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Underrättelsetjänsten har alltid haft som sin  viktigaste uppgift att agera som varningsklocka för hot mot 

landet för vilket den existerar. Under det kalla kriget var det största hotet mot Sverige en invasion och ett 

tredje världskrig. I och med murens fall och slutet på det kalla kriget ändrades hoten snabbt. Idag så finns 

inte längre någon tydlig hotbild mot Sverige men den ökade globaliseringen och det 

informationsberoende samhället skapar nya hot mot oss. En regional konflikt kan ha globala 

konsekvenser, och där med även beröra Sverige. 

I arbetet ställer sig författaren frågan hur den svenska underrättelsetjänsten har förändrats med den 

förändrade hotbilden och om underrättelsetjänsten är anpassad till de nya krav som ställs på den. 

Organisationens  struktur är i fokus men lag och förordningar som styr verksamheten tas också upp.  

Analysen sker genom att först problematisera organisationen på en underrättelsetjänst(generell) för att 

sedan analysera den svenska underrättelseorganisationen med dessa frågeställningar. Inledningsvis 

analyseras det hur den var organiserad 1976, därefter den organisatoriska förändring som gjordes mellan 

1976 och 2011, för att slutligen analysera år 2012:s organisation och dra slutsatser om denna utvecklig 

och dagens organisation.  

De slutsatser som drogs var att den svenska underrättelsetjänsten försöker vara anpassad efter dagens 

behov men att arv ifrån tidigare organisationen skapar en viss ostruktur och att vissa enheters placering 

och tillhörighet är svår att motivera.  

Nyckelord: FRA, MUST, FOI, FMV ,SUND ,försvarsunderrättelseverksamhet,  underrättelsetjänst 
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  The main objective for the Intelligence community has always been to work as a safety net for the nation 

under which it exist.  The definition of threat has changed in recent times. During the Cold War the biggest 

threats against Sweden was a Third World War and an invasion of the nation. Due to the fall of the Berlin 

wall and the end of the Cold War the main threats have changed. Today there is no conceivable threat 

against Sweden but the continuously increasing globalization and information dependent society creates 

new threats against it and a regional conflict could affect Swedish society  

The question that this study  raises is if Swedish intelligence has changed due to the change in threat and 

whether it has adapted to new demands places upon it. The organization structure is in focus but laws and 

regulations must also be taken into account.  

In order to conduct the analysis, the problem of organizing an intelligence organization at a general level 

must be addressed first. The Swedish intelligence community will be analysed based on previous problems 

starting with how the organisation was in 1976, followed by the changes in the organisation between 

1976 and 2011 and finally with how the organisation stands today. Thereafter conclusions will be drawn 

from the analysis. 

In conclusion the Swedish intelligence community is trying to adapt to todays need but the legacy from 

past intelligence organizations creates an unstructured appearance and that the placement of some 

sections and units is hard to motivate. 

 Key words: Intelligence, MUST, FRA, FOI, FMV, Intelligence community, Swedish Intelligence  
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1 Inledning 
 

1.1Bakgrund och problemformulering 
Det har alltid funnits ett behov hos beslutsfattare att skaffa information om främmande makters eller 

fienders förhållande och handlingsmöjligheter. Detta har givit upphov till underrättelsefunktioner 

sedan långt tillbaka i tiden. Belägg finns för att det redan på 1600-talet f.Kr. fanns rutiner för 

inhämtningen och systematisk bearbetning och analys av information för att skapa underrättelser.1 

I stort sett alla underrättelsetjänster i västvärldens är en produkt av en hotbild som bestod av 

främmande stater och målet var främst att kartlägga och inhämta information och framställa 

underrättelser om dessa, främst militärt. Stater är geografiska, hierarkiska och byråkratiska vilket gör 

att man vet vart man skall leta efter den informationen man vill åt.2 Idag är stater fortfarande mål för 

underrättelsetjänster men i och med nya hotbilder, främst terrorism, har fokus blivit flyttad till även 

icke statliga aktörer. Underrättelse organisationer har även mer och mer börjat användas för att 

skapa underlag för staters säkerhets- och utrikespolitik även utan koppling till militära maktmedlen. 

Exempel på detta är att MUST tidigare gav information endast till överbefälhavaren och 

försvarsdepartementet vilket 2005 hade förändarats till att 2/3 av informationen blir beslutsunderlag 

för regeringskansliet.3 

Jämförelsen brukar göras att man tidigare hade en liten värld med stora hot, kärnvapenkrig, mot att 

man idag har en stor värld med små hot, exempelvis terrorism.4  

Det nya informationssamhället skapar också nya sätt för underrättelsetjänster att samla information 

men skapar även problem och det beskrivs som att det tidigare fanns lite bra information om ex. 

främmande stater medan det nu finns för mycket information som behöver analyseras och valideras. 

Informationssamhället skapar också nya hot mot samhället och som inte behöver vara avsiktliga utan 

kan uppstå av andra anledningar men kan också användas emot samhället avsiktligt.5  

Idag har hotbilden mot Sverige förändrats. Risken för krig mellan stater i Sveriges närområde och en 

invasion av Sverige är idag låg och risken för ett väpnat angrepp mot riket inom en överskådlig 

framtid är mycket låg. Idag talar man om terrorismens era där den största hotbilen är mer 

asymmetrisk. De händelser som har skapat denna uppfattade förändring är främst attackerna mot 

USA den 11 september 2001, attacken i Madrid 11 mars 2004, attackerna i London 7 juli 2005 och 

även den av SÄPO klassificerade  terroristattacken6 i Stockholm den 11 december 2010. Denna nya 

hotbild skapar både legitimitet och organisation problem för underrättelseverksamhet. 

