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Metoder och kommunikation i analys och hotbildsproduktion 
Syftet med uppsatsen är att genom en studie av aktörer, mekanismer och metoder pröva 
hypotesen att Säpo och den militära säkerhetstjänstens val av analysmetoder, är en följd av 
de organisatoriska förutsättningarna och de förutsättningar som ges av rollspelet mellan 
akademiker, specialister och beslutfattare i Alexander Georges ”Bridging the Gap”. 
 
Den metod jag använt är att genom samtalsintervjuer undersöka två möjliga förklaringar 
Till varför säkerhetstjänsterna gjort sina val av analysmetoder. Är de en följd av de 
organisatoriska förutsättningarna, eller av de roller akademiker, operatörer och beslutsfattare 
har i de mekanismer som styr produktionen? 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte och pröva min hypotes formuleras och besvaras följande 
fyra frågeställningar.  

1. Vilka metoder, används vid säkerhetstjänsterna för att identifiera och kvantifiera, den 
säkerhetshotande verksamheten och vilken teoretisk grund vilar dessa metoder på?  

2. Hur påverkas valet av metoder, mekanismer och teorier av de olika aktörernas 
karaktär, samhälleliga sammanhang, juridiska och organisatoriska begränsningar? 

3. Har valet av metoder, mekanismer och teorier ett medvetet ursprung i en 
förklaringsmodell liknande den som Alexander George presenterar som ”The Gap”? 

4. Är förklaringsmodellerna i fråga två och tre till valet av metoder, mekanismer och 
teorier konkurrerande, och i sådana fall, vilken är dominerande? Eller är de 
kompletterande?  

 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att hypotesen är bekräftad med avseende på 
MUST. Avseende Säpo är resultatet inte entydigt.  
 
Nyckelord: Säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetisering, metoder, aktörer, akademiker, 
operatörer och beslutsfattare. 
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Abstract  
The motive for this essay is to consider on the widespread criticism aimed against 
the military and police security services and their methodology in the field of 
Counter Intelligence as well as protection of national interests and key members 
of the government. This critic has come from un co-ordinated and diverse sources, 
some have come from the academia, and some have come from the policy side.  
 
This Criticism forms the basis of my enquiry, which is, Why are there, analysts 
departments of the security services, active choosing of analysis methods, which 
are bound to be criticized for not being academic reassured and random. 
 
Supporting adequately academically for my examination of the topic, I will use a 
theory formed by Alexander George, which identifies a communications and 
perception gap between policymakers, specialists and academia.  
 
The main purpose with this essay is therefore to, through studies of actors, 
mechanisms and methods to confirm my hypotheses that the security services 
choice is a deliberate balance and a compromise between the organisational 
constrains and possibilities and the awareness of Georges “Gap” 
 
To fulfil the purpose of this essay and try my hypothesis following four questions 
has been formed. 

1. Which are the methods used and the academic foundation of those used 
methods? 

2. What are the distinctive characteristics and peculiarities of the actors 
involved including the security services, the adversaries and the decision 
makers, and what impact do they have on the choosing of methods. 

3. Which are the methodological mechanisms relations, who can be related to 
Georges “Bridging the Gap” and what impact do they have on the 
choosing of methods. 

4. Is the choice of methods a result of one of the explanations described in 
question two and three or an amalgamation of the organisational and 
judicial constrains and the awareness of the “Gap”.  

 
The essay concludes that the hypothesis is confirmed as far as for the military 
security service. As for the police services the result of the examination is not 
conclusive 
 
Key words: Counter Intelligence, Securitization, methods, actors, academics, 
operators and decision makers. 
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1.  Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Den övergripande fråga som behandlas i uppsatsen är en analys av varför de 
hotbildsansvariga myndigheterna, valt att använda vissa teoretiska analysmetoder 
och inte andra för att klarlägga den s.k. säkerhetshotbilden. Säkerhetshotbilden 
definieras som hoten från underrättelseverksamhet, terrorism och kriminalitet.  
Johan Eriksson närmar sig denna fråga i sin bok ”Kampen om hotbilden”1 och 
skriver följande. 

 
Det finns i arbetsfältet hotbildsanalys ett mycket stort urval av relaterade forskningsområden, 
riskforskning, gestaltningsteori, säkerhetsforskning, forskning om psykologiska mekanismer för 
att nämna några. Kontexten, sammanhanget, i vilken man identifierar, värderar och presenterar 
ett hot eller en hotbild är mycket viktig likväl som vilken metod som används för att ta fram och 
formulera hotbilden. Att betona kontextens betydelse innebär att universella förklaringar, s.k. 
”Grand Theories” inte accepteras.2 
 

Vidare framför Eriksson en ståndpunkt angående hotbildsanalys som antas av 
debattören och professorn vid Göteborgs universitet Ulf Bjereld: 

 
Ambitionsnivån är således betydligt lägre än att försöka verifiera eller falsifiera en viss 
förklaring. Det handlar om empiriska observationer ger mer eller mindre stöd åt en viss tolkning 
istället för att slå fast entydiga bevis. Vidare poängteras att dessa observationer förvisso är 
teoretiskt influerade, men att de aldrig kan fånga hela den komplexa verkligheten, samt att de är, 
som tidigare påpekats, kontextbundna. Därför är aldrig dessa förklaringar annat än provisoriska. 
Till syvende och sist är det läsaren som måste avgöra om de förklaringar som erbjuds förefaller 
övertygande eller inte. Strävan är fortfarande att finna förklaringar, men dessa är snarare 
kontextuella än universella. Det handlar om att finna ut under vilka omständigheter ett visst 
skeende är mer troligt än under andra omständigheter.3 

 
Bjereld avfärdar således bedömningar av hot, om än grundade på teorier, som 
”aldrig annat än provisoriska”. I förlängningen innebär detta också att 
Bjereld m.fl. ifrågasätter vetenskapligheten i bedömningsarbetet - men verkar 
erkänna att det kanske inte går att få det vetenskapligt? 
 
I säkerhetskommissionens betänkande SOU 2003:87 identifieras ett annat 
problem med just hur säkerhetshotbilden tas fram, hur den uppfattas och hur den 
används. 

När det gäller studiet av hotbilder kan det finnas anledning att skilja mellan föregiven hotbild 
och faktisk hotbild. Med föregiven hotbild avses här hotbilden som den kommit till uttryck I 
säkerhetstjänsternas kontakter med andra myndigheter, t.ex. regeringen och åklagare, dvs. den 
hotbild som säkerhetstjänsterna uppgetts ha. Med faktisk hotbild avses naturligtvis den hotbild 
som säkerhetstjänsterna verkligen har haft. Dessa hotbilder kan, men behöver inte vara 
sammanfallande. I vissa fall skulle en säkerhetstjänst kunna ha haft intresse av att framställa 
hotbilden som mer alarmerande än vad man i själva verket ansåg den vara, t.ex. i anslutning    

                                                 
1 Eriksson Johan (2004) Kampen om hotbilden: Rutin och drama i svensk säkerhetspolitk.. 
Stockholm: Santerus förlag.  
2 Ibid. 58 
3 Bjereld, Demker och Hinnfors i Eriksson. s. 58 
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till anslagsäskanden eller i samband med telefonavlyssningsärenden. I praktiken är det dock 
svårt att I efterhand fastställa om så skett.4 

 
SOU 2002:87 lägger ingen synpunkt på detta, utan konstaterar bara att så är fallet 
men pekar på förhållandet som ett potentiellt problem. I Sverige vilar ansvaret för 
framtagande av hotbilder bland annat på säkerhetspolisen (SÄPO) och 
Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetstjänst (MUST). De hotbilder som är 
gemensamt ansvar, delat mellan dessa myndigheter, är hoten som genereras från 
den s.k. Säkerhetshotande verksamheten, vilken omfattar spionage, subversion, 
sabotage och terrorism. Ansvarsförhållandena är sådana att FM och MUST endast 
svarar för säkerhetshotet inom och mot FM samt mot FM intressen. SÄPO 
ansvarar för den nationella säkerhetshotbilden i Sverige.  
 
Den 12 september 2003, i samband med mordet på Anna Lindh uttryckte t.ex. 
professor Ulf Bjereld i en artikel i SvD en farhåga i samband med 
hotbildsframtagande och hotbildsidentifiering.  

 
Men hotbilder är ju inget som ”finns” eller som man kan hitta, hotbilder skapas eller 
konstrueras. Och en av Säpos viktigaste uppgifter är att konstruera olika hotbilder, bedöma deras 
rimlighet och sedan agera utifrån detta. […] Men Säpo tycks fortfarande ha svårare att förhålla 
sig till den typ av hot som uppstår i vårt alltmer individualiserade samhälle. Kontakterna mellan 
politiker, forskare och Säpo bör därför öka. Inte för att i första hand öka den politiska kontrollen 
över Säpo, utan för att möjliggöra för Säpo att skaffa sig en mer kvalificerad politisk kompetens. 
Endast en säkerhetspolis med sådan politisk kompetens kan värna vårt öppna samhälle5 

 
Alexander George ger en annan vinkel på det som Bjereld framför i sin 
debattartikel då han i sin bok ”Bridging The Gap”6 formulerar en modell med 
avseende på kommunikationen mellan akademiker och beslutsfattare  
Georges modell berör främst utrikes och säkerhetspolitik, men kan enligt min 
mening även användas i uppsatsens sammanhang. Samma fenomen som George 
beskriver - oförståelse och skepsis mellan akademiker, specialister och 
beslutsfattare, känns igen inom säkerhetstjänsterna, mellan analytiker med 
akademisk bakgrund, specialister och beslutsfattare. 
 
Grundteserna i Georges teori är att beslutsfattare på strategisk nivå är pragmatiker, 
med en uttalad preferens i en neorealistisk anda. ”Neorealism […] A scientific 
theory of IR leads us to expect states to behave in certain predictable ways.”7 
Deras rådgivare består av två typer. Den ena är policyspecialisten som precis som 
beslutsfattaren är pragmatiker och är benägen att göra intuitiva analyser och ge 
beslutsunderlag byggda på erfarenhet eller igenkännande.  Den andra typen, på 
andra sidan ideologiklyftan är den akademiska analytikern, som medvetet stödjer 

                                                 
4 SOU 2002:87. Rikets säkerhet och den personliga integriteten.    Säkerhetskommissionens 
huvudbetänkande. Stockholm: Försvarsdepartementet s 228-229 
5 Bjereld, Ulf. (2003).SÄPO väcker stor häpnad. Svenska Dagblandet, SvD 2003-09-12 
6 George Alexander L (1993) Bridging The Gap: Theory and practice in Foreign Policy. United 
States Institute of peace Press 
7 Jackson, Robert & Sörensen, Georg (1999): Introduction to International Relations. Oxford: 
Oxford University Press. s. 104 
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sig på erkända säkerhetspolitiska och andra teorier. Akademikern är skeptisk till 
de intuitivt formade beslutsunderlagen, använder ett bredare analytiskt spektra än 
beslutsfattaren och specialisten och ser beslutsfattarens neorealistiska preferens 
som en del i ett större problem. Dessa förhållningssätt skapar en 
kommunikationsklyfta (The Gap) mellan de tre kategorierna. 
 
Uppsatsen avhandlar bl.a. säkerhetstjänsternas tillämpning av den modell 
Alexander George presenterar i ”Bridging The Gap” och hur denna påverkar valet 
av analysmetoder i hotbildsanalysen.  
 
Innan jag går vidare och utvecklar Georges modell i uppsatsens kontext vill jag 
göra några förtydliganden och skapa en gemensam begreppsapparat med avseende 
på de aktörer i modellen som fortsättningsvis förekommer. 
 
Med termen ”Akademiker” menar jag de som är aktiva akademiker, det vill säga i 
sin dagliga gärning och i sin yrkesutövning är huvudsakligen verksamma i den 
akademiska eller forskningsvärlden. Benämningen akademiker gäller också dem 
som arbetar inom de analyserade säkerhetstjänsterna och antagit en ståndpunkt 
som om man skulle tjänstgöra vid ett universitet eller forskningsinstitut. 
Benämningen akademiker beskriver således snarare ett förhållningssätt än en 
placering eller särskild typ av akademisk examen. Jag använder även termerna 
Specialist, operatör och beslutsfattare, men utesluter inte att ovan nämnda kan ha 
en examen. Även här är det en fråga om att ha ett förhållningssätt till en fråga 
snarare än en formell kompetens.  
 
För att svara på den övergripande frågan om varför säkerhetstjänsterna valt vissa 
analysmetoder före andra, kan Georges förklaringsmodell användas som en 
teoretisk grund för att förklara valet. 
 
En annan förklaringsmodell är att såväl SÄPO som MUST är bundna av olika 
regelverk och andra organisatoriska begränsningar och därför tvingade att 
använda arbetsformer, vilka av en utomstående betraktare kan upplevas som 
kontraproduktiva och motsägelsefulla. 
 
Dessa två förklaringsmodeller och deras inflytande på valet av metoder är de 
oberoende variabler som fortsättningsvis behandlas i uppsatsen. 

1.3.  Problemformulering  
Varför väljer säkerhetstjänsterna att använda arbetsmetoder som är kritiserade för 
att vara godtyckliga och inte akademiskt kvalitetssäkrade?  

1.4.  Syfte och hypotes 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att pröva hypotesen att 
säkerhetstjänsternas val av mekanismer och metoder är en följd av de 
organisatoriska förutsättningar samt de förutsättningar som ges av rollspelet 
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mellan akademiker, specialister och beslutfattare i Alexander Georges ”Bridging 
the Gap”. 

1.5.  Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsas till att behandla hotbilder med avseende på främmande 
underrättelseverksamhet, terrorism och kriminalitet, vilka enligt FM är 
dimensionerande när det gäller säkerhetshotbilden.8  Säpo har en något annan 
definition, som utesluter kriminalitet, men som i stället omfattar politisk 
extremism.9 Dessa ämnesområden har emellertid flera gemensamma nämnare 
vilket gör att, man kan dra tydliga paralleller i val och tillämpning av analysmetod 
och sammanhang, även om analys av dem är tre helt skilda discipliner. Aktörerna 
såväl inom terrorism som inom kriminalitet och främmande 
underrättelseverksamhet är till exempel att betrakta som asymmetriska med 
avseende på mål och metod. Detta leder till ett särskilt problemområde, vilket 
också redovisas i särskild ordning – den linjära analysmetoden gentemot det 
asymmetriska fenomenet. 
 
Med få undantag avgränsas undersökningen till att omfatta åren 2000–2003. Vilka 
metoder man använde under kalla kriget är inte relevanta annat än som en referens 
eftersom problemets kärna är om de metoder som används nu kan möta den 
samhälleliga utvecklingen, med det ökade fokus mot asymmetriska hot som t.ex. 
terrorism, som vuxit fram under åren 2001 till 2003. 

1.6.  Frågeställningar  
För att uppfylla uppsatsens syfte och pröva min hypotes formuleras följande fyra 
frågeställningar. Dessa fyra frågeställningar blir föremål för undersökningen. 
 

1. Vilka metoder och teorier används vid säkerhetstjänsterna för att ta fram, 
identifiera och kvantifiera, den säkerhetshotande verksamheten och vilken 
teoretisk grund vilar dessa metoder på?  

