definiera termen demokrati som delvis representeras som ett ideal av 

demokrati och delvis regimer som redan finns men som inte är närliggandet av detta ideal 

(Dahl, 2002, 19). Dahl anser att demokrati ligger i förändring. Den är kontinuerlig och 

har fått sin början från grekiska stadsstater och utvecklades genom nationalstaternas 

födsel från 1800-talet till det tredje nivån som existerar som ett ideal (Dahl, 2002, 331). 

      

Enligt Dahl är det två principer som lägger grunden för demokratin. I den första principen 

presenterar han en idé om en inneboende jämlikhet vilken innebär att varje människa är 

lika mycket värd (Dahl, 2002, 131-133). Den andra principen heter personlig autonomi. 

Dahl hävdar att varje individ vet det bästa för sig själv och varje individ har den bästa 

uppfattning av sina egna intressen, om det inte finns något klart bevis mot detta (Dahl, 

2002, 155-156).  

 

Det finns även vissa grundantaganden som motiverar en demokratisk politisk ordning. 

Hans första punkt går ut på att besluten som fattas i en demokrati skall vara bindande och 

det skall vara medborgare som fattar beslutet och ingen utanför sammanslutning. Den 

andra punkten representerar nästan samma tanke som inneboende jämlikhet, det vill säga 

att alla medborgare skall ta lika hänsyn. Den tredje punkten grundar sig på att ingen 

vuxen medborgare behöver bevisa sin kompetens för att bilda sina egna åsikter. Den som 

påstår att ett undantag borde göras är förpliktad att bevisa detta. Dahl formger den fjärde 

punkten så att jämställdhet skall ske mellan medborgare och varje medborgares tankar 

om bindande åtgärder som bör antas är lika giltiga varandra. Den femte punkten som 

Dahl tar upp i det här sammanhanget är att resurser i en sammanslutning skall fördelas 

rättvist (Dahl, 2002,168-169). 
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Enligt Dahl skall ett antal krav uppfyllas för att kunna uppnå en demokratisk process och 

därmed ett demokratiskt folkstyre. Han påpekar att i teori innehåller en demokratisk 

process olika kriterier. Den första delen av processen är effektiv deltagande. Där skall 

medborgare ha en fullständig möjlighet att delta den aktuella politiska debatten och ingen 

skall kunna förhindra denna möjlighet. Den andra punkten är lika rösträtt vid det slutliga 

avgörandet. En lika rösträtt skall ske och varje röst som anges i den slutliga 

omröstningen väger lika mycket. Ingen röst skall kunna väga mer än den andra. Den 

tredje punkten är upplyst förståelse. Det innebär att varje medborgare skall kunna bilda 

sin egen uppfattning över sina egna åsikter. Ingen skall kunna hindra individens rätt till 

egna åsikter och individen själv gör det val som bäst beskriver sina egna åsikter. Den 

fjärde är kontroll över dagordningen. Det är nämligen demos med andra ord folket som 

skall kontrollera över dagordningen. Det är även folket som skall avgöra de ärendena som 

tas upp i dagordningen (Dahl, 2002, 169-177). 
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3. JÖRGEN WESTERSTÅHLS ÅSIKTER OM DEN SVENSKA DEMOKRATIN 

 

Jag valde att skriva om Jörgen Westerståhls teori om den svenska demokratin eller 

närmare bestämt ett demokratiskt statsskick eftersom den ger en bild av hur demokratin 

fungerar och är uppbyggd i Sverige. Finland och Sverige är relativt likadana länder som 

har samma demokratiska grundprinciper. Westerståhls teori kan anse vara lämplig även 

inom den finska demokratin.  

 

Enligt statsvetaren B-O  Boström (1988, s.181) skriver Westerståhl  att grunder till ett 

demokratiskt statsskick består av två olika faktorer. I den första delen betonas det en 

apparat som ser till att folkviljan, det vill säga medborgarnas åsikter kommer att tas 

hänsyn till antingen via ett val av representanter eller med hjälp av folkomröstning. Enligt 

Westerståhl är allmän rösträtt en viktig del i ett demokratiskt statsskick. Den allmänna 

rösträtten skall vara utbyggd på så sätt att det inte skall förhindras. Det är även viktigt att 

varje röst är lika mycket värd och att valet som hålls genomförs regelmässigt och 

röstningen skall hållas hemligt för att kunna förebygga påtryckningar. Westerståhl är 

förespråkare av majoritetsprincipen, det vill säga i slutändan är det majoriteten som fattar 

det slutgiltiga beslutet.  