Förenklat kan man säga att de flesta länder har en uppdelad underrättelseverksamhet. Där det skiljs 

på hot mot landet utanför respektive innanför dess gränser. I Sverige är det SÄPO som ansvarar för 

inhämtning av hot mot riket inom landets gränser medans MUST och FRA gör detta utanför landets 
                                                           
1 SOU 1999:37 s.61 
2 Gregory F. Treverton, 2009, Intelligence for an Age of Terror (Cambridge university press) s. 15  
3 http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemliga-agenter-jagar-nya-kunder nedladdat den 30 mars 2012  
4 New frontiers in Intelligence 2008 s.14 
5 Treverton, 2009 s.23 
6 
http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter/explosionericentralastockholmklassassomterr
orhandelser.5.34ffc68f1235b740c0680005197.html nedladdat den 30 mars 2012 
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gränser. Dessa olika hot benämns som yttre respektive inre hot mot rikets säkerhet. Det problem 

som detta skapar är att terroristorganisationer kan falla mellan stolarna då de både kan finnas i och 

utanför landet. Detta ställer krav på samverkan mellan dessa organisationer. Den förändrade 

hotbilden är inte lika förödande mot staten som exempelvis en invasion skulle vara men det är 

fortfarande ett hot. I och med ett mer sårbarare samhälle blir också  hoten flera.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera om den svenska försvarsunderrättelseverksamheten är 

anpassad för dagens hotbild och behov som dess uppdragsgivare ställer på dessa myndigheter.  

Frågor:  

� Hur har den svenska underrättelsetjänsten anpassats? 

� Är den svenska försvarsunderrättelsetjänsten anpassad för dagens behov? 

1.3 Tidigare forskning 
Forskning på det här området är tämligen vanligt internationellt och ämnet går då under begreppet 

intelligence studies. Wilhem Agrell är en svensk forskare som skrivit ett antal böcker på svenska om 

ämnet, både om underrättelseanalys, underrättelseorganisationer mm. 

Jimmy Halmela skrev sitt självständiga arbete på officersprogrammet 07-10 med titeln 

Implementeringen av underrättelsedoktriner.7 Uppsatsen behandlar till viss del den förändring som 

har skett inom underrättelsebehovet i och med mulitnationella insatser. Det konstateras att det inom 

studieområdet underrättelseverksamhet inte finns någon vedertagen teori. I arbetet jämförs också 

utövandet och doktrin i underrättelsetjänst mellan Sverige, USA och NATO. Arbetet behandlar främst 

taktiskt underrättelsetjänst men berör även den operativa nivån.  

Den amerikanska tankesmedjan RAND Corporation skrev, på uppdrag av amerikanska marinkåren, 

2011 en rapport som granskade och utvärderade den amerikanska marinkårens underrättelsetjänst 

och hur den var organiserad samt om detta var optimalt för dagens verksamhet.8 Rapporten berör 

främst underrättelseverksamhet på operativ nivå men även på taktiskt nivå. Den strategiska nivån 

berörs också då den amerikanska marinkårens underrättelsetjänst ingår i vad som kallas U.S. 

Intelligence Community vilket är en samlingsorganisation för alla underrättelsetjänster som bedriver 

underrättelsetjänst som berör den strategiska nivån.9 År 2011 bestod organisationen (marinkåren) av 

202 000 soldater och officerare som verkar internationellt vilket gör denna till ett strategiskt verktyg 

för USA.10 

Två stora statliga offentliga utredningar har även gjorts rörande den svenska 

underrättelseverksamheten. Den första utredningen presenterades 1976 och heter Den militära 

underrättelsetjänsten(1976:19) och behandlar främst ansvarsfrågor och hur styrningen av 

verksamheten sker. Den tar även upp hur verksamheten är organiserad och ger förslag på förändring 

för tidigare nämnda frågor. Den andra utredningen presenterades 1999 och heter 

Underrättelsetjänsten- en översyn (1999:37). Utredningen omfattar hela underrättelsetjänsten i 

                                                           
7 Jimmy Halmela, Implementering av underrättelsedoktriner  OP 07-10, Försvarhögskolan, 2010-06-13 
8 Alert and Ready An Organizational Design Assessment of Marine Corps Intelligence, RAND Corporation, 2011 
9  Ibid s.xii 
10 Ibid. 
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Sverige och behandlar organisationsstruktur, arbetssätt, underrättelsemetoder, rekrytering mm. Gav 

förslag till lag för att regelera underrättelsetjänsten.  