 
2. Hur påverkas valet av metoder, mekanismer och teorier av de olika 

aktörernas karaktär, samhälleliga sammanhang, juridiska och 
organisatoriska begränsningar? 

 
3. Förklaring två: Har valet av metoder, mekanismer och teorier ett ursprung 

i en förklaringsmodell liknande den som Alexander George presenterar 
som ”The Gap”? 

 
4. Är dessa två förklaringar till valet av metoder, mekanismer och teorier 

konkurrerande, och i sådana fall, vilken är dominerande? Eller är de 

                                                 
8 Försvarsmakten (2003). MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002.  
http://www.hkv.mil.se/attachments/sak_ar02_s5_sv.pdf| s.12-21 
9Säkerhetspolisen (2003). Säpos verksamhetsberättelse 2002. Stockholm: RPS 
Informationsenhet/B.Ankarberg/G. Söderberg 
http://www.sakerhetspolisen.se/Publikationer/Säpo_2002.pdf s.5 
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kompletterande? Har bägge lika stort inflytande och är valet en avvägning 
mellan de två? 

1.7.  Metod 
En operationalisering av ett problem innebär att en teoretisk definition tilldelas en 
eller flera operationella indikatorer.10 De valda indikatorerna har en stor betydelse 
för slutresultatet och hur säker jag kan vara på resultatet.11 
För att metodiskt närma mig ämnet och frågeställningen har jag således först 
identifierat de olika analysenheterna, vilka kan ge mig svaret på de frågor jag 
identifierat för att nå syftet. 
 
Jag måste för att svara på frågeställningarna, först klarlägga vilka metodologiska 
val säkerhetstjänsternas analytiker gjort och hur de faktiskt gör i sitt analysarbete.  
Vidare måste jag klarlägga vilka begränsningar och styrningar 
säkerhetstjänsternas och de övriga aktörernas organisatoriska och samhälleliga 
sammanhang innebär.  
Därutöver måste jag utreda om valet av metoder, mekanismer och teorier har ett 
ursprung i en förklaringsmodell liknande den som Alexander George presenterar 
som ”The Gap”?  
 
Slutligen kommer jag att pröva min hypotes genom att analysera hur 
begränsningarna som organisation och regelverk ger vägs gentemot de 
inriktningar och begränsningar som mekanismer och Georges roller ger samt hur 
de påverkar valet av metoderna. 
 
Valet av genomförandemetod, med en tyngdpunkt på samtalsintervjuer med en 
återkoppling till gruppintervjuer grundar sig på att dessa metoder är lämpliga när; 

1. Syftet är att analysera hur människor uppfattar sin egen värld 
2. Syftet är att utveckla begrepp 
3. Syftet är teoriprövning.  
4. Och som komplement till tidigare forskning12 

 
Den genomförandemetod jag använder är således att med utgångspunkt från 
insamlade rapporter och hotbildsbedömningar, genomföra ca 10 samtalsintervjuer 
och tre gruppintervjuer med s.k. fokusgrupper13 där så krävs för att klarlägga 
någon specifik fråga som tidigare intervjuer ej givit ett nöjaktigt svar på. 
Intervjuerna syftar till att klarlägga de metoder och den metodologi som de 
intervjuade analytikerna och cheferna använt för att formulera nämnda rapporter. 
Vidare syftar de till att identifiera hur samspelet mellan akademiker, specialister 
och uppgiftsställare upplevs och vilka mekanismer som är i funktion.  

                                                 
10 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängerud Lena. (2003) Metodpraktikan. 
Nordstedts juridik AB. Tryck Elanders Gotab, Stockholm 2003. s.57 
11 Esaiasson s.57 
12 Ibid s.283  
13 Ibid s.345-346 
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Det vill säga jag har operationaliserat teorin genom att använda ett antal operativa 
indikatorer.14 I det här fallet är de operativa indikatorerna en nedbrytning av 
ramfaktorerna vilka utgöres av metoderna, aktörerna och mekanismerna eller 
rollerna produktionsarbetet. 
 

• Metoderna operationaliseras genom identifiering av metoder som används 
av säkerhetstjänsterna när och i vilka sammanhang dessa används samt 
vilken teorigrund de vilar på.   

 
• Aktörerna det vill säga de faktorer som möjliggör eller begränsar ett visst 

beteende hos en aktör bryts ned och operationaliseras genom studier av; 
Regelverk, synen på vem som är motståndare, sammanhang och samspel 
gentemot andra aktörer.  

 
• Mekanismer d.v.s. rollfördelningen i de teoribundna sammanhangen 

operationaliseras genom en undersökning av hur analytiker uppfattar sin 
roll i produktionen och hur de ser på sitt eget arbete i ett kund -
leverantörsperspektiv. 

 
När ordet analys fortsättningsvis används i uppsatsen omfattar det både analys och 
syntes, d.v.s. förädling av information till underrättelser. I förädlingen ingår 
bedömning av en underrättelses angelägenhetsgrad och sakriktighet samt 
klarläggande av dess innebörd mot bakgrund av kända förhållanden.15 

1.8.  Disposition/Kapitelindelning 
Uppsatsen är indelad i tre delar fördelat på sex kapitel, där den första delen, 
kapitel ett, syftar till att introducera ämnet, klarlägga problembakgrunden och 
teorikopplingen med hypotesbildning och frågeställningar.  
 
Del två omfattar tre kapitel. I kapitel två beskrivs de vid säkerhetstjänsterna 
använda metoderna; Kapitel tre omfattar en beskrivning av aktörerna och deras 
organisatoriska sammanhang. I kapitel fyra beskrivs de mekanismer och 
sammanhang som har sitt ursprung i teoretiska förklaringsmodeller och som även 
de kan ha en påverkan på valet av analysmetoder.  
 
I den tredje och avslutande delen av uppsatsen kapitel fem och sex, analyseras och 
sammanfattas de slutsatser som dragits i diskussionen i del två. 

1.9.  Källor och källkritik 
Uppsatsens empiriska material avgränsas till att omfatta tillämpliga delar av 
försvarsmaktens och Säpos hotbildsbeskrivningar 2000-2005. Metodhandböcker i 
ämnet, bl.a. H Säk Hot, kurslitteratur till CSTIP 2002 (DIA) samt kurslitteratur till 
                                                 
14 Esaiasson s.58 
15 Försvarsmakten (1998). (Försvarsmaktens underrättelsehandbok del 1. Grunder för  
underrättelsetjänsten inom försvarsmakten, FM UndH del 1). (Försvarets bok-blankettförråd.) 
Stockholm: MSK s.59, bil.1. 
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FHS fördjupningskurs i underrättelse och säkerhetstjänst, C:13 Und. Utöver detta 
stödjer sig uppsatsen på intervjuer med bl.a. medarbetare i den militära 
säkerhetstjänsten samt Säpos kontraspionage och centrala analysenhet.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras som s.k. samtalsintervjuer och omfatta ca tio 
medarbetare i säkerhetstjänsterna. Intervjuerna är jämt fördelade på militära 
analytiker/bearbetare utan akademisk examen, civila analytiker med examen, 
poliser utan examen, analytiker vid Säpo med examen samt personal i chefsskiktet 
för de organisationsenheter som ansvarar för hotbildsanalys. Källorna har utan 
undantag anmält att de önskar vara anonyma. I hantering av intervjuresultat och 
övrigt källmaterial har forskningsrådets etiska regler beaktats.  
 
Samtliga ickepublicerade källor som intervjuer och dagböcker mm har en hög 
närhet till ämnet då de som intervjuas fortfarande arbetar med frågorna och aktivt 
har arbetat med de omvälvningar i inriktningar, metodförändringar och akademisk 
kvalitetssäkring som skett både i försvarsmakten och vid Säpo under åren 2001-
2003. 
Publikationer som ”MUST årsrapport säkerhetstjänst” och ”Säpos 
verksamhetsberättelse” tjänar främst som grund till intervjuerna ”Hur kunde ni 
komma fram till det här resultatet?”.  
 
Det föreligger en risk att källorna kan uppfattas som tendentiösa eller partiska i 
sina utsagor. Eftersom frågeställningarna i hög grad rör sig om källans 
medvetenhet i handlande och val och inte syftar till att i efterhand beskriva 
händelseförlopp,16 anser jag dock att risken att detta påverkar mina slutsatser kan 
bedömas som försumbar 
 
Huvuddelen av litteraturen berör metodbeskrivningar och teorikoppling och utgör 
främst underlag till framtagning av en akademisk begreppsapparat avseende vad 
som framkommit i intervjuerna. 
 
Sammanfattningsvis bedöms materialet väl svara mot krav på äkthet och närhet. 
Vidare bedöms källorna, med sin varierande bakgrund och det faktum att de 
tillhör två olika organisationer, vara oberoende av varandra. Den militära 
säkerhetsunderrättelsetjänsten och Säpos centrala analysenhet är dock fullt 
jämförbara såtillvida att uppgifterna är likartade och i viss mån överlappande: Att 
producera hotbilder med avseende på säkerhetshotande verksamhet på den 
strategiska nivån.  

                                                 
16 Thurén Torsten (2003) Sant eller falskt: Metoder i källkritik. KBM utbildningsserie 2003: 7, 
Krisberedskapsmyndigheten. s.61 
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2.  Metoderna, den beroende variabeln: En inventering 
Kapitlet syftar främst till att svara på frågeställningen: 
Vilka metoder och teorier används vid säkerhetstjänsterna för att ta fram, 
identifiera och kvantifiera, den säkerhetshotande verksamheten och vilken 
teoretisk grund vilar dessa metoder på?   

2.1.  Vilka metoder använder man då? 
Den förhärskande metoden för analys och produktion av omvärldsanalyser vid 
MUST är ”Underrättelseverksamhet”. Vid Säpo är den ”Akademiska 
verksamheten” dominerande. Utöver dessa metoder är såväl 
”Utredningsverksamhet” som ”Bedömningsverksamhet” vanligt förekommande i 
bägge organisationerna. 

2.2.  Underrättelseverksamhet 
Arbetsmodellen är den s.k. Underrättelsecykeln17. Verksamheten är behovsstyrd 
och har höga krav på aktualitet, relevans, sakriktighet och användbarhet. 
Lösningarna är ej generella utan utformade för att ge svar till specifikt 
formulerade frågor.18 Den här metoden används både på den strategiska såväl som 
på den operativa nivån. Metoden är en operativ process som omfattar de fyra 
elementen: Planering och inriktning, inhämtning, bearbetning och delgivning.  
 
I försvarsmakten inriktas denna underrättelsecykel av den strategiska/politiska 
nivån genom SUND särskilda inriktning och på den militärstrategiska/operativa 
nivån genom militärledningens behov i den s.k. insatsprocessen.  
Polisens underrättelsecykel inriktas på en strategisk/operativ nivå huvudsakligen 
av generaldirektören, eller myndighetschefsnivån och på en renodlad operativ 
nivå genom de behov som ställs eller genereras från olika utredningar eller 
förundersökningar. 
 
Inhämtningen är en egen process vilken bland annat omfattar operativa offensiva 
och defensiva metoder. Skillnaden mellan de defensiva och offensiva metoderna 
kan liknas vid en fotbollsmatch på en arena med konstbelysning. 19 
 
Offensiv metod är att ha hela arenan nedsläckt, med undantag för några spotlights, 
som följer några nyckelspelare. Detta ger en bild av spelet eller matchen som är 
helt beroende på hur dessa nyckelspelare agerar, men ger en mycket liten 
helhetsuppfattning eller vem som har övertaget.  
De defensiva metoderna innebär att man istället följer bollen med samma spotlight 
och därmed får en uppfattning om vilka spelare, oaktat hur de är värderade sedan 
tidigare, som driver spelet och som har intresse av bollen.  

                                                 
17 FM UndH del1 s.56 
18 Furustig och Sjöstedt: Strategisk omvärldsanalys, Lund, 2000. s.24 
19 NN 1 Intervju 2004-11-23 
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De offensiva metoderna lämpade sig alltså bättre för den miljö där det fanns två 
stora spelare på underrättelsearenan och ett fåtal väl definierade 
terroristorganisationer.  
 
Med den nuvarande världsbilden, med många olika aktörer av olika sort och med 
olika bevekelsegrunder passar de defensiva metoderna bäst. Man identifierar, 
inom sitt ansvarsområde, vad som anses som särskilt skyddsvärt och sedan arbetar 
man sig utåt i olika cirklar för att se vilka som visar intresse för der skyddsvärda. 
När en aktör är identifierad övergår den defensiva metoden till en offensiv med 
uppföljning av den ”röjda” aktören.  
 
De defensiva metoderna är således huvudsakligen induktiva, det vill säga 
grundade på empiri, men kan också ha inslag av deduktion, till exempel vid 
analysmetoden ”Survey of Adjacent Fields”20 där studeras en motsvarande 
verksamhet som bedöms vara skyddsvärd och utifrån vilka aktörer som visar 
intresse för den, drar slutsatser om att samma aktörer har intresse för den egna 
verksamheten.  
 
De offensiva metoderna, med ”punktmarkering” av en specifik aktör och där 
slutsatserna dras utifrån denna enda eller fåtal aktörers förehavanden förefaller 
vara utpräglat deduktiva.  
 
Inhämtning av information,21 kan även ske genom den s.k. 
”Utredningsverksamheten” som genomförs gentemot redan inträffade händelser 
eller incidenter. Utredningsverksamhet kan vara riktat mot en organisation eller 
individuell aktör. I utredningsverksamheten ställs stora krav på bl.a. relevans och 
användbarhet.22 En utredning i detta sammanhang skall kunna ge bevis, som i 
förlängningen kan leda till en rättslig åtgärd. Stor vikt måste alltså läggas vid 
formalia och tillvägagångssätt. 
 
Bearbetningen av den inhämtade informationen berörs redan i ovanstående 
resonemang. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att bearbetning i en 
underrättelseprocess även består av registrering/arkivering, det vill säga göra det 
inhämtade materialet sökbart. Därutöver ingår värdering av materialets 
sakriktighet och underrättelsevärde, värdering och kritik av källor samt själva 
analysarbetet23, det vill säga det arbete som ger slutsatser och som går vidare till 
att delges som beslutsunderlag.  
 
I försvarsmakten skiljs på grundbearbetning, vilken främst omfattar 
förmågebearbetning och verksamhetsbearbetning som främst omfattar 
kartläggning och analys av händelser eller verksamhet. Förmågebearbetningen 
ingår naturligt i den offensiva underrättelseprocessen där man kartlägger och 
                                                 
20 Defense Intelligence Agency (2001). Intelligence analyst Course Textbook, September 2001. 
Joint Military Intelligence training Center Washington D.C. 20340-5100 s.II-4-7 
21 NN 5 Intervju 2004-12-02 
22 Furustig s.23 
23 UndH del 1 s.59 
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följer en eller flera redan identifierade aktörer. Verksamhetsbearbetningen 
däremot är defensiv, där aktörerna definieras efter hand och 
utredningsverksamheten kan spela en stor roll. 
 
En annan viktig del i den slutliga bearbetningen av säkerhetshotande verksamhet 
är att direkt hänföra till den andra av hotens grundläggande beståndsdelar 
nämligen intentionen hos en motståndare. 
 