 

Den andra delen, som lägger grunden till ett demokratiskt statskick, består av friheter och 

rättsäkerhet som medborgare har. Yttrandefrihet, tryckfrihet, mötes- och 

demonstrationsfrihet och rätten till att skapa organisationer är de centralaste friheter som 

ingår i Westerståhls frihetsteorin (Boström, 1988, 181). Westerståhl förespråkar att man 

skall respektera andras åsikter sådana som de är. Det är inte tillåtet att försöka påverka 

andras opinionsbildning genom tvång. Westerståhl stävar efter rättstat. I en rättstat skall 

oenigheter lösas enligt lagar. Offentliga myndigheter såväl som medborgare skall följa de 

gällande lagar som finns i samhället. Vidare påstår han att varje medborgare skall bära 

ansvaret av sina handlingar.  

 

Enligt Boström (1988, s. 182) ser Westerståhl demokratin som en ”överideologi”. Alla 

medborgare som accepterar demokratin måste även acceptera demokratiska 
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handlingssätt. De beslut som fattas genom demokratiska åtgärder skall accepteras, även 

om de inte skulle presentera de åsikts linjer som man själv står för. Han påpekar även att 

det skall finnas en demokratisk elit eftersom det i praktiken är omöjligt att skapa en 

politisk jämlikhet i tanken på att varje medborgare skulle ha lika tung politisk påverkan. 

Därefter konstaterar han att medborgare inte är lika politiskt aktiva och att det finns 

medborgare som är olika informerade.  

 

Westerståhl hävdar att demokratin är ett politiskt system med särskilda karaktärer. Han 

påpekar även faktumet att demokratin är ett ideal. För att kunna uppfylla de kraven som 

han ställer för demokratin måste folket uppnå en viss nivå. Men den nivån är visserligen 

omöjligt att uppnå (Boström, 1988, 182-185).  
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4. SÄKERHETSTJÄNST 

 

I detta kapitel visas en modell över säkerhetstjänstens verksamhet som omfattar de 

viktigaste begreppen inom säkerhetstjänst och säkerhetstjänstens befogenheter i ett 

demokratiskt land.  

 

I det svenska demokratiska samhället finns det fyra grundlagar det vill säga 

regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen som skyddar demokratin (Internet 1). Samhället har även en 

myndighet, det vill säga säkerhetstjänsten, som håller det mesta av sin verksamhet 

hemlig. Enligt myndighetens eget uttalande är det byggt för att skydda rikets säkerhet och 

därmed demokratin genom sin hemliga verksamhet. 

 

Varje regent och olika politiska system har haft statspoliser som säkrar rikets säkerhet 

och därmed demokratin (Simola-Salovaara, 1994, 11). Enligt Forsberg ligger 

arbetsmetoder som används av säkerhetstjänsten ”i en gråzon mellan laglig och olaglig 

verksamhet”. En del som lägger basen till själva verksamheten grundar sig på att man ska 

inhämta upplysningar från motståndarens verksamhet. Det kan ske genom agenter som i 

sin tur har tillgång till den mest betydelsefulla informationen av fienden såsom ”operativa 

strategi, taktiska målsättningar, tekniska hjälpmedel och infrastruktur” som används av 

fienden. ”Agents in place” är de absolut bästa möjliga agenter som är stationerade på 

motståndarens sida och kan informera direkt därifrån (Forsberg, 2003, 9). 

 

I ett demokratiskt samhälle företräder säkerhetspolisen inte sig själv utan speglar det 

samfundet som det finns i. Säkerhetspolisen ska agera enligt de gällande regler som råder 

i samhället. Säkerhetspolisen skall även vara accepterad av samfundet där det företräder. 

På kortsikt kan, i några enskilda fall, åsikterna gå isär mellan säkerhetspolisen och andra 

myndigheter, organisationer, institutioner osv. Men på långsikt är inte 

meningsmotsättningarna hållbara i ett demokratiskt samhälle (Simola-Salovaara, 1994, 

9). 
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I ett modernt demokratiskt samhälle har säkerhetstjänsten som roll att anpassa sig i 

samhället i stället för att försöka påverka det. Förändringar i omvärlden samt situationen i 

samhället är de viktigaste som ger riktlinjer åt verksamheten (Simola-Sirviö, 1999, 9). 

Säkerhetstjänsten utför sin verksamhet under ständiga påtryckningar från olika håll i 

samhället exempelvis massmedia. Den grundläggande principen i verksamheten är att 

försöka balansera sig i trycket. Genom att respektera individens friheter och rättigheter 

skapar man rättvisa. Säkerhetstjänsten har förmåga att i agerandet skapa säkerhet i 

samhället (Simola-Sirviö, 1999, 11). Därför är författningsskydd, kontraspionage, 

terrorismbekämpning, personskydd och säkerhetsskydd (Säpo, 2005, 10) som är 

säkerhetstjänstens arbetsuppgifter inriktade på förebyggande syfte (SOU, 2000:25, 52).   