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som kommer att göras i arbetet är att fokus endast kommer att vara emot 

organisationens struktur och öppna styrningar av försvarsunderrättelseverksamheten. Den kommer 

inte att avhandla inhämtningsmetoder, analysmetoder och arbetssätt. I tid är avgränsningarna gjorda 

ifrån 1976 fram till nutid. Anledningen till detta är att den tidigare forskningen i form av statliga 

utredningar är gjorda under denna tidsperiod samt att de förändringar som beskrivits i 

problemformuleringen genomfördes då. Analysen kommer enbart att beröra Sverige och dess 

försvarunderrättelse p.g.a. studieekonomi.  Arbetet blir också  konkretare då de  lagar och 

förordningar som styr tidigare nämnda verksamhet är just avgränsade på samma sätt. Särskilt fokus 

kommer att läggas på FRA och MUST då de är de ända operativa underrättelsetjänsterna. Dock 

kommer FMV och FOI att tas upp då dessa styrs av samma lagar och förordningar samt för att skapa 

en helhetsbild.  

1.5 Metod 

1.5.1 Metod  

I studien kommer ett hermeneutisk förhållningssätt att användas. Med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt menas att forskingen och tolkningen ständigt växer, utvecklas och förändras.11 

För att bygga och beskriva teorin kommer kvalitativ textanalys att användas. Denna anlysmetod 

bygger på att använda delar av en större text och plocka ut det som är intressant för skapandet av 

denna teori. Den kvalitativa textanalysen kommer också att komma till användning då stora delar av 

den data som ska behandlas även innehåller information som inte kommer vara till användning för 

arbetet.  

Inom ämnesområdet Underrättelsetjänst eller det engelska Intelligence finns ingen allmänt etablerad 

teori eller allmänt accepterad teorianknytning. Anledningarna till detta är många men oklarheterna 

till specifik avgränsning och vad som särskiljer området är komplext och det har därför blivit svårt att 

etablera någon vedertagen teori.  

 

På grund av avsaknaden av vedertagen teori kommer arbetet att använda sig av en så kallad eklektisk 

teorianknytning.12 Med detta menas att idéer förenas för att försöka skapa en teori. Denna eklektiska 

teorianknytning är redan gjord av författaren av den artikel som kommer att användas i arbetet. I 

artikeln finns dock även delar som inte kommer att användas i arbetet, där av den kvalitativa 

textanalysen även i teoribildningen. Denna förening av idéer kallas i arbetet för teori.  

1.5.2 Disposition 

I arbetet kommer inledningsvis tidigare nämnda artikel att presenteras. Därefter kommer de svenska 

försvarsunderrättelsemyndigheternas och organisationernas uppgifter och organisation idag att 

presenteras. Därefter presenteras det hur motsvarande organisation var organiserad 1976 för att 

sedan kort presentera hur denna organisation förändrats till dagens. Slutligen analyseras, med hjälp 

                                                           
11 Patel, R och Davidson, B, 2003. Forskningsmetodikens grunder s.28-31 
12 http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/kort/eklektisk nedladdat den 13 april 2012 
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av den teori som framställts ur artikeln, organisationen 1976, förändringen som gjordes mellan 1976 

-2010 samt dagens organisation och slutsatser om hur organisationen är anpassad dras. En 

noggrannare presentation av dagens organisation görs i syfte att kunna svara på frågeställningen 

rörande anpassningen till dagens behov.   

1.5.2 Källor/data  

Problemformuleringen skapas främst genom två verk vilka är Intelligence for an Age of Terror och 

Underrättelseanalysens metoder och problem samt andra källor för att påvisa problemen. I 

Intelligence for an Age of Terror går författaren ,Treverton, systematiskt igenom den ändrade målet 

för underrättelsetjänsten och det gamla arv som underrättelseorganisationer(amerikanska) har ifrån 

kalla kriget. För att sedan beskriva behovet av förändring i dessa organisationer och vad han tror att 

agendan i framtiden kommer att bli. Underrättelseanalysens metoder och problem tar Wilhelm Agrell 

upp de grundläggande analysmetoderna inom underrättelsetjänsten och problematiserar dessa.  

Teorin som arbetet bygger på skapas ur en artikel skriven av Thomas H. Hammond som heter 

Intelligence Organizations and the Organization of Intelligence. Artikeln går systematiskt igenom 

olika organisationsstrukturer för underrättelsetjänster och presenterar för och nackdelar med dessa. 

Artikeln är skriven för International Journal of Intelligence and CounterIntelligens nr 23 s. 680 -724 år 

2010 och är både en sammanfattning av andra författares slutsatser samt att Hammond själv drar 

slutsatser om ämnet. 

Genom att undersöka statliga offentliga utredningar (SOU), departementserier, lagar, förordningar 

och regleringsbrev kan det undersökas hur de myndigheter i Sverige som bedriver 

försvarsunderrättelseverksamhet har förändrats i kopplat till frågeställningen.  

De statliga offentliga utredningarna som författaren har använt i arbetet är följande: 

 SOU 1999:37 Underrättelsetjänsten – en översyn och brukar även i folkmun kallas den 

Hirschfeldtska utredningen. Utredningen grundas på en kommittés, kallad underrättelsekommittén, 

som skapades 1996 med uppgift att se över underrättelsetjänstens uppgifter, ledning och 

utformning. 1999 utmynnade kommitténs arbete med ett missiv till regeringen. 