Intentionsanalysens dilemma går ut på att det är en avgörande skillnad på att 
känna motparternas, exempelvis terroriströrelsens eller brottssyndikatets, yttersta 
och strategiska syften, och att känna motparternas operativa agenda. Det finns 
dock ett antal tillvägagångssätt som delvis innebär att analys och offensivt 
agerande blandas samman. Här förtecknas två principiella metoder:24 
 

1. Avslöja dolda preferenser, vilket bland annat kan göras med de ovan 
beskrivna defensiva och offensiva metoderna. 

 
2. Innehållsanalys, vilken främst torde härröra från grundbearbetningen och 

vilken genom en ominriktning eller omdisposition av motparternas 
förmågor kan avslöja en intention. Exempelvis kan det handla om hur 
många operatörer en motståndare har i Sverige. Det vill säga har 
motståndaren till exempel i sin organisationsstruktur direktorat eller 
avdelningar inriktade mot Sverige och Norden? 

2.3.  Bedömningsverksamhet 
Bedömningsverksamheten kan vara en helt fristående analysmetod, men också 
den avslutande delen av den bearbetning som beskrivs i 
”Underrättelseverksamheten”. Det är trots allt en analytiker som ”bedömer” ett 
inhämtat underlag och en chef som ”bedömer” rimligheten i en analys. I den 
operativa verksamheten eller där den tillgängliga informationen är begränsad och 
tidsförhållandena är snäva är bedömningsverksamhet den förhärskande 
analysmetoden.25 Arbetssättet baseras på erfarenhet och praxis. Bedömningen 
grundar sig i bästa fall på goda underrättelser, men kan även påverkas av 
dominanta personer med stark personlighet och utstrålning. Bedömandemetoden 
löper alltså en klar risk att drabbas av s.k. ”Group Think” 26 Metoden har karaktär 
av att vara nulägesanalys,27det vill säga att den lämpar sig i situationer med snäva 
tidsramar och är mindre lämplig vid långsiktiga analyser. 
  
Det stora problemet med bedömningsverksamhet är just att resultatet är påtagligt 
beroende av den personliga erfarenhetsgrund som bedömaren förfogar över eller 
vad bedömaren, medvetet eller omedvetet, anser vara en korrekt bedömning.  
 

                                                 
24 Furustig s.73-74 
25 NN 7 Intervju 2005-02-27 
26 Alison s.283-287 
27 Furustig s.24 
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Alla metoder innehåller avgörande drag av bedömningsverksamhet, vilket medför 
att slutresultatet, produkten, kan vara missvisande eller personligt färgad av 
antingen analytiker eller föredragande chef.  

2.4.  Akademisk- och framtidsstudieverksamhet 
Akademisk verksamhet 
Övriga metoder för omvärldsanalys kan vara s.k. ”Akademisk verksamhet”, där 
metoderna exempelvis kan bestå av hypotesbildning eller logisk analys.  
Kraven på validitet, reliabilitet och kollegial kritik är i detta sammanhang höga. 
Lösningarna är ofta generella.28 Metoden används både inom FM och vid Säpo, 
främst vid den strategiska produktionen.  
Vare sig FM eller Säpo når normalt upp till en nivå som skulle kunna betraktas 
som akademiskt kvalitetssäkrade. Detta beror inte på att dessa produkter är 
undermåliga eller inte fyller sitt syfte, utan snarare på att de grundvärden som står 
till analytikernas förfogande i sin tur inte är akademiskt kvalitetssäkrade. Ofta 
nödgas analytikerna använda operativa produkter, vilka bygger på 
bedömningsverksamhet som induktiva eller deduktiva ingångsvärden i sina 
strategiska analyser.  
Den akademiska eller vetenskapliga metoden används främst för en slutlig analys 
av de strategiska bedömningar som produceras på årlig basis. För försvarsmaktens 
del kan nämnas ”Årsredovisning Säkerhetstjänst” (ÅR Säk), bidragen till MUST 
Omvärldsbedömande (OVB), som har en horisont på fem till tio år och MUST 
bidrag till FM Perspektivplanering (PERP). För polismyndigheternas del kan 
Säpos årsberättelse och särskilda rapporter om olika kriminella eller 
terroristanknutna fenomen representera produkter där akademisk verksamhet 
använts som en metod för framtagandet. 
 
Framtidsstudieverksamhet.  
Analytiker och chefer både från polismyndigheterna och försvarsmakten deltar på 
regelbunden basis i olika arbetsgrupper eller samverkansgrupper som t.ex. lilla 
referensgruppen, vilken leds av Säpo och avhandlar proliferation. I övrigt deltar 
säkerhetstjänsternas analytiker i seminarier som ”NISA Peace Keeping 
Intelligence Conferenses”, föreläsningar eller gemensamma arbeten med 
representanter för FOI, FMV, UI, FHS. Detta syftar främst till den egna 
utvecklingen, att få möjligheter att diskutera hypoteser och trender samt 
möjlighter få andra synvinklar på problem och fenomen tillsammans med andra 
experter utan att nödvändigtvis fastna i fall eller fallstudier eller i operativa 
resonemang. 
Ett annat exempel är de periodiska ”Analytikermöten” som hålls mellan FM säkU 
och SÄPO, där diverse ämnen och produkter behandlas på ett så öppet sätt som 
möjligt. Detta innebär bland annat möjligheter att man med, den för den 
akademiska världen karaktäristiska i detta sammanhang kollegiala kritiken, på ett 
konstruktivt kan sätt pröva sina teser och slutsatser 
 

                                                 
28 Furustig s.23 
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Metoderna kan vara exempelvis trendframskrivning, Delfiteknik29, 
teknikvärdering, spelverksamhet eller scenarioskrivning. De kan även gränsa till 
långtidsplanering. Syftet kan exempelvis vara att göra långsiktiga prognoser eller 
ge underlag för teknikbedömning30  
 
Delfimetoden 
Bland expertbedömningar är Delfitekniken mest känd. Den kan utföras i olika 
versioner, en miniverision innebär att en panel av experter sammankallas på en 
plats och tilldelas frågor att ta ställning till.  
Metoden har dock kritiserats på grund av en rad identifierade svårigheter: 
Det föreligger bland annat svårigheter att formulera relevanta och entydiga frågor. 
Man måste också fråga sig vad som kännetecknar en expert och vilken expertis är 
relevant sam om det finns någon teori som ligger till grund för frågeställningar 
och utvärdering. Metoden lider som alla grupparbeten av önskvärdheten av 
konsensus (Group Think), vilket kan leda till suggestionsfenomen som motverkar 
fristående svar och skapar en falsk bild av precision i undersökningsresultaten. 
Resultaten kompletteras därför inte med alternativhypoteser eller kritik31 Om 
resultaten från en Delfianalys inte används som slutprodukt utan som indata för 
fortsatt analys och kritiskt – kreativt ifrågasättande kan emellertid tekniken 
försvaras.32 
 
Alla metoder som beskrivs i kapitlet är metodmässiga ansatser vilka kan omfatta 
en hel underrättelseprocess, men också fristående analysmetoder, som används i 
bearbetningssteget i en underrättelseprocess.  I tabellen som följer visas ett urval 
av de analysmetoder som kan ingå i såväl ”Underrättelseverksamheten” som i den 
”Akademiska verksamheten” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Intelligence analyst Course Textbook September 2001. s.II-9-8 
30 Furustig s.24 
31 Furustig s.83 
32 Ibid s.84 
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Tab.1 Urval av de använda analysmetoderna och i vilka sammanhang de används vid 
MUST och Säpo. 
Metodmässig 
ansats 

Exempel När och om metoden används 

Expertbedömning Teknikvärdering, Trendbrott. 
konsekvensbedömningar 

Används som 
grundvärdesframtagning 

Morfologisk 
analys 

Identifiera olika kombinationer av 
olika dellösningar till komplexa 
tekniska problem genom att bryta ned 
uppgiften i delar/funktioner, som 
relateras till angränsande möjligheter 
och kombinationer. 

Används i grundbearbetningen 

Cross-Impact Bedöm sannolikheten för händelser 
där det råder ömsesidig påverkan 
mellan delhändelser 

Används i den dagliga 
bedömningsverkamheten 

Scenarioteknik Skapa en sammanhållen bild av 
framtida hypotetisk utveckling med 
möjlighet att studera konsekvens och 
risk 

Används i långtidsprognoser och 
strategisk produktion 

Relevansträd En normativ metod som relaterar mål 
med olika förutsättningar såsom 
funktion, teknik och kunskap. De 
olika komponenterna viktas och olika 
alternativa lösningar jämförs 

Används vid 
utredningsverkamhet 

Regressionsanalys Undersök styrkan av samband Används som del i 
utredningsverksamheten 

Trendanalys Bedöm den kommande utvecklingen 
givet kännedom om den tidigare 
utvecklingskurvan genom 
extrapolering, eller genom 
extrapolering, eller genom att söka 
enveloppen för en skara till varandra 
relaterade kurvor 

Kan vara en del i 
bedömningsverksamheten 

Spel Öva deltagarna i roller, generera nya 
insikter eller pröva taktik och 
förhållningsregler genom t.ex 
företagsspel och krigsspel 

Används i den operativa 
planläggningsprocessen ”JIPB” 

Simulering Problemlösning genom experiment 
med datormodell. 

Används vid ledningsövningar. 

Fig.1 Tabellen utvisar ett urval av de analysmetoder som används vid Säpo och 
MUST samt deras användningsområden. 
 
Sammantaget kan det konstateras att det finns och tillämpas ett stort antal metoder 
för analys såväl inom Säpo som försvarsmakten. Alla nämnda metoder används 
både på den operativa nivån och den strategiska nivån och bär på ett antal 
gemensamma drag. Alla metoder är mer eller mindre baserade på en vetenskaplig 
grund och har inslag av både deduktion – empiri såväl som induktion. Den 
vetenskaplighet som ligger till grund för analysen av asymmetriska och komplexa 
fenomen som kriminalitet och terrorism lutar sig sannolikt i sin strategiska 
utgångspunkt mot någon form av sociologiska liberalism, vilken i Jackson & 
Sörensen definieras som: 
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We can summarize sociological liberalism as follows. IR is not only a study of relations between 
national governments; IR scolars also study relations between private individuals, groups and 
societies…”33 
 

Vilket skall sättas i relation till att beslutfattarna enligt George förhåller sig till 
realismen.  
 
Vid den operativa nivån läggs en helt annan teoretisk grund än den 
statsvetenskapliga på analysmetoderna. I metoder av utredande karaktär, vidare 
igenkänns ett antal övriga vetenskaper, t.ex. vittnespsykologi, vilket är en gren av 
beteendevetenskap.  
 
De omedelbara slutsatser jag kan dra av min inventering av metoderna och hur de 
tillämpas är att det finns en uttalad tillämpning av olika analysmetoder med 
akademisk och teoretisk grund vid bägge säkerhetstjänsterna. Det finns också en 
uttalad strävan efter en akademisk acceptans och kvalitetssäkring i de olika 
analysavdelningarna.  
 
Eftersom de ämnen och fenomen som analyseras och bedöms är av en art som inte 
med lätthet låter sig preciseras samt är svåra att göra mätbara är det alltför enkelt 
att göra ett fel i framtagandet av variabler. Sådana variabler exemplifieras i 
följande punkter:34 
• Precisera fenomenen vi är intresserade av att förklara eller beskriva. 
• Hålla isär olika begrepp/förklaringar/fenomen i våra analyser. 
• Precisera relationerna mellan de begrepp vi undersöker. 
• Planering och genomförandet av insamlingen av data. 
 
Detta innebär att om någon av dessa begrepp eller andra variabler blir felaktigt 
eller olika definierat eller operationaliserat från gång till gång blir också 
slutresultatet felaktigt eller varierande.35 Validiteten i resultatet kan således bli 
lidande.  
 
Den övergripande metoden vid försvarsmaktens analyser på strategisk nivå är 
”Underrättelseverksamhet” medan den hos Säpo på motsvarande nivå är den s.k. 
”Akademiska verksamheten.”   
 
I bägge organisationerna, är på den operativa nivån, ”bedömningsverksamheten” 
jämte ”utredningsverksamheten” de dominerande analysmetoderna  
 
Varför väljer då säkerhetstjänsterna att använda arbetsmetoder som är kritiserade 
för att vara godtyckliga och inte akademiskt kvalitetssäkrade, och varför är 
Försvarsmaktens och Säpos val eller preferenser av metoder olika på den 
strategiska nivån?  
 
                                                 
33 Jackson & Sörensen s.113 
34 Esaiasson s. 46 
35 Ibid 61-69 
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Svaren på dessa frågor kanske kan sökas i den organisatoriska kontexten med vem 
som skall analysera, med vilket syfte och vad, likväl som i de rollspel 
akademikerna spelar gentemot specialister och beslutsfattare - mekanismerna. 
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3.  Aktörerna: Deras karaktäristika och påverkan 
Förklaringsmodell ett 
Aktörernas lagliga och etiska begränsningar och möjligheter, hur de interagerar 
med beslutsfattarna och om de har någon egen agenda kan definitivt påverka såväl 
utformning av produkter som själva analysarbetet.  Bodelningen mellan FM och 
Säpo när det gäller terrorism är ett exempel på en sådan påverkan36. Säpo har ett 
nationellt ansvar för terroristfrågan och kan stödja sig på den s.k. 
terroristlagstiftningen, medan MUST endast har att tillvarata Säpos hotbilder och 
omsätta dem till ett förvarsmaktsperspektiv.  Ett annat exempel på begränsningar 
och möjligheter är att bedriva en operativ verksamhet inom och utom riket, 
möjligheter till spaning och utredning av misstänkta etc. 
 
Detta kapitel syftar således främst till att belysa den första förklaringsmodellen till 
varför säkerhetstjänsterna valt vissa analysmetoder framför andra genom att ge 
svar på frågeställningen; Hur påverkas valet av metoder, mekanismer och teorier 
av de olika aktörernas karaktär, samhälleliga sammanhang, juridiska och 
organisatoriska begränsningar? 

3.1.  De svenska statliga aktörerna 
Säkerhetspolisen och FM/MUST är de enda myndigheter eller 
organisationsenheter i Sverige idag med uppgift och bemyndigande att genomföra 
s.k. säkerhetsunderrättelsetjänst. Med säkerhetsunderrättelsetjänst avses 
inhämtning, bearbetning, samt slutligen delgivning av uppgifter som rör 
säkerhetshotande verksamhet.37 
Vid prioriteringen av bearbetningen och analysen vid såväl SÄPO som vid 
försvarsmaktens säkerhetstjänst spelar bedömningar av de hot som föreligger mot 
rikets säkerhet en viktig roll. Termen rikets säkerhet antyder att bägge 
organisationerna redan i sin uppgiftsställning antar ett realistiskt perspektiv. 
 

Realists usually have a pessimistic view of human nature. […] They operate with the 
assumption that world politics consists of an international anarchy of sovereign states. 
Neorealism […] A scientific theory of IR leads us to expect states to behave in a certain 
predictable ways. 38 

 
Sådana hotbildsbedömningar styr planeringen och inriktningen av 
säkerhetsunderrättelseverksamheten och påverkar naturligtvis också I hög grad 
inriktningen av säkerhetsskyddet.  
 

