
08.

NYHETER
Chef Nyheter Mikael Larsson 

Nyhetschefer Tobias Brandel, Joanna Drevinger, Petter Forslund 

Utrikesredaktör Sara K Lindquist  Chef redigering Malin S Ånell

Svenska Dagbladet torsdag 27 juni 2019

Negra Efendić
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SvD:s omfattande granskning  
visar hur män använder hbtq-
plattformar för att söka kontakt 
med barn. Oftast för att förgripa 
sig på dem, skicka könsbilder  
eller förmå pojkar att prostituera 
sig.

Genom den påhittade identite-
ten “David, 14 år” och en digitalt 
skapad bild på ett barn, kom SvD 
i kontakt med ett hundratal män. 
Reportrarna lyckades identifiera 
och kartlägga över 30 av dem: 
bland annat en högt uppsatt chef 
på Utrikesdepartementet, en tidi-
gare anställd vid Försvarets ra-
dioanstalt, en företagschef och 
hemvärnssoldat.

Wilhelm Agrell, Sveriges ende 
professor emeritus inom svensk 
underrättelseanalys, är en av 
dem som har reagerat på gransk-
ningen. Han säger att det finns en 

hög “utpressningspotential” i det 
material som SvD har tagit fram.

– Det här är ett agerande som få 
skulle vilja skylta med. Det är väl-
digt generande uppgifter och folk 
kan göra nästan vad som helst för 
att sådant inte ska komma ut och 
bli känt, säger han.

Ardavan Khoshnood är krimi-
nolog vid Malmö universitet, och 
har studerat olika underättelse-
tjänsters metoder för utpress-
ning för att komma åt känslig 
information. Han uttrycker en 
oro över flera av männen som  
ingår i SvD:s granskning.

– Ingen av dem hade klarat  
säkerhetsprövningen i dag, tvärt-
om är de en fara för Sveriges  
säkerhet.

Ardavan Khoshnood reagerar 
särskilt över den chef på det 
svenska utrikesdepartementet, 
UD, som stämde träff med den 
fiktive pojken i centrala Stock-
holm. Det chefen inte visste var 
att SvD:s reportrar och fotograf 

också var på plats och dokumen-
terade.

– Det var tur att det var ni som 
dök upp och inte exempelvis den 
ryska underrättelsetjänsten. De 
hade kunnat säga: ‘Vi förstår att 
det här är jobbigt för dig, men vi 
ska försöka hitta en lösning. Till 
exempel om du förser oss med 
information’, säger Ardavan 
Khoshnood och fortsätter:

– Från UD skulle det kunna 
handla om Sveriges strategier  
i olika frågor, eller bara listor på 
vilka personer det är som har så 
kallad krisjour. Genom att främ-

mande makt får tag på en sådan 
lista, en så enkel grej, skulle de 
kunna orsaka stor skada. Det 
skulle även kunna handla om vil-
ka möten och diskussioner som 
pågår inom UD, säger han.

Om mannen som tidigare hade 
arbetat på FRA (Försvarets radio-
anstalt) säger både Agrell och 
Khoshnood att det “blinkar många 
varningslampor”.

– Där blir det ännu mer skad-
ligt för vårt land. Vilken informa-
tion har FRA tillgång till och vil-
ka är det som analyserar den? 
Många som jobbar vid FRA är ju 
hemliga, inte ens deras familjer 
vet ibland att de jobbar där.

Ardavan Khoshnood menar att 
mannen skulle vara en säkerhets-
risk även om han bara hade arbe-
tat som städare vid myndigheten.

– I så fall sitter han på en guld-
gruva om hur byggnaderna ser ut 
och vilka datorer som används 
till exempel. Ännu värre är det att 
han faktiskt har varit anställd 
där. Den här personen är av 
enormt intresse för främmande 
makter i dag.

Forskarna säger att tillväga-
gångssättet är välkänt och kallas 
för “honungsfällor”. Enligt dem 
provocerade till exempel den  
dåvarande sovjetiska underrät-
telsetjänsten regelmässigt fram 
den typen av situationer för att 
kunna värva “ofrivilliga agenter”.

De listar flera verkliga exempel 
på när utländska underrättelse-
tjänster utnyttjat människors 
sexuella kontakter för att komma 
åt känslig information. Även kri-
minella ligor kan använda sig av 
den typen av utpressning för att 
begå brott.

– Huruvida någon är i riskzo-
nen för utpressning kommer inte 
alltid fram vid så kallad särskild 
personutredning, som görs av 
personer med känsliga befatt-
ningar. Många lägger stor möda 
på att dölja det, och det kan vara 
omöjligt att med rimliga normala 
undersökningsmetoder komma 
åt, säger Wilhelm Agrell. ª

Kriminolog om män som vill träffa 
barn: En fara för rikets säkerhet
Flera män med känsliga arbeten sökte kontakt med vad de trodde  
var en 14-årig pojke via sex- och dejtingplattformar, visar SvD:s  
avslöjande. ”En fara för Sveriges säkerhet”, enligt kriminologen  
Ardavan Khoshnood.

En chef på utrikesdepartementet väntar på den fiktive David, 14 år, nära Sergels torg i centrala  

Stockholm. Foto: Tomas Oneborg
 David och männen | SvD. se

ª 2011 rapporterade den 
franska underrättelsetjäns-
ten om hur Kina genom så 
kallade honungsfällor bedri-
ver industrispionage. Till  
exempel handlade det om 
hur en senior forskare för ett 
franskt läkemedelsbolag  
lurades till att ha sex med en 
kinesisk kvinna som i själva 
verket jobbade för den kine-
siska underrättelsetjänsten.

ª 2009 skickade den brittis-
ka underrättelsetjänsten 
MI5 ut ett dokument till högt 
uppsatta affärsmän i landet. 
Det beskrev hur Kinas  
underrättelsetjänst använde 
sig av honungs fällor och  
sexuella relationer. 

ª Under 1960-, 70- och 80- 
talen fokuserade den då-
varande sovjetiska under-
rättelsetjänsten KGB mycket 
på just homosexuella män 
och honungsfällor. KGB för-
sökte samla in bild- och film-
material när män hade sex 
med varandra. 

Källor: Ardavan Khosh-
nood, The New York Times, 
The Telegraph, The Inde-
pendent.  SvD

Fakta | Exempel 
på utpressning
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Ingen av dem  
hade klarat  
säkerhets-

prövningen i dag.
Ardavan Khoshnood, 

kriminolog.