 SOU 2003:34 Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst, Integritet – 

Effektivitet. Utredningen leddes av Sten Wahlqvist som fick uppdraget 2002 vilket gick ut på att göra 

en översyn av hur regleringen av personuppgifter inom de myndigheter som bedriver 

försvarsunderrättelsetjänst skall ske. Det är en av få öppna publikationer som beskriver MUST:s och 

FRA:s verkssamhet och organisation under 2000-talet. (kapitel 3 och 4) 

 Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet har utarbetats av 

Försvarsdepartementet och innehåller förslag på förordningsförändringar som bör göras för 

försvarsunderrättelseverksamheten och varför. Arbetet gjordes som en följd av de slutsatser som 

drogs i SOU 2003:32 (11 septemberutredningen). Departementsserien ger även exempel på hur 

andra länder har försökt lösa problemet.   

I övrigt används myndigheternas hemsidor, kursunderlag ifrån FHS, förordningar och lagar samt 

presentationer som gjort för organisationen AFCEA av myndigheter som källor för att beskriva 

organisationerna och deras förändring. AFCEA är en internationell, icke vinstdrivande organisation 

vars mål är att verka som en brygga mellan politiska beslutsfattare, totalförsvarsmyndigheter 



 
8 

försvarsindustri och övrig industri inom områdena underrättelsesystem, lednings- och 

informationssystem, kommunikationssystem, datorisering, elektronikutveckling etc.13 

1.5.3 Källkritik  

Problem som uppstått när den studerande undersökt materialet är att det mesta av den data som är 

insamlad inte går att verifiera med hjälp av andra källor. Dock utgår författaren ifrån att de statliga 

utredningarna och departementserien som använts har god närhet och att dessa är sakliga. Det som 

kan ifrågasättas är urvalskriteriet i dessa verk då de kan ha blivit begränsade av sekretess. 

Sekretessen eller slutenheten hos de svenska försvarsunderrättelseverksamheterna är den största 

utmanaren för författaren i arbetet både genom att komma över information och kritiskt granska 

denna. För den intresserade finns boken Sanning och Konsekvens14 vilket tar upp erfarenheter och de 

stora problem som svenska forskare möts av vid forskning om den militära underrättelse och 

säkerhetstjänsten.  

2 Centrala begrepp och definitoner  
Underrättelser är för arbetet ett centralt begrepp, övriga central begrepp är underrättelsetjänst, 

underrättelseverksamhet, underrättelseorganisation. I övrig så används försvarsunderrättelser, 

förvarsunderrättelseverksamhet och försvarsunderrättelsemyndighet också som centrala begrepp. 

Underrättelser är produkter som underrättelsetjänsten skapar som beskriver, förklarar och 

förutsäger icke egna fenomen, det vill säga fenomen av neutrala, fientliga och okända/övriga. 

Underrättelse består av data, information eller kunskap som analyserats av underrättelsetjänsten.15 

Underrättelseverksamhet är den verksamhet som producerar underrättelser genom planering, 

inhämtningen, analys och delgivning. Underrättelsetjänst och Underrättelseorganisation är även 

benämningen på den organisation som bedriver sådan verksamhet. 16 

Försvarsunderrättelser är underrättelser som skapas till stöd för utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.17  

Försvarsunderrättelseverksamhet är verksamhet som skapar försvarsunderrättelser. 

Försvarsunderrättelsemyndighet är den myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet. 

Underrättelsetjänst delas främst in i tre olika nivåer; strategisk- operativ- och taktisk 

underrättelseverksamhet. Nivårena skiljer sig främst genom uppgift och tidsperspektiv. 

Organisationer och arbetsformer kan vara likartade eftersom samtliga skall stödja beslut på den nivå 

vilken de verkar.18  

 

                                                           
13 http://afcea.org.se/ nedladdat den 26 maj 2012 
14 Christer Jönsson, Sanning och Konsekvens, 2000 
15 Grundsyn Underrättelsetjänst 2008  s.13 
16 Ibid. 
17 Författarens egen definition genom §1 lag 2000:130 
18 Grundsyn Underrättelsetjänst 2008 s.9  
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2.2 Inhämtningsdelar 
Underrättelser brukar delas in i olika funktionsområden beroende på hur de samlas in. Dessa brukar 

populärt kallas stuprör eller stovepipes. 

HUMINT är human intelligence där källorna i det här fallet är människor som informationen fås ifrån. 

Dessa källor kan vara attachéer, diplomater, avhoppare och emigranter m.fl. S.k. agentverksamhet 

ingår också i detta område.  

SIGINT (Signal Intelligence) Det svenska benämningen är signalspaning eller 

signalunderrättelseverksamhet. Med detta menas att man med hjälp av tekniska hjälpmedel 

inhämtar information både genom kommunikationsspaning, exempelvis teletrafik, internettrafik, och 

elektronisk spaning exempelvis om radarstationer och liknande.19 Under det senare går denna 

inhämtningsform också in under TECHINT. 

IMINT (Image intelligence)  är inhämtning av information genom bilder t.ex. spaningssatelliter 

OSINT (Open sources intelligence) är inhämtning och analys av öppna källor. Tidigare nämnda källor 

är ofta hemliga och kräver någon form av system och organisation för att inhämta dessa. Öppna 

källor är sådan som är tillgängliga för alla men som kräver desto mer analysarbete. Exempel på öppna 

källor är öppna internetsidor, tidningar mm. 

TECHINT (Technichal intelligence) teknisk underrättelsetjänst bedrivs med särskilt syfte att klarlägga 

förhållanden som berör materiel, teknik och forskning.20 Detta kan vara att på olika sätt inhämta 

information om system som anses vara intressanta. Exempel på detta är telekrigssystem, luft- och 

rymdförsvarssytem mm.  