Säkerhetsunderrättelsetjänsten indelas i kontraspionage, terroristbekämpning och 
författningsskydd. Med kontraspionage avses främst verksamhet I syfte att förebygga och 
avslöja brott mot rikets yttre säkerhet d.v.s. spioneri och olovlig underrättelseverksamhet. 
Terroristbekämpningen har till huvuduppgift att bekämpa internationell terrorism.39 

                                                 
36 MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.8 
37 FM UndH, del 1, s. 23 
38 Jackson & Sörensen s 103-104 
39 SOU 2002:87 s.6 
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I försvarsmakten räknas förutom terrorism och främmande 
underrättelseverksamhet (spioneri), kriminalitet riktad mot FM och FM intressen 
samt subversion och sabotage till den säkerhetshotande verksamheten.40 
Funktionen kommer fortsättningsvis att refereras till som 
”Säkerhetsunderrättelsetjänsten” eller SäkU. 
 
Säkerhetsunderrättelsetjänsten arbetar med och analyserar alla typer av 
underrättelseinformation och samarbetar i gränsytorna mellan FM tillsynsområde 
och de helt kommersiella delarna av försvarsindustrin med Säpo. Flera av de 
frågor som säkerhetsunderrättelsetjänsten arbetar med har andra myndigheter 
huvudansvaret för. Till exempel har rikskriminalpolisen (RKP) huvudansvaret för 
kriminalitet liksom Säkerhetspolisen har huvudansvaret för frågor relaterade till 
terrorism. I samband med våra internationella åtaganden samarbetar den militära 
Säkerhetsunderrättelsetjänsten med lokala organisationer och tillfälligt allierade i 
syfte att klarlägga och förebygga gemensamma hot. Exempelvis kan nämnas att 
inom ramen för Insatserna i Kosovo och Bosnien samverkar 
säkerhetsunderrättelsetjänsten med NATOs lokala ledningsstaber KFOR och 
SFOR avseende hotbildsanalys.41 
 
MUST SäkU huvudsakliga uppgift är att i samarbete med de tidigare nämnda 
organisationerna anpassa eller omformulera de nationella hotbilderna till FM och 
FM tillsynsområde.  
Det medför och kräver att säkerhetsunderrättelsetjänsten arbetar i stora nätverk 
och bedömandegrupper (exempelvis polismyndigheterna, FMV, FOI, FHS), för 
att hotbilderna skall vara kvalitetssäkrade innan de utgör delar av beslutsunderlag 
i olika sammanhang.  Detta samarbete leder till att vissa analysmetoder används. 
Då SäkU exempelvis deltar i olika framtidsstudier, likväl som i gemensamma 
utredningsverksamheter med polismyndigheterna m.fl.  
 
Säkerhetsunderrättelsetjänstens övergripande arbetssätt är emellertid att på den 
operativa nivån delta i och leda framtagande av hotbilder för Försvarsmaktens 
dagliga verksamhet (exempelvis större övningar och insatsplanering för 
utlandsstyrkan) samt tillsammans med bl.a. Säpo identifiera och delge hotbilder 
för olika försvarsrelaterade projekt inom Försvarsmaktens tillsynsområde42.  
Denna operativa verksamhet tjänar förutom det operativa syftet till att skapa en 
erfarenhetsbas från vilken strategiska bedömanden kan göras, som med underlag 
från den operativa verksamheten kan utvecklas till strategiska prediktiva 
bedömningar vilka riktar sig till militärledningen och departementsnivå. Den 
militära säkerhetsunderrättelsetjänsten producerar således hotbilder till både 
operativ och strategisk nivå med avseende på den säkerhetshotande verksamheten. 
Kraftsamling sker till strategisk nivå där hotbilderna skall utgöra beslutsunderlag 

                                                 
40 MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.12-21 
41 NN 1 Intervju 2004-11-23 
42 MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.10-12 
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för försvarsledning, regeringskansli, departement samt till grund för långsiktiga 
säkerhetsskyddsåtgärder.  
Med strategisk nivå avses här policyskapande, politisk, nationell eller 
myndighetsledningsnivå.  
 
Det strategiska perspektivet innebär ett synsätt innehållande en eller flera av 
följande aspekter; 

• Problem av systemövergripande, fundamental och existentiell natur. I 
uppsatsens sammanhang ”Rikets säkerhet”. 

• Behov av en integrerad kunskap och helhetssyn 
• Långsiktighet och framförhållning 
• Beslut på hög nivå som rör systemets samlade resurser43 

 
Med operativ nivå avses, om inte annat anges, genomförandenivå. Analogt med 
det menas med ”Operativ verksamhet” genomförandeverksamhet och ”Operativ 
analys”, analys knuten till ett genomförande. Det krav som ställs på hotbilderna 
som produceras, operativa såväl som strategiska, är att de skall vara anpassade för 
Försvarsmaktens verksamhet och dess tillsynsområde inom och utom riket.44 
 
När det i polisiära analyssammanhang talas om strategisk nivå beskrivs 
verksamheten på denna nivå som analys av fenomen, som olika typer av 
kriminalitet, terrorism och underrättelseverksamhet. Den operativa analysen 
inriktar sig på individer eller grupperingar av individer syftande till att leda till ett 
gripande.45  
SäkU har således en annan syn på strategisk produktion än Säpo eftersom man har 
ett snävare perspektiv. Säpos operativa nivå torde emellertid vara mycket mer 
detaljerad än försvarsmaktens eftersom den syftar till att beivra brott, medan 
försvarsmaktens operativa produktion syftar till att ge underlag för 
skyddsåtgärder. 
 
Vid studiet av de olika analysmetoder som används för att ta fram och nivåsätta 
hot och hotbilder sprungna ur den säkerhetshotande verksamheten måste man 
komma ihåg att det mellan polisen och försvarsmakten föreligger en avgörande 
skillnad i synen på vad bearbetningen eller analysen syftar till.  
Vidare ger den juridiska miljön särskilda möjligheter och begränsningar. 
Polislagen och brottsbalkens 23 kapitel anger att polisväsendet är skyldiga att 
beivra uppdagad brottslighet46. Säpo får generellt sett inte bedriva utredningar 
eller underrättelseverksamhet med avseende på särskilda inhämtningsmetoder mot 
svenska medborgare utan att en förundersökning inletts. Försvarsmakten å sin sida 

                                                 
43 Furustig s 22 
44 MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.9 
45 NN 2 Intervju 2005-01-06 
46 Säkerhetspolisen (2004). Säpos verksamhetsberättelse 2003. Stockholm: RPS  
Informationsenhet/B.Ankarberg/G. Söderberg s.6 
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styrs och begränsas av andra lagrum än polisen då främst säkerhetsskyddslagen 
och lagen om försvarsunderrättelsetjänst. 47  
Detta innebär bl.a. att försvarsmakten har ett vidare mandat än polisen att vidta 
tvångsmedel som förhör, visitationer, och andra underrättelseåtgärder mot 
misstänkta individer eller verksamhet utan att en förundersökning inletts. Detta 
mandat är dock tydligt avgränsat till förvarsmaktens fysiska domän och 
försvarsmaktens personal. Försvarsmakten har däremot en skyldighet att vid 
uppdagandet av vad som bedöms som en brottslig verksamhet skall detta 
överlämnas till polisväsendet. 48 
 
Skillnaderna blir också tydliga i inriktningen av verksamheten. Försvarsmakten 
styrs och inriktas av den politiska/strategiska nivån genom sekretariatet för 
underrättelsesamordning (SUND) genom dess ”Särskilda inriktning”. På den 
militärstrategiska/operativa nivån – genomförandenivån – inriktas 
säkerhetsunderrättelsetjänsten av militärledningen och C MUST med 
utgångspunkt i de behov som genereras i den s.k. insatsprocessen. 
 
Säpo och de övriga polismyndigheterna saknar samma typ av strategisk styrning, 
men har en viss samordning med SUND. I övrigt inriktas Säpos analysavdelning 
av generaldirektören med huvudsyftet att ge underlag för inriktning av den 
operativa verksamheten. Det operativa analysarbetet genomförs i regel med 
utgångspunkt från de behov som genereras vid olika fall eller utredningar.49 
 
SäkU och Säpo ställer, trots skillnader i jurisdiktion och styrning, i stort sett 
samma krav på sina analytiker, och för analytiker, specialiserade på 
säkerhetshotande verksamhet föreligger tre egenskaper som gränssättande; 

1. Kunskaper om det formella regelverket, lagar och förordningar, 
tillämpningar och praxis. 

2. Sakkunskaper inom ämnesområdet med en hög grad av specialisering, 
antingen inom området terrorism, kriminalitet eller främmande 
underrättelseverksamhet. Dessa specialområden kan i sin tur brytas ned i 
ytterligare specialiseringar, t.ex. typ av brottslighet, regionala förhållanden 
eller en viss typ av utövare, så som IRA eller muslimska fundamentalister.  

3. Dessutom krävs en mycket god metodkunskap, varför examina i 
metodtunga ämnen som statskunskap inkluderande historia och ekonomi 
torde vara en urvalsfaktor vid rekrytering av analytiker och bearbetare.50 

 
Säpo å sin sida understryker den akademiska nivån. Analytiker i den centrala 
analysenheten bör ha en magisterexamen51, medan SäkU ställer kravet fil kand, 

                                                 
47 Waern Martin. Bdir, jurist vid MUST Säkkontor i Gustavsson Peter Dagböcker 2001-2003 
Tjänstgöring vid MUST SäkU 2003-03-11 
48 MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.8 
49 NN 1 Intervju 2005-02-23 
50 Platsannons för analytiker vid SäkU 2002/2003 i Gustavsson Peter Dagböcker 2001-2003 
Tjänstgöring vid MUST SäkU 2002-11-23 
51 NN 10 Intervju 2005-04-30 
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motsv.52 En annan avgörande skillnad kan härröras till de olika 
inriktningsmodellerna. MUST analytiker är numera helt inriktade på att svara på 
de specifika underrättelsebehov som formuleras av bl.a. SUND och 
militärledningen, medan Säpos analysenhet å sin sida ser sig som en ”Think 
Tank” och i huvudsak gör mycket generella fenomenbeskrivningar grundade på 
öppna källor.53  
 
Utöver detta kräver givetvis bägge organisationerna generella förmågor som 
integritet och yrkesetik.54 
 
I den här beskrivningen eller kravprofilen känner vi igen två av de karaktärer som 
George beskriver i sin teori eller modell. Den metodtunga akademikern och 
specialisten – operatören som inte nödvändigtvis behöver ha en akademisk 
examen.  
De slutsatser jag drar av ovanstående presentation av de två statliga aktörerna är: 
De största skillnaderna mellan Säpo och försvarsmakten är således att hänföra till 
tre områden. Synen på vad som är strategisk nivå och upplösningen på 
produkterna, där Säpo har en högre abstraktionsgrad än försvarsmakten, som i sin 
tur är väldigt specifikt kundfokuserad. Det andra området är styrningen som i 
försvarsmaktens fall innebär en inriktning genom specifika underrättelsebehov, 
medan Säpo erhåller sin externa inriktning endast genom ett regleringsbrev. 
Det tredje området är den jurisdiktion som bl.a. avgränsar de områden som 
respektive organisation kan analysera. 
 
Detta leder till att Säpo synes ha en mer renodlad akademisk hållning än 
försvarsmakten, såväl i val av metoder, som i akademisk nivå på de strategiska 
analytikerna. 

3.2.  Motparterna   
1990 talets debatt om det vidgade säkerhetsbegreppet visade med all önskvärd 
tydlighet att frågan om vad som egentligen är ett hot inte kunde besvaras rent 
analytiskt utan blev starkt politiserat, präglat av intresse- och värdekonflikter.55 
Säkerhetsstudier är ett fält som av tradition hör hemma inom studiet av 
internationella relationer och som har haft mellanstatliga konflikter som främsta 
studieobjekt.56 Detta forskningsområde var dock mest aktuellt som vetenskaplig 
ram under det kalla kriget där huvudaktörerna när det gällde 
underrättelseverksamhet var uppdelade i de två maktblocken och förekomsten av 
den gränsöverskridande kriminaliteten och ickenationella terrorister var 
begränsad.  

                                                 
52 NN 4 Intervju 2004-12-16 
53 NN 4 Intervju 2004-12-16 
54 Andersson, Svante. PA Övlt fd. C MUST Säk i Gustavsson Peter Dagböcker 2001-2003 
Tjänstgöring vid MUST SäkU 2003-03-16 
55 Eriksson s.54 
56 Ibid s.53 
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Att aktörsskapet på motpartssidan förändrats är redan fastslaget och en del i 
problembakgrunden. Frågan är bara hur det har förändrats och vad det får för 
konsekvenser.   
 
Hur har aktörsskapet på motståndarsidan förändrats? 
Aktörerna på motståndarsidan kan numera med ett synsätt lanserat av 
underrättelseentrepenören och förre CIA agenten Robert Steele delas in i en rad 
kategorier57 som skiljer sig radikalt mot hur man tidigare sett på motparterna.  
 

• Nationella, ickemilitära underrättelseorganisationer  
• Religiösa, etniska grupperingar eller andra intresseorganisationer (Al 

Queda, IRA, ETA, GIA, nyfascistiska/nynazistiska organisationer m.fl.),  
• Internationella intresseorganisationer (Greenpeace, Plogbills m.fl.),   
• Akademiska eller forskningsorganisationer,  
• Kommersiella organisationer/ Industrispionage 
• Polisiära organisationer. 
• Militära organisationer  
• Till dessa kan läggas kriminella organisationer, detta skulle då per 

definition inte räknas som underrättelsetjänst, utan som förberedelser till 
brott. 

Slutligen bör nämnas att mer än 80 procent av all information som behandlas i 
vilken underrättelseorganisation som helst, enligt Robert Steele, härrör från öppna 
källor och media. Detta innebär att även media under vissa omständigheter kan 
betraktas som en aktör. 58 
 
Konsekvenserna 
Nya och diffusa aktörer skapar nya och diffusa hotbilder, vilka i sin tur skapar ett 
behov av en breddad analysverksamhet med en integrerad bearbetning av olika 
typer av kunskapsmassa och med nya skärningar mellan olika 
myndighetsfunktioner.59 Samverkan och samspelet mellan myndigheter och 
individer är emellertid inte helt problemfritt då det styrs av både av lagar och 
förordningar.  
 
En komplicerande faktor i detta är som tidigare nämnts den komplexitet och 
kontextbundenhet i frågornas art vilken står i stark kontrast till den strävan mot 
rationella tänkesätt som finns på de beslutsfattande och policyskapande nivåerna. I 
princip bör antas att en beslutsprocess går sytematiskt till väga, med en början i att 
identifiera de problem som måste lösas; Främmande underrättelseverksamhet 
riktat mot svenska intressen, kriminalitet eller förekomsten av terroristmisstänkta 
personer och nätverk. Därefter tas lösningar på problemen fram. 
 