 

8 
 



5. SVENSK SÄKERHETSPOLIS 

 

Den svenska säkerhetspolisen (Säpo) har som vision att framgångsrikt skydda Sveriges 

säkerhet mot brottsliga angrepp (Säpo, 2005, 7). Säkerhetspolisens uppgift är att 

förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den 

centrala statsledningen. Detta arbete syftar till att skydda det demokratiska systemet 

(Säpo, 2005, 9). 

 

 

5.1 Historia 

 

Den svenska säkerhetspolisen har rik historia i form av flera olika förändringar i byråer 

och avdelningar genom tiden. Säkerhetspolisen har sina rötter i 1700-talet och den har 

funnits som organiserad hemlig polis alltifrån Kung Gustav III: s tid (Forsberg, 2003, 12).  

 

I början av 1900-talet sattes det i gång en rad förändringar i säkerhetstjänsten. Det är 

Detektiva polisen som omnämns som den första säkerhetstjänsten i Sverige. Den arbetade 

främst för att övervaka arbetarrörelsen. Detektiva polisens organisation låg under 

Stockholmspolisen som en avdelning och var i tät samverkan med Generalstaben 

(Forsberg, 2003, 13). År 1914 grundades en avdelning som kallades Polisbyrå, vilken 

ställdes i samband med Generalstaben. Polisbyrån var ett gemensamt utförd samarbete 

mellan Detektiva polisen och Generalstaben. En av de viktigaste funktionerna i 

Polisbyrån var att motarbeta förbrytelserna gällande rikets säkerhet. År 1923 skedde en 

organisationsförändring då byrån fick som viktigaste uppgift att ansvara för bevakning av 

utlänningar som var misstänkta för spioneribrott inom Sveriges territorium (Forsberg, 

2003, 16-17).  

 

Den Allmänna säkerhetstjänstens ikraftträdelsedag blev 1 september, 1939 genom 

regeringens hemliga beslut. Allmänna säkerhetstjänsten innehöll 1000 arbetare med Eric 

Hallberg som chef. Ledmotivet för tjänsten var enligt justitierådet Emil Sandström 

”Åtgärder mot statsfientlig verksamhet” (Forsberg, 2003, 17). Under andra världskriget 
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var det främst kommunistiska och nazistiska grupper som övervakades av Allmänna 

säkerhetstjänsten. Den 1 juni 1945 avvecklades den Allmänna säkerhetstjänsten. Då 

bildades Statspolisens 3:e rotel (SP 3) som senare bär namnet ”särskilda 

polisverksamheten”. Den sistnämnda enheten förevisade sig vara tillfällig eftersom kalla 

krigets början påtvingade en omstruktuktrurering som resulterade i Statspolisintendentens 

samrådsnämnd som tog över säkerhetspolisens verksamhet.  

 

Samtidigt som förstatligandet trädde i kraft 1965 och Rikspolisstyrelsen bildades blev 

den nuvarande säkerhetspolisen en del av Rikspolisstyrelsen (Forsberg, 2003, 18). 

 

 

5.2 Organisation 

 

Säkerhetspolisen leds av en säkerhetspolischef som bär ansvaret över den självständiga 

enheten inom rikspolisstyrelsen. Säkerhetspolischefen skall rapportera om Säpos 

pågående verksamhet till rikspolischefen (SOU, 2000:25, 52). Säkerhetspolisen ligger 

under Justitiedepartementet (Säpo, 2005, 10).   

 

Säpo har organiserat sin verksamhet genom att dela upp den i fem olika områden. 

Områderna är kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och 

bevaknings- och säkerhetsarbete. Kontraspionage är ett område som syftar till att hindra 

brott mot Sverige och svenska intressen. Kontraspionage omfattar förebyggande och 

avslöjande av verksamhet spioneri, spridning av massförstörelsevapen och olovlig 

underrättelseverksamhet. Olovlig underrättelseverksamhet innebär att någon utövar 

verksamhet i Sverige med syftet att skaffa och ge information, till exempel militära, till 

en främmande makt (ibid.). 

 

Kontraterrorismens område är fokuserat på terroristbekämpning. Genom kontraterrorism 

skall man förebygga och avslöja terroristhandlingar samt förekomst av internationella 

terroristnätverks förgreningar i Sverige (ibid.).  
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Författningsskydd bildar ett område inom säkerhetspolisens verksamhet. 

Författningsskydd är inriktat på att förebygga och avslöja brott mot rikets inre säkerhet. 

Med andra ord förebygga och avslöja illegal verksamhet som med hjälp av våld, hot eller 

tvång är syftat till att uppnå politisk vinst eller inkräktar på en enskilde medborgares 

grundläggande fri- och rättigheter (Säpo, 2005, 10).   