 

2.3 Underrättelsecykeln 
Är en cykel som beskriver processen hur underrättelser skapas och består av; behov, inhämtning, 

bearbetning, analys, delgivning.  

3 Teori 
Alltid när man skall göra en organisationsstruktur av en underrättelsetjänst så stöter man på 

dilemman där man måste välja att göra avkall på något för att prioritera något annat. Som tidigare 

nämnts i arbetet finns det ingen vedertagen teori för underrättelseverksamhet och så är också fallet 

inom organisationsstukturen för verksamheten vilket beror på att det är problematiskt att teoritisera 

om ämnet och det beskrivs som: ”an unending quest”21 och pekar då på sökandet efter den optimala 

organisationsstrukturen inom underrättelseverksamhet. En som berört ämnet är THOMAS H. 

HAMMOND som 2010 skrev en artikel för International Journal of Intelligence and CounterIntelligens. 

I denna artikel beskriver han och visar på de problem man står inför vid struktureringen av 

underrättelseorganisationer och går även systematiskt igenom de olika val som behöver göras vid en 

sådan strukturering. Artikeln lägger även fokus på delar som informations och arkiverings 

                                                           
19 Agrell, 1998, s.96 
20 FM UndH del1 s.54 
21 Hammond s.687 
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problematik. Det är dock inte endast fokus på de försvarsunderrättelseorganisationerna utan även på 

de säkerhetsunderrättelseorganisationer som finns, samt samverkan mellan dessa. Hotbilden som 

målas upp är främst baserat på terroristhot. Nedan följer en sammanställning av vad Hammond skrev 

i sin artikel angående organisationsstruktur i underrättelseorganisationer.  

En prioritering som ofta måste göras är att välja om underrättelsetjänsten ska vara centraliserad eller 

decentraliserad. Med detta menas i det här fallet om underrättelseorganisationen skall arbeta under 

”samma tak” eller om det skall vara olika organisationer som är oberoende av varandra. Detta 

dilemma står man främst inför på strategisk nivå då man på operativ och taktiskt nivå inte har lika 

stora underrättelseorganisationer. En centraliserad underrättelsetjänst ger fördelarna att hela 

underrättelsetjänsten i teorin har lättare till samarbete och ledningen kan fördela uppgifterna och få 

en bättre uppfattning över hur arbetet fortgår och om det är något som faller mellan stolarna. De 

nackdelar som kan uppkomma är att organisationen kan bli fyrkantig vilket leder till att 

organisationen har svårt att förändra sig efter omvärlden och att man kommer in i rutinmässigt 

beteende vilket kan vara förödande för denna typ av organisation.22 En nackdel är också att det kan 

uppstå en kultur där chefen eller organisationen inte förespråkar nytänkande och att kritik mot den 

egna organisationen blir svår och inte uppskattas.23  

De fördelar som en decentraliserad organisation kan föra med sig är att det kan uppstå en positiv 

konkurrans mellan organisationerna vilket gör dem mera angenäma att producera de bästa 

rapporterna till sina uppdragsgivare.24 En annan fördel som decentralisering kan medföra är att, om 

organisationerna har överlappande ansvarsområden, skapar detta en redundans i systemet. Om 

någon organisation underpresterar eller missar något på någon av stegen i underrättelsecykeln så 

kan eventuellt den andra organisationen uppfatta det den tidigare har missat.25 I förhållande till det 

negativa med att en centraliserad organisation kan skapa ett fyrkantigt tänkande gör en 

decentralisering att det uppstår kulturer inom varje organisation men detta kan på sitt sätt också 

skapa redundans då kulturerna skiljer sig åt. De nackdelar som en descentraliserad organisation kan 

medföra är, om ansvarsområdena är oklara, att saker ”faller mellan stolarna” och ingen av 

organisationerna känner ansvar för ämnet eller platsen. Decentralisering kan också medföra att 

organisationer ser kunskap som makt och att de behåller information på grund av detta eller 

osäkerhet om vad de får dela med sig p.g.a. av otydliga regler vilket leder till att underrättelserna 

eller informationen inte kommer dit den behövs. Utredningar om underrättelsemisslyckandet att inte 

kunna förutse 11-september attackerna har pekat på decentralisering i allmänhet och icke-delandet 

av information och underrättelser mellan organisationerna i synnerhet var en av huvudorsakerna. 

Detta anses även av vissa fortfarande som ett stort problem i det s.k. Intelligence Community i USA 

trots reformer.26 Ytterliggare en nackdel som kan skapas av den decentraliserade organisationen är 

att den inte blir lika effektiv som den centraliserade då olika organisationer måste ha en egen 

stödverksamhet och att det även kan bli så att de genomför samma arbete i själva 

underrättelseverksamheten. Detta talar dock emot redundansprincipen som skapas av överlappande 

områden men måste vägas mot det ineffektiva i att göra samma arbete två gånger. För att få en 

överblick av underrättelseläget och den verksamhet som sker behövs det också vid decentralisering 

                                                           
22 Agrell 1998 s.172 
23 Hammond s.684 
24 Ibid.  
25 Ibid. 
26Ibid. s.705f 



 
 

någon form av organ som både sammanställer och koordinerar verksamheten för att på något sätt 

skapa fungerande underrättelseverksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Föreställande en typ av decentralisering respektive centralisering dock med bara en 

beställare vilket inte behöver vara fallet.  