                                                 
57 Steele Robert. föredrag NISA conference 16.november 2002 i Gustavsson Peter Dagböcker 
2001-2003 
58 Steele Robert, föredrag NISA conference 16.november 2002 i Gustavsson Peter Dagböcker 
2001-2003 
59 Furustig  s.19 
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Man kan till exempel lagstifta om skärpta straffpåföljder för vissa typer av 
kriminalitet. Utvisningar och utlämnande av terroristmisstänkta etc. och inte minst 
utlämnande av nationell underrättelseinformation rörande identifierade aktörer till 
en annan stat kan vara sådana påföljder.  Slutligen övervägs vilka åtgärder som 
bäst löser problemet, vilket följs av beslut och praktiskt genomförande, s.k. 
implementering.60 
 
I detta resonemang finner vi rationella aktörer61 som agerar utefter ett 
säkerhetsresonemang som hör hemma i realismen62. Problemen med detta 
förhållningssätt är att politiska aktörer inte alltid är tydliga eller ens själva 
övertygade om vilka deras intressen och preferenser. 
Den brittiske statsvetaren Barry Buzan63 har tillsammans med sin danske kollega 
Ole Weaver identifierat en teori kring begreppet ”säkerhetisering” om hur synen 
på nya asymmetriska aktörer, som inte passar in i den jurisdiktion eller världsbild 
stater och statsstyrda organisationer har. I korthet är säkerhetisering en språklig 
behandling där något i princip vad som helst, kan betecknas som ett existentiellt 
hot mot en stat eller samhälle. Genom att utpeka något eller någon som en 
säkerhetsrisk, ett allvarligt sårbarhetsproblem eller ett hot kan man göra anspråk 
på extraordinära åtgärder som intrång i individers integritet användande av våld 
under skydd av en omfattande sekretess. Synen på motståndarna har alltså 
förändrats från att vara stater till att vara asymmetriska fenomen, som terrorism, 
gränsöverskridande kriminalitet och underrättelseverksamhet från såväl 
kommersiella som andra aktörer. I och med denna nya syn har också en 
anpassning skett av tillämpningen av lagrum och samverkan mellan de olika 
myndigheterna och organisationsenheterna.  
 
Hur påverkar dessa aktörsförändringar valet av analysmetoder? 
En av de gemensamma nämnarna för samtliga aktörer som av Säpo och SäkU kan 
komma att betraktas som motståndare inom det säkerhetshotande området är att 
hänföra till asymmetriska - oförutsägbara. Frågan som uppstår när en analys av 
dessa fenomen skall ansättas är om det är möjligt att använda linjära metoder för 
att göra en nöjaktig, prediktiv analys. Det sannolika svaret på den frågan är att det 
inte är genomförbart. I avsaknad av användbara linjära metoder återstår då att göra 
själva det asymmetriska hotet linjärt.  
 
För att transformera t.ex. terrorism från ett asymmetriskt hot till ett linjärt kan 
säkerhetstjänsterna genomföra en parallell analys eller bearbetning av fenomenet. 
Den medvetet teoribundna analysen fokuserar på faktorer som bidrar att 
fenomenet terrorism uppstår. Den medvetet teoribundna analysen kan således 
göras med en liberalistisk ansats inom fältet för sociologisk liberalism som bland 

                                                 
60 Eriksson s.56 
61 Allison, Graham. (1999) Zelikow, Philip. Essence of Desicion: explaining the Cuban Missile 
Crisis. 2nd ed. Addison-Wesley Educational Publishers Inc s.13-16 
62 Jackson & Sörensen s.68 
63 Buzan Barry, Weaver Ole, de Wilde Jaap. (1998) Security A new framework for analysis.  Lynne 
Reiners Publishers inc. Tryckt I USA. S.21-29 
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annat omfattar studier av relationer mellan individer, privata, etniska, 
kommersiella och transnationella grupperingar.64  
Samtidigt som den sedvanligt teoribundna analysen genomförs bedömningar som 
utgår från en analysmetod som bygger på praktisk erfarenhet och robusta 
operativa inhämtningsmetoder. En sådan analysmetod kan bibringa en kunskap av 
den omfattning och upplösning att säker erfarenhetsbas kan skapas. När resultaten 
av dessa två olika analysmetoder läggs samman kan den ena metoden bekräfta 
eller falsifiera de hypoteser eller slutsatser som dragits i den andra.   
För den operativa nivån som arbetar i en genomförandefas, med relativt korta 
tidsförhållanden för beslut och handling blir bedömningar som bygger på 
erfarenhet, de mest värdefulla då de snabbt ger svar på frågorna var när och hur. 
Den strategiska nivån är å andra sidan mer intresserad av ett långsiktigt perspektiv 
och vill också få svar på varför, vilket den vetenskapliga ansatsen kan reda ut. 
 
Slutsatsen av resonemanget i detta exempel torde bli att analys och bedömningar 
av de hot som avses i uppsatsen kan optimeras med en kombination av 
specialistbedömningar, generella och generiska, medvetet teoribundna metoder. 
Mekanismen som styr vilken metod som passar bäst är i detta sammanhang 
förhållandet mellan analysnivå, tidsförhållanden och syften med analysen. 
 
Buzans teoribildning kan således direkt kopplas till de operativa metoder som 
anses vara nödvändiga för att identifiera och neutralisera säkerhetshot. 

3.3. Jämförelser  
Polismyndigheterna och SäkU har olika organisatoriska mål med sin verksamhet. 
Att polismyndigheternas underrättelsetjänst och analytiska verksamhet i första 
hand syftar till att gripa och åtala brottslingar torde ge en typ av analysmetoder, 
vilka inte nödvändigtvis har en vetenskaplig teorigrund, men måste innehålla en 
hög detaljeringsgrad.  
 
MUST kan å sin sida på den strategiska nivån beskriva tendenser i hotbilden som 
kan leda till förändringar i policy eller omfördelning av resurser, beroende på 
vilken nivå analysen sker, varför andra analysmetoder och framför allt produkter 
med ett vidare och mer långsiktigt perspektiv torde användas. SäkU har till 
skillnad från Säpos analysenhet närmat sig sin uppdragsgivare i och med en 
hårdare styrning gentemot SUND och de förelagda underrättelsebehoven. Det 
finns även en process med beredningar och godkännande av SäkU produkter som 
säkerställer relevans gentemot ställd fråga och språk i samtliga produkter som 
lämnar SäkU och MUST.65 
 
De olika lagrum säkerhetstjänsterna verkar inom har således en direkt påverkan på 
metoderna såtillvida att relaterad lagstiftning, som personuppgiftslagen och olika 
aspekter på datalagstiftningen begränsar den militära 
säkerhetsunderrättelsetjänstens möjligheter att genomföra bearbetning och analys 

                                                 
64 Jackson & Sörensen s.136 
65 NN 8 Intervju 2005-03-15 
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på individnivå. En sådan bearbetning är nödvändig med den nya ”säkerhetiserade” 
synen på motståndaraktörerna. Polismyndigheterna däremot kan med sitt lagstöd 
göra just detta och därmed göra vad de är satta att göra - avslöja och beivra 
brottslig verksamhet66. 
 
Vad polismyndigheterna däremot saknar är den tydliga strategiska och 
säkerhetspolitiska styrning som försvarsmakten har genom SUND. Detta innebär 
att de analysmetoder som används för den strategiska nivån inom försvarsmaktens 
säkerhetsunderrättelsetjänst sannolikt blir lika eller mer statsvetenskapligt 
teoribundna som polisens. Det innebär dock inte att försvarsmakten helt kan 
släppa den operativa bearbetningen och analysen, eftersom en av 
huvuduppgifterna är att ge beslutsunderlag för de militärstrategiska och operativa 
insatsprocesserna.  
 
När det gäller analys av fenomen, på det som polisen kallar strategisk nivå, som 
terrorism och den med kriminalitet och terrorism besläktade proliferationen kan 
ett samarbete genomföras i bred krets och den för den akademiska analysen så 
viktiga kollegiala kritiken tillämpas.67 När frågorna blir operativa och berör 
individers integritet eller grupperingar som normalt inte kan eller får uppfattas 
som motståndare träder andra regler och roller i kraft och metoderna måste på 
samma sätt förändras. Det är varken lagligt eller lämpligt att sprida viss 
information utanför en mycket liten krets. Metoderna blir således både mera 
handfasta, operativa, och glider i regel från säkerhetspolitik, statskunskap och 
organisationsteori till metoder som grundar sig i sociala och 
beteendevetenskapliga teorier. 68  
 
Vilken påverkan har då de sammantagna aktörsspecifika faktorerna på valet 
av metoder? 
Sammanfattningsvis kan sägas att de organisationsbundna faktorerna har en 
signifikant påverkan på metodvalen, men vilken? Varför har man då gjort dessa 
skillnader i val av metoder? Bägge organisationerna analyserar ju samma 
ämnesområden. 
 
En förklaring till valet av den ena metoden framför den andra kan vara de 
sammanhang de olika organisationerna är verksamma inom. Säpo är som 
myndighet med en egen generaldirektör inordnad under rikspolisstyrelsen och 
justitiedepartementet och mottar styrningen av sitt arbete, inkluderande uppgiften 
att ta fram och fastställa hotbilden med avseende på säkerhetshotande verksamhet 
gentemot Sverige. Eftersom styrningen på den strategiska nivån således blir 
ganska abstrakt formulerad kan Säpos centrala analysenhet välja abstrakta 
metoder medvetet grundade på teoretiska principer och beskrivande fenomen 
snarare än en faktisk hotbild.  
                                                 
66Säkerhetspolisen (2003). Säpos verksamhetsberättelse 2002. Stockholm: RPS 
Informationsenhet/B.Ankarberg/G. Söderberg 2002 s.6 
67 NN 8 Intervju 2005-03-15 
68 NN 1 Intervju 2005-02-23 
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MUST å sin sida styrs och inriktas av regeringskansliet genom SUND, som på 
den strategiska nivån formulerar specifika frågor vilka kräver detaljrika svar och 
som har en hög grad av användbarhet i ett specifikt sammanhang - Ett 
beslutsunderlag. SäkUs val blir således en metod som tillgodoser detta, genom 
”Underrättelseverksamheten”.  
 
De olika lagrum säkerhetstjänsterna arbetar inom ger olika begränsningar och 
möjligheter i användande av tvångsmedel och samma begränsningar i hantering 
av empiriskt material beroende på sekretess. Integritetsskäl är därutöver en faktor 
som gör att valet av metoder blir olika på den operativa nivån gentemot den 
strategiska. De olika jurisdiktionerna har emellertid en överlappning och 
skillnaderna mellan organisationerna på den operativa nivån är snarare 
geografiska än metodmässiga. 
 
Ytterligare en organisatorisk aspekt som understryker de skilda valen på strategisk 
nivå är att analytikerna på SäkU sannolikt har tillgång till ett mer specifikt 
empiriskt material än analytikerna på Säpo. Denna skillnad beror bland annat på 
att kontakten mellan den strategiska nivån och den operativa är mycket stor inom 
försvarsmakten. SäkUs analytiker har en regelbunden och personlig kontakt med 
operatörerna och inhämtarna, medan på Säpo är mer sektionerad och därför lättare 
förlitar sig på ett generellt akademiskt tänkesätt än på ett specifikt 
underrättelseperspektiv.69 
 

                                                 
69 NN 3 ntervju 2005-02-23 
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4.  Mekanismer och sammanhang: Den andra 
förklaringsmodellen 
Har valet av metoder, mekanismer och teorier ett medvetet ursprung i en 
förklaringsmodell liknande den som Alexander George presenterar som ”The 
Gap”? 
I det här kapitlet kommer jag kommer att undersöka den mekanism som har sitt 
ursprung i det rollspel som George beskriver finns mellan akademiker, operatörer 
och beslutsfattare. Detta rollspel samt hur försvarsmaktens 
säkerhetsunderrättelsetjänst operationaliserar ett teoretiskt sammanhang i en 
produktionsmodell. 
Vid vidare läsning krävs kunskap om en rad grundläggande begrepp för att inte 
förledas av resonemang och begrepp och beskriva de sammanhang med vilka de 
olika begreppen eller variablerna och fenomenen är förbundna. Hot, hotbild och 
risk etc. är kommunicerande kärl. Jag kommer även att utreda det problem som 
föreligger med att bedöma hotens nivå 

4.1 Begrepp och sammanhang 
För att kunna göra en analys av mekanismer och sammanhang krävs en gemensam 
begreppsapparat. 
 

Det går nästan inte att beröra studieverksamhet, omvärldsanalys eller underrättelseverksamhet 
utan att konfronteras med frågeställningar om hot, hotbilder risker, möjligheter och 
sannolikheter. Terminologin är emellertid inte helt oproblematisk och kännetecknas av i - 
synnerhet vad gäller underrättelseterminologin – nationella och organisatoriska differenser70 

 
Först måste skillnaden och sammanhanget fastslås mellan faktisk avsikt 
(intention) och förmåga (kapacitet) hos en motståndare71 
Intentioner ger inriktning för förekomsten av ett hot, och kapaciteten eller 
förmågan anger om motståndaren kan realisera hotet. Intentionen anses vara den 
viktigaste av de två faktorerna. För att kunna klarlägga intentioner (hos aktörer) 
med avseende på säkerhetshotande verksamhet kan exempelvis metoden för 
”defensiva metoder” att användas. För att kunna göra riktiga prioriteringar inom 
det som betraktas som skyddsvärt, måste arbetet med hotbilder för t.ex. 
underrättelsehot utgå från en förtida menbedömning d.v.s. vilka konsekvenser den 
eventuella förlusten av specifik information får.  På det sättet kan det bedömda 
underrättelsehotet, den underrättelseinriktning och de intentioner som tidigare 
avslöjats, för att inför framtida verksamhet t.ex. materielprojekt skapa en relevant 
hotbildsbedömning och korrekta säkerhetsskyddsåtgärder.  
 
Hot 
Om någon har en intention och förmåga (kapacitet) att skada dig så utgör detta 
således ett hot.72 Ett hot är således kortfattat beskrivet som summan av de två 

                                                 
70 Furustig s.26 
71 Ibid s.26 
72 Försvarsmakten (2003). MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.11 
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komponenterna intention och kapacitet. Ett hot är ett möjligt scenario som har 
negativa konsekvenser73 Sedan 2003 har den militära säkerhetstjänsten anammat 
ytterligare en polisiärt operativ variabel i definitionen av hot74 då variabeln 
”Tillfälle” lagts till. I den gamla definitionen för analys på militär strategisk nivå 
och militär operativ nivå är tillfället en delmängd i intentionen. Om en aktör har 
en intention skapar han sig ett tillfälle. Tillfälle som en fristående variabel i 
analysen passar mera in på när man analyserar hotbilder för enstaka personer eller 
verksamheter där hotet utgöres av enstaka individer som agerar på ad-hoc basis. 
Den främsta orsaken till att denna nya variabel införts även vid SäkU, är den 
militära organisationens samverkan med Säpo med avseende på metodutveckling 
och att erfarenheterna från mordet på Anna Lindh75tillvaratagits. 
 
Hotbild 
Det finns flera definitioner på vad en hotbild är. För denna uppsats är dock 
Furustigs denmest användbara: En samlad bedömning av alla hot som föreligger 
vid ett visst tillfälle kallas för hotbild.76 När ordet hotbild används är det således 
väsentligt att inse att det i första hand är fråga om en bedömning av möjligheter, 
inte en bedömning av avsikter. Det är då en fråga om planering mot s.k. ”värsta 
fall”, vars konsekvenser är sådana att sannolikheten att de kan uppstå måste 
beaktas. Risken blir annars för stor.77 Vad är då en risk? 
 