 

Säkerhetsskydd har som funktion att hålla kontakt med myndigheter och företag i form 

av rådgivning men även deras kontrollering. De funktioner som undervisas skall följa 

efter säkerhetsskyddslagstiftningen. Informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, 

säkerhetsprövning med registerkontroll, utbildning och kontroll bildar och bevarar ett 

tillfredsställande säkerhetsskydd (ibid.). 

 

Bevaknings- och säkerhetsarbete är de arbetsuppgifter som ingår i det femte området som 

är kallat personskydd. Den centrala statsledningen, kungafamiljen, utländsk diplomatisk 

personal samt statsbesök är nämnda som viktigaste målgrupper inom personskydd (ibid.). 

 

Organiseringen inom Säpo var från slutet av 1980 talet fram till 2005 i stort sätt 

oförändrad. Under tiden skedde det dock en del förändringar men organisationsmönstret 

hölls orörd  (Säpo, 2005, 44). Organisationen leddes av en Generaldirektör och staben var 

placerad under Generaldirektör. Huvudenheter var uppdelad i fyra olika enheter det vill 

säga administrativ huvudenhet, teknisk huvudenhet och två stycke operativa enheter. 

Under den andra operativa huvudenhet låg de lokala organisationer som var uppdelad i 

sektioner efter geografisk positionering. Utseendet av organisationsmönstret visas i figur 

1. 
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Figur 1 
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(Säpo, 2003, 7) 

 

Inom säkerhetspolisen pågår det förändringar. Den sista ändringen hittills i Säpos 

organisering skedde den 1 mars 2005. De största anledningarna till omorganiseringen var 

omvärldsförändringar såsom ökade terrorhot i världen efter 11 september 2001 och 

bombattacken i Madrid på våren 2004. En annan orsak var att man även ville skapa en 

modern och mer effektiv arbetsplats. Då skapades en verksamhet med ett led som 

innehöll uppdelningen till två nivåer; en ledningsnivå och en verksamhetsnivå. 

Ledningsnivån ansvarar för strategiska och långsiktiga planeringar. Ledningsnivån 

innebär generaldirektören, fem chefstjänstemän och kanslifunktioner. För första gången i 

Säpos historia har även ett informationssekretariat grundats. Detta skedde år 2004. 

Samma år fick Säpo sin första informationsdirektör (Säpo, 2005, 44). Inom 

kanslifunktioner befinner sig även planering, resultatuppföljning, ledningsstöd, 
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verksamhetskontroll, rättsekretariat, intern säkerhet, internationell sekretariat och ett 

kansli för samverkansrådet för terroristbekämpning (Säpo, 2005, 49).  På 

verksamhetsnivån är själva verksamheten och ansvarfördelningen förenklade (Säpo,  

2005, 44).  Efter dessa förändringar i nuvarande läge har Svenska säkerhetspolisen cirka 

800 anställda. Säkerhetspolisen är uppdelad i sex olika enheter, det vill säga Norr, Övre 

Mellersta, Nedre Mellersta, Väst, Syd och Stockholms område där Säkerhetspolisens 

huvudkontor är stationerad (Säpo, 2005, 11). Det senaste mönstret som visar Säpos 

organisering är publicerad i Säpos verksamhetsberättelse 2005 och ser ut följande: 

 

Figur 2 

   (Säpo, 2005, 49) 
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6. FINSK SÄKERHETSPOLIS 

Den finska skyddspolisen (Supo) är specialiserad till att skydda Finlands parlamentariska 

demokrati och samhällets säkerhetsintresse och samtidigt avvärjande av säkerhetshot som 

riktas mot dem. Laglighet, pålitlighet och kvalitet är slagord som den finska 

skyddspolisen använder i samband med deras värderingar (Internet 4). Supos 

verksamhetens tyngdpunkt ligger i förebyggandet av säkerhetshot (Supo, 2004, 4). 

 

6.1 Historia 

 

Den finska säkerhetspolisens historia är att det har varit tre olika myndigheter som har 

ansvarat för Finlands politiska säkerhet efter Finlands självständighet den 6 december 

1917 (Simola-Salovaara, 1994, 5). Den finska säkerhetspolisen bildades som politisk 

statspolis första gången år 1919. Myndigheten hette då Etsivä Keskuspoliisi (EK)1.  Med 

en stadga år 1937 reformerades myndigheten. Då byttes namnet till Valtiollinen poliisi 

(Valpo)2. EKs och Valpos verksamhet var främst inriktad mot kommunister och andra 

vänsteraktivister vilket pågick tills 1945. Under tiden 1945-1948 var det den röda Valpo, 

även kallad Valpo II, som ansvarade för Finlands säkerhetspolitik. Valpo II satte igång 

övervakning av högerinriktade grupper. Den tredje myndigheten i finska 

säkerhetspolisens historia är den nuvarande myndigheten Skyddspolisen, som har burit 

ansvaret från 1949. Supo har försökt ha en jämnare handling mellan olika grupper och 

inte bara fokusera sig på ensidig verksamhet (Simola-Salovaara,1994, 5 och 11).  