Sammanfattningsvis så kan man säga att en centraliserad organisation behöver ha förmåga till 

självutveckling och utvärdering samt att beställaren av underrättelse bara behöver vända sig till en 

organisation. De decentraliserade organisationen behöver vara tydligt styrd med lagar, förordningar 

och regler för att dela upp ansvarsområden och skyldigheter. Regler  för samverkan måste också 

finnas för att detta skall fungera.  

En annan prioritering som också behöver göras när man skall bestämma organisationsstukturen på 

underrättelseverksamhet är om den skall struktureras efter region eller funktion. Med funktion i det 

här fallet menas TECHINT, SIGINT osv eller funktioner så som i vapenslag; marin, flygvapen osv. Med 

region är i det här fallet ett geografiskt område som kan vara av större eller mindre storlek. Detta 

strukturdilemma ställs man inför på alla tre nivåer i underrättelseverksamheten. För att förstå 

dilemmat så kan man ge ett exempel: Landet Y:s beslutsfattare funderar på att låna ut pengar till 

landet X som är i ekonomiska svårigheter i syfte att stabilisera regionen. Vad är då bäst att ha för 

struktur på underrättelseorganisationen (i förhand)? En regionalstrukturerad organisation där det 

finns en avdelning som jobbar med landet X eller en funktionsstrukturerad organisation där en av 

funktionerna är ekonomi?  

Det som talar för en regional organisationsstruktur är att underrättelseverksamhet i grunden handlar 

om människor och detta gör ämnet komplext. Olika regioner beter sig på olika sätt vad gäller deras 

agerande vilket en underrättelseverksamhet har som mål att förutsäga. Genom att ha en 

regionstruktur får de som arbetar med den regionen en helhetsbild och bör därför få ett bredare 

perspektiv och förståelse för hur människorna kommer agera där.27 Helhetsbilden för regionen och 

förståelse för denna blir också bättre om man arbetar med människor som arbetar med samma 

region.28 Nackdelarna som detta kan medföra är om händelser går över regiongränser och där det då 

kan ske misstag i samverkan med de som arbetar med nästa region. Denna typ av 

organisationsstuktur kan också skapa en större organisation än vad som behövs om varje region skall 

                                                           
27 Hammond s.699 
28 Ibid. s.701 
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ha specialister inom varje område t.ex. funktion. En negativ effekt som också kan skapas av den 

regionala strukturen är att om regionerna som skapas blir för stora. Då antalet som skall jobba med 

dessa är begränsat skapar det inte den expertis och insatthet som just denna strukturering strävar 

efter. 

Funktionsstrukturen skapar expertgrupper på områden som man sedan kan placera så att de arbetar 

mot vad beställaren vill ha. Detta ger fördelarna att exempelvis teknikkomplicerade områden kan 

samla experter och vidareutbilda sin personal och att kunskapsöverföring blir möjligt på ett enkelt 

sätt. Det negativa är att det kan bli för komplext att sätta sig in i en region för endast en uppgift med 

en funktion och att en fråga från en beställare sällan endast berör endast en funktion även om det 

kan te sig så.29 För att koppla till det tidigare exemplet med landet Y och den eventuella utlåningen 

till landet X så kan man med en funktion som är specialiserad på ekonomi få problem med att se 

följderna p.g.a. t.ex. språket, kulturen och angränsande funktioner. Funktionsstrukturen skapar också 

det problemet att antalet funktioner kan, till antalet, bli väldigt många för att täcka upp all den 

verksamhet som krävs av organisationen.  

Den kompromiss som ofta görs är att organisationen använder sig av en blandning av båda då det 

antingen är organiserat så att det högst upp i organisationen är indelat i antingen funktioner eller 

regioner och att det i nivåerna under är uppdelat i den andra strukturen. Exempelvis att det på 

högsta nivå i organisationen är uppdelat inom olika funktioner (TECHINT, HUMINT osv.) och att det 

inom dessa funktioner är regionala uppdelningar. Det som begränsar en sådan organisation är att de 

bara använder sig av en inhämtnings typ i en region vilket skapar behov av en sammanställning 

senare. Att skapa både en regions indelning och en funktionsindelning på samma nivå ofta en 

ohälsosam konkurrens vilket kan leda till att beställaren får motsägelsefulla rapporter.30 

Efter 11-september attackerna har terrorism och terroristorganisationer blivit det primära målet 

vilket tidigare var det sekundära. Om man endast ser på detta hotbildsperspektiv för att organisera 

en underrättelseorganisation förespråkas här en decentraliserad organisation. Det främsta 

argumentet som läggs fram för detta är att det är avgörande med konkurrerande analys och 

redundans inom ämnet.31 Anledning är att exempelvis terrorister är svåra att upptäcka och att deras 

ofta icke-regionala uppträdande till viss del kan motverkas med redundans och överlappande 

områden.  