Risk  
Den som är utsatt för ett hot löper en risk som bl.a. beror på vilka åtgärder som 
vidtas78 Risken är alltså den diskrepans som uppstår mellan ett hot och de åtgärder 
som vidtagits för att skydda sig. Ett förhållande som komplicerar situationen är 
skillnaden mellan den objektivt identifierbara och kalkylerbara risken och vår 
upplevda och subjektivt värderade risk, kopplat till vilken risknivå som 
tolereras.79 Problemet uppstår således när skyddsnivån omöjliggör eller försvårar 
den verksamhet vi vill genomföra.  På strategisk nivå kan då, följande Buzans 
teoribildning80, skyddsåtgärderna utformas i politiska beslut som berör 
medborgares integritet och säkerhet, såväl fysiska säkerhet som rättssäkerhet, 
statens säkerhet genom samarbete med andra stater eller organisationer, olika 
lagstiftningar eller andra policybeslut.  
 
Risk management 
Risk management är som tidigare antytts den process som hanterar hot, risker och 
skyddsåtgärder. Detta är en process som normalt ägs av verksamhetsägaren eller 
den ”kund” som beställt en hotbildsanalys. Den organisatoriska funktion som 
normalt hanterar denna risk management när det kommer till säkerhetshotande 

                                                 
73 Furustig s.27 
74 NN 9 Intervju 2005-03-17 
75 Ibid. 
76 Furustig s.27 
77 Ibid s.27 
78 Ibid s.27 
79 Ibid s.27 
80 Buzan s.21-29 
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verksamhet är säkerhetsskyddet. På den strategiska nivån är det till exempel 
MUST SäkSkydd som ger förslag på normerande regelverk för skydd81. För 
övriga samhället har Säpos motsvarighet samma funktion82. 

4.2.  Nivåsättning av hot 
Det som genererar verkliga problem är att identifiera vilken nivå olika hot 
konstituerar och vilka kriterier som skall mätas eller uppnås för att en viss hotnivå 
skall ha inträtt.  I det normerande regelverket är nivån direkt kopplad till vissa 
åtgärder som skall vidtas för att stärka skyddet och öka säkerheten. På 
genomförandenivån är detta, om inte lätt, så i alla fall genomförbart.  FM har i en 
handbok i ämnet, H Säk Hot, publicerat denna tabell med kriterier och nivåer. 
 

Tab.2 utvisande hotnivåer, innebörd och vilka kriterier som ligger till grund för hot bedömning 
enligt H Säk Hot 
Hotnivå 
Sifferbeteckning 
och färg- 
beteckning 

Innebörd Kriterier, bedömningsgrund 

Ringa hot  
(1) 
(Grön) 

Obetydlig risk föreligger, 
sannolikheten för att ett angivet 
säkerhetshot överhuvudtaget skall 
komma till utförande är mycket 
liten, men kan ej heller helt 
uteslutas 

Inga underrättelser föreligger. 
Ingen händelse av föregiven art har inträffat 
i närtid 

Hot 
(2) 
(Gul) 

Viss risk föreligger, sannolikheten 
för att angivet säkerhetshot skall 
komma till utförande är låg. 

Vissa underrättelser föreligger 
Enstaka händelser har inträffat i närtid 

Förhöjt hot 
(3) 
(Orange) 

Risk föreligger, sannolikheten för 
att ett angivet säkerhetshot skall 
komma till utförande och i närtid 
har väsentligen ökat. 

Information från fler än två av varandra 
oberoende källor Information från en eller 
flera källor med mycket hög tillförlitlighet 
Information med hög sakriktighet, och/eller 
har händelser av angiven art eller som 
indikerar angivet hot, inträffat i närtid 

Mycket högt hot 
(4) 
(Röd) 

Betydande och uppenbar risk. 
Sannolikheten för att angivet hot 
skall komma till utförande och i 
närtid är mycket hög. 

Information från fler än två av varandra 
oberoende källor 
Information från en eller flera källor med 
mycket hög tillförlitlighet Information med 
hög sakriktighet, och/eller har händelser av 
angiven art eller som indikerar angivet hot, 
inträffat i närtid. Återhållande faktorer för 
aktörerna bedöms ha ringa betydelse  

Fig.2 Tabellen ur H Säk Hot 2001 identifierar vilken nivå olika hot konstituerar 
och vilka kriterier som skall mätas eller uppnås för att en viss hotnivå skall ha 
inträtt.83  

                                                 
81 Försvarsmakten (2003). MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.7 
82Säkerhetspolisen (2003). Säpos verksamhetsberättelse 2002. Stockholm: RPS 
Informationsenhet/B.Ankarberg/G. Söderberg s.45 
83 Försvarsmakten (2002). Handbok för försvarsmaktens Säkerhetstjänst Hotbeskrivning, H Säk 
Hot. (Försvarets bok-blankettförråd) Stockholm: MSK. s.65 
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Tabellen är utpräglat operativ i sin utformning och kan direkt användas på den 
operativa nivån och vid ledning av våra internationella insatser. På den nationella 
eller strategiska nivån, och framför allt när vi identifierar hot avseende 
”Främmande underrättelseverksamhet” och kriminalitet, måste tabellen frångås 
och andra kriterier vägas in. Furustig påpekar mycket riktigt att: 

 
Här måste man hålla i minnet att det finns ett logiskt problem med sannolikheter i detta 
sammanhang. Det normala sannolikhetsbegreppet bygger på empiriska utfall (statistik) eller på 
logiska möjligheter (Fysikens lagar, en välbalanserad tärning med ett känt antal sidor).84 

 
Furustig skriver vidare: ”Att auktoritativt kunna hävda att saker som att riskerna 
ökat och att det blivit lättare än tidigare borde vara gott nog för även anspråksfulla 
forskare.”85 och inte minst för militära chefer eller politiska uppdragsgivare. ”Det 
är inte bara mycket svårt, utan i den skenbara exaktheten ligger en risk för 
övertro.”86 Vad är det då som gör att man hela tiden strävar efter att ange exakt 
hur högt ett hot är? Svaret på detta kan kanske återfinnas i Robert Bowies 
kommentar i  ”Bridging The Gap”   

 
The policymaker, unlike an academic analyst, can rarely wait until all facts are in…He is very 
often under strong pressure to do something, to take some action…The capacity of human 
beings to deal with situations of vast complexity is limited. The human mind needs a highly 
simplified map if it is going to be capable of taking any action or making any decision87 

 
Detta är alltså ytterligare ett exempel på diskrepansen mellan den vetenskapliga, 
akademiska ansatsen i analysen gentemot den intuitiva, erfarenhetsbaserade 
bedömning en specialist kan göra. I sammanhanget kan nämnas att Robert Bowies 
synpunkt på behovet av en ”beslutskarta” kan återfinnas i den taktiska 
beslutsstödsmetod som utvecklats på försvarshögskolan, Planering Under 
Tidspress (PUT). I PUT fattas beslut bl.a. på igenkännande.  
 
Förändringsstrategin 
En första försiktig möjlighet att hantera problemet med nivåskattning är att byta 
frågeställning och istället tala om förändring. Den relevanta frågan är inte om 
toleransen för hur högt hot som kan accepteras är hög eller låg, utan om den 
förändrats jämfört med tidigare.88 Denna metod används konsekvent med 
avseende på all säkerhetshotande verksamhet i Säpos årsrapportering89. I FM 
årsrapportering i samma ämne används samma förändringsstrategi90.  

 

                                                 
84 Furustig s.29 
85 Esaiasson s.162 
86 Furustig s.29 
87 Bowie Robert i George s.3 
88 Esaiasson 161-162 
89 Säkerhetspolisen (2003). Säpos verksamhetsberättelse 2002. Stockholm: RPS  
Informationsenhet/B.Ankarberg/G. Söderberg s.5-6 
90 Försvarsmakten (2003). MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002.  s.12-23 
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4.3 Mekanismer och sammanhang i analysen 
Det övergripande sammanhanget eller mekanismen i det löpande analysarbetet är 
förhållandet mellan den operativa nivån och den strategiska och hur man kan 
identifiera såväl kapacitet/förmåga som intention hos en opponent. 
 
Den militära säkerhetsunderrättelsetjänsten utvecklade under 2002 en 
övergripande metodologi som har en induktiv ansats och som täcker både den 
operativa och den strategiska nivån samt den grundläggande produktionen.  Denna 
modell skall fungera oavsett vilka analys eller bedömningsmetoder som sätts in i 
den och oavsett vilket av de ämnesområden vilka ingår i 
säkerhetsunderrättelsetjänstens ansvar som avhandlas. Modellen eller mekanismen 
beskriver sammanhanget och sambandet mellan olika typer av produktion eller 
produkter och lägger ingen begränsning eller preferens på vilka metoder som 
används för att skapa dessa produkter.91 
 
Modellen beskriver produktionen ur det strategiska perspektivet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Modellen är den s.k. produktionsmodellen hämtad ur en presentation med 
avseende på SäkUs metoder och sammanhang. Modellen utvisar sammanhanget 
mellan kapacitet, intention, hot och de olika produktionstyperna/nivåerna. 
 
I instruktionen för det löpandet arbetet fastslås att produktionen skall vara uttalat 
kundfokuserad och behovsstyrd samt att produkterna skall kvalitetssäkras såväl 
till innehåll som i sin utformning och relevans gentemot ett specifikt 
underrättelsebehov.92 
 

                                                 
91 Gustavsson Peter Dagböcker 2001-2003 Tjänstgöring vid MUST SäkU 2003-01-22 
92 NN 5 Intervju 2004-12-02 
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skyddsvärd verksamhet. Skapar huvuddelen del av det empiriska 
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De strategiska produkter som numera kommer ut ur de processer som drivs vid 
den militära säkerhetsunderrättelsetjänsten har ett utpräglat kundperspektiv och en 
spårbarhet till ett tidigare uppsatt underrättelsebehov är ett krav för att delgivning 
skall få ske. Produkterna utformas i vissa fall till och med för att passa eller fånga 
intresset av en specifik befattning eller till och med i extrema fall, individ.  
 
Det är vid en första anblick en mycket enkel modell, som dock blir mycket 
komplex ju mer man inser hur den möter flera av de problemställningar som 
identifierats av George. Bland annat visar den hur den intuitiva, operativa 
produktionen direkt knyts till den mer akademiska och teoribundna strategiska 
nivån, då instruktionen anger att produkterna utformas eller formuleras så att de 
skall ge svar på ett specifikt behovsområde och få genomslag hos beslutsfattaren. 
 
Modellen visar också mekanismen för hur man på strategisk nivå kan utröna 
kapacitet och en intention hos en motståndare. 

4.5.  Mekanismerna och George 
George menar att beslutsfattaren är i behov av tre typer av information.93 
 

1. ”Conceptualization of strategies”, vilket innebär ett ramverk eller 
konceptuellt sammanhang och regelbok för varje planlagd, genomförd 
strategi i genomförande och en beskrivning av de instrument han kan 
använda för att påverka eller genomföra dem. 

 
2. ”Genreral or generic knowledge”, vilket mycket förenklat kan beskrivas 

som information baserad på studier av genomförda strategier, deras för och 
nackdelar, “showstoppers” och ”framgångsfaktorer” med andra ord teorier. 
George påpekar i detta sammanhang, att när en akademiker nämner ordet 
”teori” får specialisterna och beslutsfattarna något glasartat i blicken. 
Benämner man teorin som generell eller generisk information, fortsätter 
George, accepteras dock resonemangen och informationen uppfattas som 
värdefull.  

 
3. ”Actor.specific behaviour.” Denna typ av information är en insiktsfull 

förståelse för de aktörer som de skall interagera med eller agera mot. Detta 
för att passa in dem i det rationella aktörsperspektiv som hör till 
neorealismen.  

 
Det George skriver om ”General or Generic Knowledge” och kopplat till 
kontexten i min uppsats kan följande paralleller dras till den miljö som de svenska 
säkerhetstjänsterna agerar inom. 
I den svenska militärledningen har exempelvis endast ett fåtal beslutsfattare en 
akademisk bakgrund eller koppling och på den politiska nivån ligger den 
akademiska erfarenheten ofta så långt bakom i karriären att dynamiken i synsättet 
på t.ex. aktörer eventuellt har stelnat i en politisk paradigm eller i viss 
                                                 
93 George introduction Xvii 
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utsträckning förblindats av den mängd realpolitiska hänsyn man måste ta för att 
överleva i den politiska kontexten. Operatörer och beslutsfattare använder något 
raljerande till och med uttrycket ”Det är en akademisk fråga” för att illustrera att 
denna fråga inte har något reellt värde, utan är för formbunden och omständlig för 
att kunna tillämpas.  
 
Inom Säpo är förhållandena, om inte likadana, så snarlika. De analytiker som 
anställs och är verksamma vid Säpos centrala analysenhet har i likhet med MUST 
metodtunga examina som statsvetenskap, ekonomi, islamologi eller historia etc. 
Strävan vid Säpos centrala analysenhet är att medarbetarna skall ha en 
magisterexamen.94 Ledningsskiktet däremot har nästan uteslutande 
kandidatexamen i juridik, vilket ger en annan, mer pragmatisk hållning till 
problem än en statsvetares.   
 
George argumenterar vidare att beslutsfattarnas kyliga förhållande till akademiker, 
deras språkbruk och metodologi medför att beslutsfattaren måste ofta fatta beslut 
på bristfälligt och ibland rent felaktiga beslutsunderlag angående de strategier de 
försöker operationalisera och genomföra. Kunskapen om många av motparternas 
strategier är dåligt underbyggd och utvecklad. Den akademiska världen torde 
emellertid enlig George, med sin metodologi och teoribildning utan tvekan bidra 
till bättre beslutsunderlag.  
 
Hur påverkas då säkerhetstjänsternas val av metoder av detta? 
I analysen för att få fram alla dessa tre typer av information passar produkterna 
sprungna ur den analysmetod som Säpo valt. Det vill säga, den ”Akademiska 
verksamheten” som ger en abstrakt bild och beskriver fenomen såväl som den 
analysmetod som är dominerande vid MUST. Denna beskrivning av tre typer av 
information som beslutsfattaren behöver har sannolikt ingen direkt påverkan på 
valet av analysmetod. 
 
En skillnad mellan Säpo och försvarsmakten torde vara att Säpos produktion har 
ett nationellt perspektiv och passar beslutsfattare som förväntas agera inom 
Sveriges gränser. MUST produktion riktar sig till samma målgrupp, men med ett 
fokus som ligger utanför nationens gränser, i de områden där försvarsmakten är 
insatt eller beräknas sättas in. MUST delar dessutom ansvaret med Säpo avseende 
hot mot svenska intressen inom försvarsmakten och i viss mån försvarsindustrin. 
Det som avgör vilken metod som blir vald är således snarare beroende på 
organisatoriska faktorer än på vilken information som skall levereras till 
beslutsfattaren. 
 
Den andra aspekten av teorin är hur dessa klyftor skall minskas eller överbryggas. 
George utvecklar detta vidare: Akademiker specialiserade på metodiskt 
analysarbete och operativa fackspecialister har ett gemensamt mål, – och problem 

                                                 
94 NN 10 Intervju 2005-04-30 
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– att höja kvalitén på de beslutsunderlag och därmed den kunskapsbas som 
beslutsfattarna på strategisk och operativ nivå behöver.  
 