 

 

6.2 Organisation 

 

Finska skyddspolisen leds av polisrådet. Skyddspolisen ligger under Inriketsministeriets 

polisavdelning som en riksomfattande enhet (SOU, 2000:25, 142).  

 

                                                 
1 Författarens egen översättning: Etsivä keskuspoliisi (EK) – Den detektiva/efterlysande centrala polisen    
2 Författarens egen översättning: Valtiollinen poliisi (Valpo) – Statlig polis 
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Inom Skyddspolisens organisation består de viktigaste funktionerna av kontraspionage, 

bekämpning av terrorism, bekämpning av hot mot statens inre säkerhet, förebyggande 

säkerhetsarbete, säkerhetsbevakning, deltagande i bekämpningen av internationell 

organiserad brottslighet (Internet 4).  

 

Förebyggande säkerhetsarbete innehåller handledning och rådgivning åt myndigheter och 

samfund. Supo följer upp och analyserar hotet som påverkar statens och företags 

dataskyddssäkerhet. Supo deltar i säkerhetsbevakning i samband med statsbesök och 

motsvarande evenemang. Myndigheten inspekterar och kontrollerar de mest allvarliga hot 

som görs mot statsledning (Supo, 2004, 11). Enligt det tolfte kapitlet i brottsbalken 

presterar Supo kontraspionage i Finland genom granskning och kartläggning av utländska 

makter som utför spaning samt förhindrar och avvärjer landsförräderi mot Finland (Supo, 

2005, 6). Terrorismbekämpningens uppgifter är syftat till att förebygga terrorism och 

avslöja detta (Supo, 2004, 4) samt bedömningen av potentiella mål (Supo, 2005, 4). 

Uppgiften i bekämpning av hot mot statens inre säkerhet är att förhindra riskfaktorer som 

siktas mot statsskicket och samhällsordning (Supo, 2005, 13). Supo deltar i 

bekämpningen av internationell organiserad brottslighet genom samarbete med andra 

länder (Supo, 2005, 4).  

 

Organiseringen mellan 1998 och 2003 såg likadant ut. Den ledande iden som reflekterade 

organisationen då var att den var uppdelad till två olika linjer. Den första linjen 

representerades som operativa linje och den andra som utvecklingslinje. Genom 

omorganiseringen som skedde år 1998 ville man effektivisera verksamhet. 

Operativverksamhet ställdes under samma ledning och på detta vis kunde man även 

effektivisera ekonomin. Med samma tanke placerades även fältfunktioner och regional 

organisation under den operativa linjen. Internationella relationer, säkerhetschef och 

förebyggande samordning av säkerhetsverksamheten och rapportering låg under stab.  

 

Figur 3 visar Supos organiseringen under åren 1998 och 2003. 
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Figur 3   
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(Supo, 2003, 10) 

 

Skyddspolisen inledde ett projekt under hösten 2002 med huvudtanken att förstärka 

säkerhetstjänsten. Man ville utveckla utrednings- och analysverksamhet samt 

rapportering. Det bildades en avdelning för kontraterrorism under operativa linjen med 

tanken på att effektivisera det förebyggande säkerhetsarbetet. Med dessa förändringar 

kunde man balansera olika funktioner. Verksamheten höjdes från två linjer till tre. Efter 1 

januari 2004 heter finska Skyddspolisens verksamhetslinjer operativ, preventiv och 

strategisk. Kontraterrorism, kontraspionage och spaning hör till operativa linjen (Supo, 

2003, 10). Operativa linjen har som uppgift att ansvara för funktionella uppdrag samt 

planering och utveckling av sitt verksamhetsområde (Internet 3).  Preventiva linjen är 

uppdelad till preventiva säkerhetsarbeten och regionala organisationer (Supo, 2003, 10). 

Preventiva linjen ansvarar för förebyggande säkerhetsarbete och regionala verksamhet. 

Den håller även kontakt med omvärlden. Den regionala organisationen är uppdelat till 

regionala enheter i söder, öst, väst och norr (Internet 3). Den strategiska linjens enheter 

heter analys och utveckling, administration och dataadministration (Supo, 2003, 10). 
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Strategiska linjens uppgifter är att allmänt ansvara för skyddspolisens utveckling, 

forskning, planering och stödåtgärder (Internet 3). 

