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2015-05-12, Ulrika Sundling 

Hur arbetar svenska polisen 
med IT-brott?  
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Presentationens upplägg 

• Bakgrund 
– Polisen innan 2015 
– Polisens nya organisation 

• Vad är ett IT-brott? 
• Polisanmälan 

– Rekommendationer 

• Fallbeskrivning 
• Internationellt samarbete 
• Nuläge 

– Utveckling inom området 
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Polisens organisation innan 2015 
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Nuvarande organisation 
• SÄPO är en egen myndighet 

 
• SKL integreras i polismyndigheten  
    och är Nationellt forensiskt centrum (NFC) 

 
• Stark nationell beslutskraft i  
 en polismyndighet 
 
• Jämlika regioner som klarar 
  liknande uppdrag 
 
• En myndighet utan formella  

myndighetshinder 
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Nationell organisation 
- Regionsindelning 
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Vad är ett IT-brott? 
 

Definierade IT-brott 
Definierade i brottsbalken 
 
 
• Dataintrång  
   (Grovt dataintrång fr.o.m 1 juli) 
• Datorbedrägeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brott med IT-relevans 
Kriminaliserad aktivitet som sker 
med hjälp av IT-teknik, oavsett 
brottstyp. 
(Omfattar nästan alla 
brottskategorier) 
 
• Bedrägeri med hjälp av Internet 
• Barnpornografibrott 
• Grooming 
• Brott mot PUL 
• Ärekränkningsbrott ( ”Näthat”) 
• (Id-kapning) 
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IT-admin 

 

IT-Chef  

 

IT-
säkerhetschef 

 

Säkerhetschef  ..? 

Incident upptäcks 

• Brott? Anmälan? 

Utgå från scenario 
”Brott och Anmälan”  
• Frys läget tidigt i kedjan 
• Ökar framgångsfaktorn 
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Förberedande åtgärder 

• Kontakta gärna polisen INNAN något hänt 
 
• Bygg upp kontaktvägar 
 
• Få råd om hur du ska hantera situationen 
 
• Utgå ifrån att det otänkbara inträffar 
 
• “Brandövning” 
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Varför ska jag/vi göra en anmälan? 

• Polisanmälan är det som möjliggör utredning av brott 
 
• Kan vara den “pusselbiten“ som fattas i ett större sammanhang 
 
• En förundersökning öppnar upp möjligheter (tvångsmedel som tex 

husrannsakan 
 
• Internationella kontakter 

 
• Företaget/myndigheten bäst på sina egna system och samarbete är 

en viktig faktor 
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Polisanmälan 
• Tänk på hur anmälan formuleras (företagshemligheter 

mm) 
 
• Viss del av anmälan kan bli offentlig (mediahantering) 
 
• Bifoga bilaga vid senare tillfälle 
 
• Förundersökningssekretess 
 
• FU-protokoll offentligt efter åtal är väckt  
 Företagshemligheter kan dock sekretessbeläggas 
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Fallbeskrivning 
- Dataintrång  

- Mest omfattande dataintrånget i Sverige 
- Intrång mot svensk myndighet 
- Sökt, identifierat och utnyttjat sårbarheter i stordatormiljö 
- Samverkan SÄPO, RKP, PMD Stockholm 
- Personuppgifter publicerade 
- Internationell prägel 
- Gärningspersoner  grips 
- Nya misstankar – grovt bedrägeri 
- Straffsänkning i Hovrätten – fjärrstyrning 
- Nya brott uppdagas 
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Rekommendationer 
• Upprätta lokala kontakter 
 
• Brandövningar/ kontinuitetsplanering 
 
• Kontakta oss med Er information 

– ”Lämna tips” 
 

• Vid misstanke om brott- gör en polisanmälan 
 
• Dokumentera ersättningsanspråk 
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Internationellt samarbete 
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Utveckling inom området 

• Utbildningsinsatser inom Polisen 
–  Möta behovet av kunskap vid utredning av denna brottslighet i 

hela utredningskedjan. 
 

• Nationellt IT-brottscentrum (under 2015) 
–  En central resurs i Polisens arbete avseende brott med IT-

relevans. 
 

• Lagstiftning 
–  Grovt dataintrång 
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Frågor? 

Ulrika Sundling 
ulrika.sundling@polisen.se 
010-56 38 661 
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