Den gemensamma strävan att förbättra beslutsunderlagen, som George antyder, 
skulle kunna spetsas eller förstärkas genom en utvidgad förståelse för den attityd 
och kunskapsklyfta som finns mellan beslutsfattare, specialister och akademiker. 
Att överbrygga denna klyfta innebär att det måste ske en överbryggning av de 
kulturella skillnaderna mellan operativa, erfarenhetsmässiga bedömningar och 
metoder och de medvetet teoribundna akademiska metoderna. Klyftan mellan den 
strategiska nivån och den operativa genomförandenivån måste överbryggas likaså.  
 
SäkUs produktionsmodell är ett resultat av en utvecklingsprocess grundad på en 
förståelse, eller medvetenhet om klyftan mellan akademiker, operatörer och 
beslutsfattare/kunder. 
 
Hur påverkar då produktionsmodellen valet av metoder? 
Mekanismerna och sammanhangen i det analysarbete som bedrivs inom FM SäkU 
sammanfattas i den produktionsmodell som tidigare redovisats. Här beskrivs hur 
den grundläggande produktionen tillsammans med den operativa produktionen 
utgör grunden – intentionen och förmågan hos en motpart – för en strategisk 
hotbildsbedömning. Utöver detta visar modellen hur den operativa produktionen 
utgör lejonparten av det empiriska underlag som krävs för en medvetet 
teoribunden strategisk hotbildsanalys. 
 
Övriga mekanismer och sammanhang som de mellan hot och hotbild; Hot, 
skyddsåtgärder och risk och empiri gentemot nivå hanteras delvis i modellen, 
huvudsakligen inom det operativa fältet då nivåfördelning av hoten är en process 
som nu utförs med hjälp av den relativt intuitiva bedömningsverksamheten.  Den 
strategiska nivån får alltså genom användande av den här modellen en produkt 
som är en vetenskapligt framtagen och där operatörer likväl som akademiker kan 
nyttja sina komparativa fördelar i en gemensam strävan.  
 
Det kan argumenteras för att denna modell är en organisatorisk anpassning och 
inte en anpassning till det rollspel som George beskriver. Men faktum är att 
nyckeln till hur modellen uppfattas ligger i leverantör – kund perspektivet. I 
modellen är organisatoriskt placerat både akademiker och operatörer för att få en 
organisatoriskt inbyggd samsyn på analyser och produkter mellan den operativa 
och strategiska nivån. Modellen innebär dessutom att analyserna skall 
kvalitetssäkras så att den som är mottagare/beställare kan nyttja informationen.  
Modellen beskriver inte en organisation utan en formalisering av ett 
informationsflöde, en process, eller med andra ord en operationalisering av 
Georges teori. 
 
Modellen har ingen direkt påverkan på metodvalen såtillvida att den tvingar fram 
användandet av en specifik metod men den medger däremot en flexibilitet i valet 
av metoder gentemot det ämnesområde som efterfrågas eller skall analyseras. 
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Modellen knyter emellertid samman de operativa metoderna med de mer 
akademiska och teoribundna. Utöver detta säkerställer den att produkterna 
kvalitetssäkras gentemot ett specifikt underrättelsebehov eller en specifik kund. 
Modellen understryker därmed valet av den dominerande modellen 
”Underrättelseverksamhet”, vilken kännetecknas av att verksamheten är 
behovsstyrd, och har höga krav på aktualitet, relevans, sakriktighet och 
användbarhet. Lösningarna är ej generella utan utformade för att ge svar till 
specifikt formulerade frågor .95  
Tillämpningen och samordningen av mekanismerna – rollerna medför således en 
indirekt påverkan på valet av modell som leder till analysmetoden 
”Underrättelseverksamhet”. 
 
Någon motsvarande produktionsmodell återfinns inte hos Säpo. Den enda externa 
styrning man säger sig få är den som framgår i regleringsbrevet. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
95 Furustig. s.24 
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5.  Metoderna; Ett resultat av rollspelet i mekanismerna 
eller aktörsspecifika faktorer? 

5.1.  Diskussion om fråga fyra 
Är dessa två förklaringsmodeller till valet av metoder, mekanismer och teorier 
konkurrerande, och i sådana fall, vilken är dominerande? Eller är de 
kompletterande? Har bägge lika stort inflytande och är valet en avvägning mellan 
de två? 
 
I kapitel ett har jag inventerat de olika analysmetoder som används vid 
säkerhetstjänsterna, dels på strategisk nivå och dels på operativ nivå. Resultatet av 
inventeringen ledde mig till slutsatsen att valet av metoder skilde sig mellan 
MUST och Säpo. Inom försvarsmakten var på den strategiska nivån den s.k. 
”Underrättelseverksamheten” den dominerande metoden medan den hos Säpo 
föredragna modellen var den s.k. ”Akademiska verksamheten.” På den operativa 
nivån var emellertid ”Bedömningsverksamhet” och ”utredningsverksamhet” de 
mest använda hos bägge organisationerna. 
 
Den första förklaringsmodellen till varför vissa analysmetoder är valda och andra 
inte bygger på att säkerhetstjänsterna är styrda till vissa metoder av sina 
organisatoriska sammanhang som lydnadsförhållanden, jurisdiktion mm. Även 
synen på vilka aktörer som kan klassificeras som motståndare och i vilka 
sammanhang har enligt den här förklaringsmodellen en signifikant påverkan på 
val av analysmetod. 
 
Slutsatserna jag dragit är att de avgörande organisatoriska faktorerna är främst den 
styrning som säkerhetstjänsterna får från den strategiska nivån. Försvarsmakten 
får sin styrning dels genom regleringsbrev, men främst genom specifika 
underrättelsebehov från regeringskansliet, samordnade och kanaliserade genom 
SUND. Säpo har ingen sådan styrning, utan får endast generella styrningar genom 
sitt regleringsbrev. Detta leder till att valet av den dominerande metoden i 
förvarsmakten blir ”Underrättelseverksamhet”, vilken i sin karaktär lämpar sig att 
ge svar på just specifika underrättelsebehov. Säpo å sin sida får abstrakta och 
generella uppgifter och använder sig därför av de mer generella metoder som 
innefattas av den s.k. ”Akademiska verksamheten” 
Den operativa nivån skiljer dock inte nämnvärt i val av metoder.  
 
Den andra förklaringen till varför vissa metoder väljs framför andra är den 
påverkan som initieras av mekanismerna och rollspelet mellan akademiker, 
operatörer och beslutsfattare. I försvarsmakten finns det en uttalad medvetenhet 
om dessa roller och mekanismer vilket bl.a. resulterat i den s.k. 
produktionsmodellen.  
Produktionsmodellen knyter samman rollerna och utgör, genom sitt inordnande av 
rollerna i en mekanism som till sin utformning inte är ett organisatoriskt 
sammanhang, utan ett informationsflöde. Produktionsmodellen kan betraktas som 
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en operationalisering av Georges modell. Produktionsmodellen är uttalat 
kundinriktad och är utformad för att kunna hantera produktion som ger svar på 
specifika frågor från en specifik uppgiftsställare. Rätt utnyttjad finns det således 
förutsättningar för att både operativa specialistbedömningar och bedömningar 
gjorda med en metvetet teoribunden vetenskaplig ansats slås samman till en syntes 
som kan ge svaret på om, varför, när, var och hur.  
Valet av metod i produktionsmodellen blir således främst 
”Underrättelseverksamhet” eftersom denna metod har en hög upplösningsgrad och 
ger detaljerade svar , med hög användbarhet på specifika frågor. 
 
Det finns ingen motsvarande modell eller process hos Säpo. När jag i mina 
intervjuer har berört detta ämne möts jag av oförstående från Säpo. Säpos centrala 
analysenhet analyserar fenomen och svarar inte på underrättelsebehov. Säpo har, 
till skillnad från SäkU, ingen eller endast en indirekt kontakt mellan akademiker 
och operativa nivån.  MUST har egna inhämtningsorgan, vilka bland annat 
inriktas av säkerhetsunderrättelsetjänsten, medan Säpos centrala analysenhet inte 
har någon organisatorisk möjlighet att rikta sin inhämtning, utan måste förlita sig 
till bl.a. den operativa rapportering som kommer från kontraspionage, kontraterror 
etc. 
 
Slutsatserna jag drar av detta är således att förklaringsmodellerna är 
konkurrerande inom försvarsmakten. Valet av metod är till synes en följd av den 
organisatoriska kontexten med uppgiftsställningar i form av underrättelsebehov, 
vilka kräver detaljerade och användbara svar. Utöver detta har försvarsmakten 
observerat det rollspel som föregår mellan akademiker, operatörer och 
beslutsfattare och gör sitt bästa med att överbrygga den kommunikationsklyfta 
som uppstår mellan dem. Som ett resultat av denna strävan har Georges teori 
omedvetet operationaliserats i en produktionsmodell, där utfallet blir 
kvalitetssäkrade produkter, med ett stort kundfokus – svar på underrättelsebehov. 
Det naturliga valet av metod blir således  ”Underrättelseverksamheten”.  
 
Det kan argumenteras för att det faktiskt i det här fallet är metoden som styrt 
processen och inte tvärt om, men när modellen skapades tog sig SäkU 
förutsättningslöst an ett definierat problem, utan en tanke på om man skulle 
använda en underrättelsemetod eller akademisk metod som grund.  
Möjligen kan sägas att det faktum att uppgifterna till SäkU sker i form av 
underrättelsebehov har styrt framtagandet, men när modellen skapades inriktades 
inte säkerhetstjänsten genom SUND, utan styrdes huvudsakligen genom 
regleringsbrevet och av operativa faktorer. På den operativa nivån kan det 
fortfarande inte identifieras någon avgörande skillnad i valet av metoder mellan 
Säpo och SäkU. 
 
Även inom Säpo bedömer jag att förklaringsmodellerna är konkurrerande, med en 
tyngdpunkt i inflytande från de aktörsspecifika faktorerna, den samhälleliga 
kontexten med inriktningsmodell, jurisdiktion och synen på motparterna. Detta 
grundar jag främst på att den faktor som synes vara avgörande i valet av metod på 
den strategiska nivån är det sätt Säpo erhåller sina uppgifter. Säpo styrs enbart 
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genom regleringsbrevet, vilket klargör att Säpo skall presentera hotbilder, bl.a. 
med avseende på terrorism och främmande underrättelseverksamhet. Så långt är 
likheterna mellan Säpo och SäkU givna. Där slutar emellertid likheterna i 
styrningen. Säpo är inordnat under justitiedepartementen och utestängt från 
SUND främst beroende på skillnaden i övergripande jurisdiktion. Detta innebär att 
Säpo får en mycket mer generell och abstrakt uppgiftsställning än MUST. Valet 
av analysmetoder blir då en indirekt följd av detta. På den strategiska nivån, blir 
valet således den mer abstrakta och fenomenbeskrivande ”Akademiska 
verksamheten”. 
 
På Säpos operativa nivå ställs emellertid krav på en detaljeringsgrad som 
överstiger SäkUs eftersom Säpos mål med den operativa verksamheten är att 
förhindra brott, samt gripa och lagföra brottslingar. I försvarsmakten däremot, på 
den operativa nivån, är inriktningen bara att identifiera hot för att skydda sig. 
Klyftan mellan operatörer och akademiker är således av den anledningen större 
inom Säpo än hos SäkU och även om man har identifierat det har man inte direkt 
samordnat den operativa verksamheten med den strategiska/akademiska som hos 
SäkU. 
 
Slutsatser 
I såväl SäkU som Säpo är den förklaringsmodell som har sitt ursprung i de 
organisatoriska och aktörsspecifika faktorerna dominerande både på den 
strategiska nivån och den operativa nivån,. Inom SäkU såväl som vid Säpo härrör 
denna slutsats främst till den modell som används vid styrning och 
uppgiftsställning. 
 
Den andra förklaringsmodellen, som utgår från rollspel, sammanhang och 
mekanismer har i bägge organisationerna ett signifikant inflytande, inte minst i 
SäkUs produktionsmodell, vilken är konstruerad för att skapa ett rollspelsanpassat 
sammanhang och därmed anpassar metoderna och produkterna efter 
uppgiftsställning och mottagare. Inom Säpo har den senare förklaringsmodellen 
störst genomslag på den operativa nivån, vilken faktiskt producerar ett direkt och 
detaljerat beslutsunderlag.  
Bägge förklaringsmodellerna har således ett inflytande på bägge organisationerna, 
såväl på den strategiska nivån som den operativa. 
 
Svaret på frågan om förklaringsmodellerna konkurrerar eller kompletterar 
varandra blir således att förklaringsmodellerna i bägge organisationerna är 
överlappande och konkurrerande.  
 
En modell räcker således inte till i den komplexa värld med neorealistiska 
beslutsfattare, operatörer och akademiker, vilka begränsas av den organisatoriska 
respektive den akademiska kontexten och  där aktörerna på motståndarsidan är 
asymmetriska och agerar och begränsas efter helt andra mönster än 
säkerhetstjänsterna och beslutsfattarna. 
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6.  Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att genom en studie av aktörer, mekanismer och metoder 
bekräfta eller falsifiera hypotesen att Säkerhetstjänsternas val av mekanismer och 
metoder är en följd av en medveten eller omedveten avvägning mellan de 
organisatoriska förutsättningarna och de förutsättningar som medvetenheten om 
den kommunikationsklyfta mellan akademiker, specialister och beslutsfattare som 
Alexander George lanserar i boken ”Bridging the Gap” ger. 
 
Den övergripande fråga som uppsatsen skall svara på är: Varför väljer 
säkerhetstjänsterna att använda arbetsmetoder som är kritiserade för att vara 
godtyckliga och inte akademiskt kvalitetssäkrade?  
De metoder som faktiskt används blir då den beroende variabeln i min 
undersökning.  
 
Den påverkan de organisatoriska faktorerna har, är en av två undersökta 
förklaringsmodeller till varför man valt dessa metoder. Den andra 
förklaringsmodellen är att valen härrör från faktorer som har att göra med en teori 
formulerad av Alexander George och som beskriver rollspel och 
kommunikationsklyftor mellan akademiker, operatörer och beslutsfattare.. 
 
Jag kommer i detta kapitel att sammanfatta svaren på de fyra frågeställningar jag 
ställt för att uppfylla uppsatsen syfte och slutligen avgöra om min hypotes är 
bekräftad eller falsifierad. 

6.1.  Sammanfattning 
Vilka metoder och teorier används vid säkerhetstjänsterna för att ta fram, 
identifiera och kvantifiera, den säkerhetshotande verksamheten och vilken 
teoretisk grund vilar dessa metoder på?  
Den första av de dominerande analysmetoderna inom bägge säkerhetstjänsterna är 
”Underrättelseverksamhet” vilken kännetecknas av att verksamheten är 
behovsstyrd. Och har höga krav på aktualitet, relevans, sakriktighet och 
användbarhet. Lösningarna är ej generella utan utformade för att ge svar till 
specifikt formulerade frågor .96 Den andra dominerande analysmetoden är 
”Bedömningsverksamhet”, Arbetssättet i bedömningsverksamheten baseras på 
erfarenhet och praxis, inriktningen är ad hoc. Bedömningen grundar sig i bästa fall 
på goda underrättelser, men kan även påverkas av dominanta personer med stark 
personlighet och utstrålning. Bedömandegruppen löper således en klar risk att 
drabbas av s.k. ”Group Think” 97 Metoden har karaktär av att vara nulägesanalys98 
och kommer bäst till sin rätt på den operativa nivån. Den tredje analysmetoden är 
den s.k. ”Akademiska verksamheten”, där metoderna kan vara exempelvis 
hypotesbildning eller logisk analys. Grundforskningen är kunskapssökande, 
tillämpad forskning är problemstyrd. Kraven på validitet, reliabilitet och kollegial 
                                                 
96 Furustig s.24 
97 Alison s.283-287 
98 Furustig s.24 
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kritik är höga. Lösningarna är ofta generella.99 Metoden används främst vid 
SÄPO, men även vid MUST i den strategiska produktionen.  
 