 

I den organisationen som bildades den 1 januari 2004 fattades en stab. Den 1 oktober 

2005 fick den finska skyddspolisen en stab i sin organisation direkt under Chefen. 

Stabens viktigaste uppgifter ligger i internationell verksamhet, yttre informering, 

förberedelse av stadgar och laglighetsövervakningen. Idag ser organiseringen med runt 

200 anställda ut på följandesätt: 

 

Figur 4 
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(Supo, 2005, 14) 
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7. JÄMFÖRELSE MELLAN ORGANISATIONERNA 

 

Båda länder agerade år 2002 genom ett reformarbete vilket var siktad på att omorganisera 

verksamhet (Supo, 2003, 10) (Säpo, 2005, 44). Anledningen till omorganiseringar i Supo 

och Säpo var omvärldsförändringar som konsekvens av terrorattentat den 11 september 

2001. Ländernas reformarbete blev klar år 2005. Båda länder har haft likriktade mål i 

förändringarna det vill säga effektivisera verksamhet.   

  

 

7.1 Arbetsmetoder  

 

I båda länderna är säkerhetspolis en riksomfattande enhet. Det som skiljer 

myndigheternas placering i samhällssystem är att Säpo ligger under Justitiedepartementet 

medan Supo ligger under Inrikesministeriet. Verksamhetsgrenarna är ungefär likadana 

men är annorlunda organiserad.  

 

Supo utför kontraspionage genom uppföljning och kartläggning av utländska makter som 

bedriver spaning i Finland. Supo har även uppgift att förhindra och avvärja landsförräderi 

mot Finland. Säpos grundidé i kontraspionage är att hindra brott mot Sverige och svenska 

intressen. Man ska förebygga och avslöja spioneri, spridning av massförstörelsevapen 

och olovlig underrättelseverksamhet. 

 

I kontraterrorism är Säpo fokuserat på terroristbekämpning. Man skall förebygga och 

avslöja terroristhandlingar samt förekomst av internationella terroristnätverks 

förgreningar i Sverige. Supo har syftat terrorismbekämpningens uppgifter till att 

förebygga terrorism och avslöja detta samt att bedöma de potentiella föremålen. 

 

Ett delområde som båda länderna har prioriterat högt på sin verksamhet är statens inre 

säkerhet. Säpo kallar detta för författningsskydd och har som inriktning att förebygga och 

avslöja illegal verksamhet som med hjälp av våld, hot eller tvång är syftat till att uppnå 

politisk vinst eller inkräktar på en enskilde medborgares grundläggande fri- och 
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rättigheter. Supo betonar i bekämpningen av hot mot statens inre säkerhet att man skall 

förhindra riskfaktorer som riktas mot statsskicket och samhällsordning. 

 

Säpo kallar säkerhetsarbete, som görs i syftet med repression, säkerhetsskydd. Man har 

som funktion att hålla kontakt med myndigheter och företag i form av rådgivning och 

deras kontrollering. Ärendena som informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, 

säkerhetsprövning med registerkontroll, utbildning och kontroll bildar och bevarar ett 

tillfredsställande säkerhetsskydd. Supo däremot kallar sitt motsvarande funktion som 

förebyggande säkerhetsarbete. Detta innehåller handledning och rådgivning åt 

myndigheter och samfund. Hot som kan ha inflytande på företags dataskyddssäkerhet 

eller statens säkerhet har Supo befogenhet att följa upp, analysera och agera mot detta 

hot.  

 

Personskydd innehåller bevaknings- och säkerhetsarbete. I Säpos personskydd har man 

målgrupper som den centrala statsledningen, kungafamiljen, utländsk diplomatisk 

personal samt statsbesök. Supos säkerhetsbevakning bedrivs i samband med statsbesök 

och motsvarande evenemang. Säkerhetsbevakning omfattar även inspektering och 

kontrollering av de mest allvarliga hot som görs mot statsledning.  

Supo deltar i bekämpningen av internationell organiserad brottslighet genom samarbete 

med utland. Det gör även Säpo men anger inte detta som ett eget delområde i sin 

verksamhet. 

 

 

7.2 Organisering 

 

När terrorattentatet den 11 september 2001 inträffades tjänstgjorde Säpo med sin 

organisation som hade sitt ursprung från 1980-talet. Supo hade sin organisation från 

1998. Huvudenheterna i Säpos organisation var uppdelad till administrativ, teknisk och 

två operativa enheter. Under den andra operativa huvudenhet låg de lokala organisationer 

som var uppdelad i sektioner efter geografisk positionering. Istället för huvudenheter 

hade Supo delat upp sin organisation till två olika linjer det vill säga operativa och 
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utvecklingslinje. Operativa linjen ansvarade för kontraspionage, säkerhet, regionala 

organisationer och fältbevakning. Utvecklingslinjes enheter var administration, 

remissvar, informationsservice och dataadministration. Stab stod för internationella 

relationer, säkerhetschef, förebyggande samordning av säkerhetsverksamheten och 

rapportering.  