  

                                                           
29 Hammond. s.700 
30Ibid. s.700  
31 Ibid. s.704 



 
 

4 Empiri 

4.1 Försvarsunderrättelseverksamheten i Sverige idag 
I Sverige styrs försvarsunderrättelseverksamheten genom lag och förordningar i svensk 

författningssamling. Försvarsunderrättelsetjänsten styrs också av ett årligt regeringsbeslut.  Denna 

lag heter Lag 2000:130 om försvarsunderrättelseverksamhet och skapades efter ett förslag från SOU 

1999:37 vilket använde sig av den norska lagen Lov om etterretingstjensten som förebild för sitt 

förslag.32 Tidigare hade försvarsunderrättelseverksamheten styrts genom regeringsbeslut till det som 

senare skulle bli myndigheten Försvarsmakten. Den första paragrafen i lag 2000:130 är enligt 

författaren den mest väsentliga och lyder enligt följande :  

1§ Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av 
yttre hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt 
deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. 
Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.  

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens 
inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som 
regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten.  

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de 
myndigheter som regeringen bestämmer. Lag (2007:664).  

Tidigare löd den första fetmarkerade texten ”för att kartlägga yttre militära hot mot landet och till 

stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.33 Detta ändrandes efter departementsserien 

2005:30:s förslag. I och med denna ändring kan man utläsa en förändring av användandet av 

försvarsunderrättelsetjänsten. Tidigare var det första som stod att denna skulle kartlägga yttre 

militära hot mot landet vilket kan tolkas som den primära uppgiften, i övrigt skulle denna stödja den 

svenska utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Efter lagändringen är det primära att stödja 

tidigare nämnda politiska områden samt att kartlägga yttre hot mot landet och att dessa inte 

behöver vara militära. 

Paragraf 2 och 3 fastställer endast att verksamheten skall vara fullständig, med detta menas att den 

skall innefatta inhämtning, bearbetning och analys. Vidare fastställs att det får genomföras 

sammarbete med liknande organisationer i andra länder.  

4§ Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som 
syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger 

inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande 
och brottsförebyggande verksamhet.  

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de 
myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till 
andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. 
Lag (2007:664).  

                                                           
32 Underrättelse- och säkerhetstjänsten 100 år s. 32  
33 Ds 2005:30 s.13 
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I originaltexten står det endast att försvarsunderrättelsetjänsten inte får användas för 

brottsbekämpande och brottsförebyggande. Det andra stycket, som lades till 2007, tolkas som att de 

inte arbetar aktivt mot brott men att de får stödja med de instrument de har och att de kan meddela 

brottsbekämpande myndigheter om de kommer över relevant information.  

5§ Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera 
försvarsunderrättelseverksamheten. Lag (2007:664).  

Den förordning som styr försvarsunderrättelseverksamheten heter Förordning 200:131 om 

försvarsunderrättelseverksamhet. Med förordning menas bindande regler som beslutats av 

regeringen, exempelvis bestämmelser om statliga myndigheters arbeten.34 Nedan följer en 

förkortning av den förordningen med, av författaren ansedda, vitala delar med förklarande text : 

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som 
föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. 
Förordning (2007:694).  

2 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten, 
Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets 
forskningsinstitut. Förordning (2007:694).  

I §2 framgår vilka myndigheter som får bedriva försvarsunderrättelsetjänst enligt 2:a stycket §1 i 

lagen om försvarunderrättelsetjänst. Anledningen till denna lösning torde vara att man på ett lättare 

sätt kan ändra vilka myndigheter som skall bedriva denna typ av verksamhet genom att ändra endast 

förordningen och ej lagen.  

Den tredje paragrafen är kopplad till §3 i lagtexten och bekräftar att 

försvarsunderrättelsemyndigheterna får lämna och lämnar uppgifter till andra länder och till 

internationella organisationer vid samarbete. Definitionen av en internationell organisation 

saknas i denna förordning.  Det står dock i §4 att regeringskansliet skall godkänna 

sammarbetet innan det etableras. 

I paragraferna 5-9 står det om informationsskyldigheter till SIUN, redovisningsskyldigheter samt 
verksamhetsredovisningar.  

Som tidigare nämnt styrs också försvarsunderrättelseverksamhet av ett årligt regeringsbeslut som 

SUND har till uppgift att omsätta och genomföra. Detta beslut är kvalificerat hemligt och uttrycker 

regeringskansliet och myndigheters olika underrättelsebehov. Det bestämmer också för vilka 

områden verksamheten skall genomföras och gör prioriteringar av tidigare nämnda behov. Det 

bestämmer också vilka myndigheter som får ge riktlinjer till försvarsunderrättelsemyndigheterna.35 

  

                                                           
34 http://regeringen.se/sb/d/2483/a/17387#F den 25 april 2012 
35 SUND, presentation för AFCEA 2009-03-05 nedladdat ifrån http://www.afcea.org.se/ den 4 april 2012 
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4.2 Myndigheterna och organisationerna idag 
4.2.1Försvarets Radioanstalt (FRA) är, trots namnet, en civil myndighet och är en av de 

myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet enligt förordningen 2000:131. FRA 

styrs av försvarsdepartementet och hade 2012 en budget på drygt 746 miljoner kronor.36 FRA:s 

huvuduppgift är att bedriva signalunderrättelseverksamhet (SIGINT). Denna 

signalunderrättelseverksamhet syftar bland annat till att ge information och förvarningar om 

förhållanden i omvärlden som kan påverka Sveriges utrikes-,säkerhets – och försvarspolitik.37 Det kan 

röra sig om eventuella hot mot Sverige men även om underlag för politiska beslut vad gäller tidigare 

nämnda politiska områden. FRA inhämtar SIGINT ifrån stationer i Sverige, samt med hjälp av 

Flygvapnets flygplan S102B och Marinens fartyg Orion.38 Även om myndigheten inte självständigt står 

för all inhämtningen så är det de som bearbetar, analyserar och delger resultatet till sina 

uppdragsgivare. Exempel och typ av uppdrag och frågor som FRA kan få av beställare är enligt dem 

själva:  

• Militär förmåga och organisation i andra länder. 