Hur påverkas valet av metoder, mekanismer och teorier av de olika aktörernas 
karaktär, samhälleliga sammanhang, juridiska och organisatoriska 
begränsningar? 
Den organisatoriska påverkan på valet av metoder är fyrdelad. Synen på aktörerna 
”Säkerhetiseringen”, användandet och definitionen av de centrala begreppen, den 
strategiska styrningen samt slutligen de olika lagrum säkerhetstjänsterna är 
verksamma inom. 
 
Aktörerna 
Synen på motståndarna har förändrats från att främst vara stater till att även vara 
asymmetriska fenomen, som terrorism, gränsöverskridande kriminalitet och 
underrättelseverksamhet från såväl kommersiella som andra aktörer. I och med 
denna nya syn har också en anpassning skett av tillämpningen av lagrum och 
samverkan mellan de olika myndigheterna och organisationsenheterna. Denna syn 
är gemensam av såväl Säpo som försvarsmakten. 
 
Begreppen 
Det strategiska perspektivet innebär enligt FM policyskapande, politisk, nationell 
eller myndighetsledningsnivå. SäkU ser sin uppgift att lämna detaljerade 
beslutsunderlag till denna nivå. 
 
När man i polisiära analyssammanhang talar om strategisk nivå beskriver man 
verksamheten på denna som analys av fenomen, t.ex. kriminalitet, terrorism och 
underrättelseverksamhet och använder sig inte på samma sätt som SäkU av 
mottagarperspektivet. Säpo beskriver således fenomenet, men lämnar inte 
medvetet specifikt beslutsunderlag. 
 
Inom försvarsmakten menas med ”Operativ verksamhet”, 
genomförandeverksamhet och ”Operativ analys”, analys knuten till ett 
genomförande. Det krav som ställs på Hotbilderna som produceras är att de skall 
vara anpassade för Försvarsmaktens verksamhet och dess tillsynsområde inom 
och utom riket.100 Den operativa analysen hos Säpo inriktar sig på individer eller 
grupperingar av individer syftande till att leda till ett gripande.101 
 
Inriktningen 
Skillnaderna mellan MUST och Säpo blir tydliga i inriktningen av verksamheten. 
Försvarsmakten styrs och av den politiska/strategiska nivån genom sekretariatet 
för underrättelsesamordning (SUND) genom dess ”särskilda inriktning”. På den 
militärstrategiska/operativa nivån – genomförandenivån – inriktas 

                                                 
99 Ibid s.23 
100Försvarsmakten (2003). MUST årsrapport säkerhetstjänst 2002. s.7-8 
101 NN 2 Intervju 2005-01-06 
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säkerhetsunderrättelsetjänsten av militärledningen och C MUST med 
utgångspunkt i de behov som genereras i den s.k. insatsprocessen. 
 
SÄPO och de övriga polismyndigheterna saknar samma typ av strategisk styrning, 
men har en viss samordning med SUND. I övrigt inriktas Säpos analysavdelning 
genom regeringens regleringsbrev i strategiska frågor och av generaldirektören 
med huvudsyftet att ge underlag för inriktning av den operativa verksamheten. 
Det operativa analysarbetet genomförs i regel med utgångspunkt från de behov 
som genereras vid olika fall eller utredningar.102 
 
Lagrummen 
De olika lagrum säkerhetstjänsterna verkar inom har en direkt påverkan på 
metoderna såtillvida att relaterad lagstiftning, som personuppgiftslagen och andra 
aspekter på datalagstiftningen och Säpos ”spaningsregister”103 begränsar den 
militära säkerhetsunderrättelsetjänstens möjligheter att genomföra bearbetning 
och analys på individnivå. Detta återspeglas framför allt på den operativa nivån i 
bägge organisationerna. Säpo och MUST har emellertid överlappande 
jurisdiktioner med avseende på bearbetningsansvar, hot mot försvarsmakten och 
försvarsmaktens intressen kopplat till hot mot rikets säkerhet, möjligheter till 
informationsinhämtning etc. Detta innebär att lagrummen i viss mån är 
begränsande för valen av analysmetoder, men inte särskiljande. 
 
Har valet av metoder, mekanismer och teorier ett medvetet ursprung i en 
förklaringsmodell liknande den som Alexander George presenterar som ”The 
Gap”? 
Det finns inom försvarsmakten en, om inte uttalad, medvetenhet om det ”Gap” 
som George beskriver. Det finns i viss utsträckning även en strävan att komma 
tillrätta med detta problem samt att analysmetoderna varierar beroende på vilken 
nivå och vilket fenomen som analyseras. Valet av analysmetod är emellertid 
underordnat sammanhanget i produktionsmodellen men det finns inom 
försvarsmakten en spårbar medvetenhet om det specifika problemområde som 
identifieras som ”The Gap”.  
 
De intervjuer som genomförts har visat på en skild syn på detta mellan Säpo och 
Försvarsmakten. Vid MUST visades en uttalad strävan till att överbrygga klyftan, 
medan de som intervjuats från Säpo inte riktigt kunde relatera till kundbegreppet 
och inte uppfattade sina produkter som ett renodlat beslutsunderlag. 
 
 Är dessa två förklaringsmodeller till valet av metoder, mekanismer och teorier 
konkurrerande, och i sådana fall, vilken är dominerande? Eller är de 
kompletterande? Har bägge lika stort inflytande och är valet av avvägning mellan 
de två? 

                                                 
102 NN 3 Intervju 2005-02-23 
103Säkerhetspolisen (2003). Säpos verksamhetsberättelse 2002. Stockholm: RPS 
Informationsenhet/B.Ankarberg/G. Söderberg s.6 
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Inom FM är förklaringsmodellerna att anse som konkurrerande. Vilken som väger 
tyngst är beroende på variabler som tid, uppgiftens utformning och tillgång till 
empiriskt material. De organisatoriska faktorerna, främst hur styrningen och 
inriktningen av den militära underrättelse och säkerhetstjänsten utövas, är den 
förklaringsmodell som på den strategiska nivån är dominerande.  
 
Vid Säpo är det emellertid mycket svårare att dra en entydig slutsats. 
Tveksamheten hos Säpo härrör sig till tre faktorer. Det finns för det första ingen 
formaliserad styrning från en kund. För det andra är uppgifterna som ställs till 
RPS genom regleringsbrev är generella, i motsats till de uppgifter som formuleras 
för den operativa nivån inom myndigheten och som är väldigt specifika. Slutligen 
är dessa produkter och analyser inte ihopkopplade med någon Georgiansk princip 
eller mekanism. Det är därför sannolikt att de aktörsspecifika förhållandena har en 
mer avgörande influens på strategisk än på operativ nivå. Den operativa nivån får 
å sin sida uppgifter som leder till specifika val av metoder och som förhåller sig 
till uppdragsgivaren – myndighetschefen. 
 
Den slutsats jag drar av detta resonemang är emellertid att de två 
förklaringsmodellerna även inom Säpo är konkurrerande till de organisatoriska 
inflytelsernas fördel på den strategiska nivån och den förklaringsmodell som är att 
hänföra till roller sammanhang och mekanismer på den operativa nivån. 
 
Valet inom bägge organisationerna är således en avvägning beroende på hur 
frågan eller ämnets som skall analyseras utformats och dess sammanhang, likväl 
som om analysen skall genomföras i operativa eller strategiska syften. 

6.2. Är hypotesen bekräftad eller falsifierad? 
Hypotesen är att: Säkerhetstjänsternas val av mekanismer och metoder är en följd 
av organisatoriska förutsättningarna och de förutsättningar som ges av rollspelet 
mellan akademiker, specialister och beslutfattare i Alexander Georges ”Bridging 
the Gap”. 
 
När det gäller försvarsmaktens säkerhetsunderrättelsetjänst kan jag säga att 
hypotesen är bekräftad. I det processtänkande som startade 2002 och kulminerade 
i en fullt ut processinriktad organisation år 2005 är medvetandet och 
tillämpningen av akademiska analysmetoder avvägt gentemot mycket tydliga krav 
på riktad och korrekt formulerad produktion. En tydlig kundfokusering, som inte 
bara skall svara på ställda frågor, utan även skall vara så utformad att 
konsumenten kan ta den till sig, tillämpas aktivt.  Bägge förklaringsmodellerna 
har således ett tydligt inflytande på valet av analysmetoder. 
 
Även inom Säpo kan hypotesen anses som bekräftad.  
 
Det syns emellertid föreligga en större klyfta mellan analytikerna och de 
operatörerna än mellan motsvarande kategorier i försvarsmakten.  
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Säpos centrala analysenhet strävar mot en högre grad av akademisering än vid 
försvarsmakten. Säpos generella produkter har utan tvekan en akademisk koppling 
och kvalitetssäkring som går djupare än försvarsmaktens, men samtidigt mycket 
mindre kundorienterade. Samtidigt är analyserna på den operativa nivån avsevärt 
mer detaljerade och praktiskt inriktade än de som försvarsmakten genomför. 
 
Det kan emellertid inte uteslutas att det verkligen finns en medvetenhet om 
Georges ”Gap” och en organisatorisk anpassning till detta inom Säpo, likväl som 
det finns en på MUST. De organisatoriska förhållandena kan bero på de olika 
organisationskulturerna104vilket även George antyder.  

                                                 
104 Allison s.153-158 
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7.  Reflektion över resultat, metod och vidare forskning. 
Resultat 
Det resultat jag kommit fram till är med avseende på Säpo inte helt entydigt: 
Det kan argumenteras att detta resultat har att göra med att flera av de källor från 
Säpo som använts har haft chefspositioner, medan de källor som använts från 
MUST har varit övervägande analytiker/handläggare. Detta torde emellertid inte 
ha någon betydelse på slutresultatet eftersom det torde vara chefskiktet som 
normalt sätt känner till sammanhangen och därmed styr de övergripande 
metoderna.  
 
Att handläggarna på SäkU å sin sida har en sådan kunskap och förståelse beror 
sannolikt på att den process som lett fram till nuvarande organisation och metoder 
har varit ”medarbetarstyrd” 105. 
 
Det faktum att jag själv arbetet med dessa frågor vid MUST och därför från början 
har en större insikt och förståelse för de mekanismer som ligger bakom ett visst 
val av metoder vid MUST än hos Säpo kan emellertid ha betydelse för min analys 
och bedömning med avseende på Säpos verksamhet. 
 
Metod. 
Problemet och den övergripande frågan att lösa i uppsatsen var ”Varför väljer 
säkerhetstjänsterna att använda arbetsmetoder som är kritiserade för att vara 
godtyckliga och inte akademiskt kvalitetssäkrade”?  Den modell jag valt för att 
lösa problemet och svara på frågan bygger på tre steg.  
 
I steg ett formulerade jag två förklaringsmodeller till varför man på 
säkerhetstjänsterna gjort sådana val. Bägge modellerna är mer än bara enkla 
synsätt eller vinklingar på frågan. Varje förklaringsmodell innehåller ett antal 
operativa indikatorer som påverkar varför säkerhetstjänsternas analytiker gör som 
de gjort. De två förklaringsmodellerna demonstrerar både komplexiteten i 
problemet och lämnar en förklaring.  
 
Metoden att använda två förklaringsmodeller för att ge svar på en fråga visar 
dessutom hur användandet av modeller kan ge olika svar på samma fråga. Det kan 
därför inte uteslutas att det finns flera olika lösningar på problemet. 
 
I steg två formulerade jag fyra frågor för att med första frågan främst klarlägga 
den beroende variabeln – säkerhetstjänsternas arbetsmetoder. De två följande 
frågorna var ämnade att utreda vilken inflytelse de två förklaringsmodellerna har 
på valet av arbetsmetoder. Dessa två frågor är en operationalisering av de två 
oberoende variablerna, förklaringsmodellerna. 
 

                                                 
105 Andersson, Svante. PA Övlt fd. C MUST Säk i Gustavsson Peter Dagböcker 2001-2003. 2002-
06-03 
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Slutligen i sista steget svarar den fjärde frågan på om bägge förklaringarna har 
samma inflytande eller om de i någon mån samverkar. Kompletterar eller 
konkurrerar.  Slutsatserna från denna fråga uppfyller också syftet med uppsatsen, 
att pröva min hypotes. 
 
Empirin har främst utgjorts av samtalsintervjuer med medarbetare i 
säkerhetstjänsterna och med teoribildningar av Alexander George, Barry Buzan 
och Graham Allison som stöd. 
 
Den metod jag använt är inte olik den som Graham Allison använt i sin bok 
”Essence of desicion” med användandet av förklaringsmodeller för att undersöka 
orsak och samband i ett skeende. Jag har gjort samma sak, men undersökt varför 
säkerhetstjänsterna gjort vissa metodval istället för ett skeende. 
 
Jag vill slutligen belysa hur jag i min uppsats mött några av svagheterna med 
metoden. Allison skriver bl.a. följande: 
 

Competing interpretations reflect each models tendency to give different answers to the same 
question. But as we observe the models at work, what is equally striking are the differences in 
the ways the analysts conceive of problems […] in search for an answer. 106 

 
Detta innebär för min uppsats att tolkningen av vilken påverkan 
förklaringsmodellen kan ha på säkerhetstjänsternas val av arbetsmetoder beror på 
hur man tolkar innebörden av den. Jag har i mina intervjuer tagit hänsyn till detta 
genom ställa frågorna, inte utifrån förklaringsmodeller, utan istället med 
utgångspunkt i insamlade produkter, frågat hur och med vilka grunder man 
kommit fram till vissa slutsatser. 
Allison skriver vidare: 

 
At one level […] models produce different explanations of the same happening; at another level 
the models create different explanations of quite different occurrences. The glasses one wear 
magnify one set of factors rather than another […]107 

 
Det går således att dra slutsatsen att beroende på vilken modell man använder för 
att analysera en företeelse så får man olika svar. Det kan med det tänkesättet inte 
uteslutas att det finns fler förklaringar till varför säkerhetstjänsterna valt just de 
arbetsmetoder de gjort.  
 
Den metod jag använt visar dock på att det problem jag analyserat i uppsatsen är 
en väldigt komplex fråga, som inte har med slumpen att göra, utan är en följd av 
en mängd faktorer, varav de två konkurrerande förklaringsmodeller jag analyserat 
är högst relevanta. 
 
 
 

                                                 
106 Allison s.385-386 
107 Allison s.387 
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Vidare forskning 
För att finna de övriga faktorerna eller förklaringsmodellerna och för att klarlägga 
detta krävs ytterligare forskning.  Sådan forskning torde kunna knytas till Georges 
”Gap” såväl till Buzans ”Säkerhetisering” som ett mycket noggrant studium av 
uppgiftsställningar juridiska styrningar, processer och delgivningsrutiner. 
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