 

Säpo publicerade sin nya organisation år 2005. Man ville frambringa en modern och mer 

effektiv arbetsplats. Säpo gjorde om sin organisation och kom fram till att verksamhet 

skall vara uppdelad till en ledningsnivå och en verksamhetsnivå. Supo inledde ett projekt 

år 2002 vilket var siktad på att förstärka säkerhetstjänsten. Syftet var även att förbättra 

rapportering, utrednings- och analysverksamhet. Den 1 januari 2004 inledde Supo en ny 

organisation, då var verksamhetslinjer höjd från två till tre, linjerna är operativ, preventiv 

och strategisk. Den 1 oktober 2005 fortsatte förändringarna och Supo fick en stab i sin 

organisation. 

 

I den nuvarande organisation som Säpo har ligger ledningsnivåns ansvararområde i 

strategiska och långsiktiga planeringar. Ledningsnivån innebär generaldirektören, fem 

chefstjänstemän och kanslifunktioner. År 2004 byggdes ett informationssekretariat som 

leds av informationsdirektör. Därtill, efter förändringar år 2005, på kanslifunktioner 

befinner sig planering, resultatuppföljning, ledningsstöd, verksamhetskontroll, 

rättsekretariat, intern säkerhet, internationell sekretariat och ett kansli för 

samverkansrådet för terroristbekämpning. På verksamhetsnivån funktioner och 

ansvarfördelningen förenklades. Enhetsuppdelning blev det samma som i tidigare 

organisationen.  

 

Inom den operativa linje i Supo bildades det en avdelning för kontraterrorism. 

Målsättningen var att effektivisera det förebyggande säkerhetsarbetet samt att balansera 

olika funktioner. Därefter förflyttades kontraterrorism, kontraspionage och spaning till 

operativa linjen. Uppgift som lyds av linjen är funktionella uppdrag samt planering och 

utveckling av sitt verksamhetsområde. Preventiva linjens funktioner är förebyggande 

säkerhetsarbete, hålla kontakt med omvärlden och ansvaret för regionala organisationer 
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och deras verksamhet vilket är uppdelad till regionala enheter. Den strategiska linjens 

enheter är analys och utveckling, administration och dataadministration. Strategiska 

linjens uppgifter är att allmänt ansvara för Supos utveckling, forskning, planering och 

stödåtgärder. Staben som ligger under chefen har uppgifter som internationell 

verksamhet, yttre informering, förberedelse av stadgar och laglighetsövervakningen.  

 

En klar del i jämförelsen mellan organisationer är deras storlek. Säpo har fyra gånger mer 

anställda än Supo det vill säga Säpos antal anställda ligger runt 800 personer däremot 

Supo tjänstgör med cirka 200 arbetare. Simola påpekar i sin bok Turvallisuuspoliisi 75 

vuotta att Supo inte har haft behov av större organisation. Han motiverar sitt uttalande 

genom att Finland har stabilt tillstånd i samhället, det finns rädslan över ”ohrana” det vill 

säga Rysslands påverkan och Finland är avsides belägen. Man kan tänka sig att samma 

motiveringar stämmer även över Sverige men något officiellt motivering av Säpos storlek 

finns inte materialet.   

 

Eftersom metoder för publicerings i olika myndigheter inte är den samma har det varit 

utmanande att få fram jämförbar information.  I Sverige säger man tydligt verksamhets 

områden men inte var dem ligger i organisationen. Däremot i Finland säger man var olika 

funktioner ligger i organisationen men förklaringen av verksamheten är snäv jämförd 

med Sverige.    
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

Från en statsvetenskaplig synvinkel är det viktigt att beskriva, klargöra och bedöma 

institutionerna och organisationerna samt deras funktioner i ett demokratiskt samhälle. 

Eftersom säkerhetstjänstens organisation och metoder som används i arbetet och 

utredningar hålls hemliga (Forsberg, 2003, 286) väcktes mitt intresse över 

säkerhetstjänsten och deras handlingssätt.  

 

Robert Dahl uttalar i sin teori om demokrati att den ligger i förändring. Demokratin 

utvecklas hela tiden i den takten som världen utvecklas och ändras. Det samma gäller 

även med säkerhetstjänsten. Säkerhetstjänsten måste anpassa sig i det samhället det finns 

i och utveckla sin verksamhet, och där igenom organisering, i samma takt som omvärlden 

gör. Westerståhls teori om den svenska demokratin är med i uppsatsen för att kunna visa 

vilken slags demokratin Säpo egentligen skyddar. 

 

Tabell 1 visar en del av Supos och Säpos likheter och olikheter i tabell form. 

 

Tabell 1 

Funktion Finland Sverige 

Agerande Enligt lagar men undantag 
Enligt lagar  
men det finns "en gråzon" 

Antal anställda ca.200 ca.800 

Öppenhet Historia 

Historia samt mer 
omfattande årsberättelsen 
och Internetsidor 

Resurserna riktas mot Kontraterrorism Kontraterrorism 

Kontroll Enligt lagar  Enligt lagar  

Organisering 

Tre olika verksamhetslinjer  
dvs. operativa, preventiva och 
strategiska 

Två olika nivå  
dvs. Ledningsnivå  
och verksamhetsnivå 

 

 

Säkerhetspolisen i Finland såväl som i Sverige agerar enligt sina egna uttalanden enbart 

efter gällande lagar. Ändå säger Simola i sin bok Turvallisuuspoliisi 75 vuotta att 
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säkerhetspolisen kan spela med sina egna regler i ett demokratiskt samhälle. Dock 

konstaterar han att det inte är hållbar på långsikt. Likadant uttalande visar även Forsberg i 

boken Spioner och spioner som spionerar på spioner där han säger att arbetsmetoder som 

används av säkerhetstjänsten ligger ”i en gråzon mellan laglig och olaglig verksamhet”. 

Yttrandet i sådan form väcker frågan om en säkerhetstjänst kan var ett hot mot demokrati 

och vem i sådant fall övervakar säkerhetstjänsten? I Supos årsredovisning (Supo, 2005, 3) 

säger den nuvarande chefen att det har genomförts ett antal kontrolleringar av 

kontrollmyndigheter i Supos organisation och det inte har funnits någonting att klaga på.  

 

Storleken av organisationerna är detaljen som tycks vara märkbar eftersom båda länderna 

tillhör de länder som riskerar att bli ett terroristiskt mål är låg. En orsak till att Säpo har 

fyra gånger mer anställda än Supo är att Sveriges folkmängd är nästan dubbelt så stor 

som Finlands. Man kan då förvänta sig att även säkerhetstjänsten behöver mer tillsyn. 

Givetvis mer anställda ger mer resurser i till exempel kontraterrorismen. Är fyra gånger 

mer arbetare ett tecken av säkerhetstjänstens viktighet i samhällena och kan mängden av 

tjänsteman påverka i effektiviteten? 

 

Det sker olika uppfattningar i publikationer mellan länderna. I Sverige är det mer öppet 

och omfattande gällande årsberättelsen. Däremot är historien skriven annorlunda. I 

Finland har Supo publicerat två böcker om sin egen historia. I Sverige finns det skriven 

historia om myndigheten men myndighet har inte publicerad historien om sig själv. Dock 

har Forsberg skrivit en bok om sina egna erfarenheter som tjänsteman inom Säpo. Båda 

myndigheter är i princip i samma linje att historien är förflutit och det finns inget behov 

att dölja händelserna. Säpo har haft som mål att ge en informativ webbplats (Säpo, 2005, 

48) och har lyckats bättre i den delen av verksamhet i jämförelse med Finland. Supo har 

publicerad i princip alla organiseringsmönstrarna från verkets början. Detta bekräftar 

Finlands ställning som Simola tar upp. I Finland har man dragit linjen med publicering av 

olika fall så att saker som tydligt är historia skall man publicera (Simola-Sirviö, 1999, 

15). Dessa olikheter inom publiceringen av myndigheter har gett mig ett utmanande läge i 

genomföring av arbetet.   

 

23 
 



Det är svårt att säga, utifrån myndigheterna, om de här omorganiseringarna har gett 

effektiva resultat. Men resurserna både i Supo och Säpo har riktats mot kontraterrorismen 

vilket ansågs vara ett av dem högsta prioriterade delområde (Supo, 2005, 9) och (Säpo, 

2005, 16). 

 

Vi har en dold statlig myndighet i ett liberalt demokratiskt samhälle. Behovet av en sådan 

myndighet är uppenbar på grund av terrorhot som i sin tur är hotet mot riket. 

Verksamheten kan ej vara för öppen eftersom säkerhetstjänstens arbete blir då 

meningslös. Det enda problem som har varit under diskussion är kontrollering av 

myndigheten. Det har genomförts ett antal kontrolleringar inom säkerhetstjänsten. Det är 

viktigt att kontrolleringarna är grundligt ordnade. Då kan man förvänta sig att 

säkerhetstjänstens handlingssätt är pålitlig eftersom det uttalades att lagarna har följts.  
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