• Läget vad avser mänskliga rättigheter i auktoritärt styrda länder. 

• Säkerhetsläget och viktiga aktörer i områden där det finns svensk trupp. 

• Information om länder som håller på med framställning av kärnvapen och kemiska vapen. 

• Hur agerar länder som utsätts för sanktioner för att kringgå sanktionerna. 

• Internationell terrorism, nätverk, länder som stödjer terrorism. 

• Aktörer bakom IT-attacker mot svenska system. 

• Olika staters agerande och motiv i internationella konflikter.39 

FRA har även till uppgift att stödja Försvarsmakten på tre stycken verksamhetsområden: Förmåga att 

stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetent personal och materiel.  

Vidmakthålla och utveckla signalreferensbiblioteket för Försvarsmaktens behov. 

Signalreferensbiblioteket är en databas som innehåller en beskrivning av radarsignaler som sänds 

med olika tekniska utrustningar. Med hjälp av denna databas kan man senare identifiera signaler 

ifrån främmande föremål och finns i b.la. radarvarnare.40 FRA ska även stödja Försvarsmakten genom 

att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningen. 41 Stödet vid internationella insatser 

handlar främst om specialkompetenser och utrustning inför, under och efter en insats.  

Myndigheten bedriver underrättelseverksamhet ifrån taktiskt till strategisk nivå. 

FRA skall även ha en hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet och kunna stödja 

statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som är känslig ur 

sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende.42 I praktiken innebär detta 

att FRA b.la. levererar kryptosystem till tidigare nämnda bolag, genomför IT-säkerhetsanalyser, 

medverkar till identifiering av inblandade aktörer mot samhällsviktiga system.  

                                                           
36 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt. s.3 
37 http://fra.se/verksamhet/signalunderrattelseverksamhet.68.html nedladdat den 27 april 2012 
38 Ibid.  
39 Ibid.  
40 http://www.fra.se/verksamhet/signalunderrattelseverksamhet/stodtillforsvarsmakten.72.html nedladdat 
den 27 april 2012 
41 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt. s.1 
42 http://fra.se/verksamhet/informationssakerhet.13.html nedladdat den 27 april 2012 



 
 

FRA är organiserad i fyra avdelningar. Signalunderrättelse-, informationssäkerhet-, verksamhetsstöd- 

respektive tekniska avdelningen. Utöver detta finns också en ledningsstab. Myndigheten leds av en 

generaldirektör och en överdirektör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1. Försvarets radioanstalt organisation.
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Signalunderrättelseavdelningen arbetar med signalunderrättelseverksamhet och genomför 

inhämtning, bearbetning och delgivning av detta till uppdragsgivarna vilka är regeringen, 

regeringskansliet och Försvarsmakten.44 

Informationssäkerhetsavdelningen består av anställda med hög teknisk kompetens inom 

informationssäkerhetsområdet (IT-säkerhet).  Avdelningen hanterar bl.a. forskning och utveckling 

inom området. Exempel på sådan forskning och utveckling är det aktuella tekniska detekterings- och 

varningssystem som FRA har fått till uppgift att utveckla åt regering för att skydda samhällsviktig 

verksamhet. De tjänster som avdelningen genomför åt uppdragsgivare är utbildning inom IT-

säkerhet, test av uppdragsgivarens IT-säkerhet, s.k. penetrationstester och att leverera godkänd 

signalskyddsutrustning till myndigheter och samhällsviktiga företag som gör det möjligt för dessa att 

utbyta sekretessbelagd information med varandra. Uppdragsgivarna för 

informationssäkerhetsavdelningen är statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar 

information som bedöms vara känslig ur sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller 

försvarspolitiskt avseende.45 

Övriga två avdelningar stöttar de två tidigare beskrivna.  

                                                           
43 FRA Årsrapport 2010 s.5  
44 FRA presentation för AFCEA FRA Uppgifter och syn på läget 2009-03-05 nedladdat ifrån 
http://www.afcea.org.se/ den 4 april 2012 
45 http://fra.se/verksamhet/informationssakerhet.13.html nedladdat den 27 april 2012 
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4.2.2 Försvarets Materielverk (FMV) är en civil oberoende myndighet som lyder under 

försvarsdepartementet. Myndigheten har till huvuduppgift att upphandla materiel till 

Försvarsmakten och myndigheter inom den civila säkerhetssektorn. Enligt förordningen 2000:131 §2 

är FMV en av de myndigheter som får bedriva försvarsunderrättelseverksamhet. Det är dock inte 

myndighetens huvuduppgift men i och med deras tekniska kompetens inom området TECHINT gör 

det denna myndighet lämplig till detta. I 2011 års regleringsbrev till FMV står det att FMV genom sin 

försvarsunderrättelseverksamhet skall tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av 

underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av 

verksamhet46. 2012 års regleringsbrev tar endast upp följande om försvarsunderrättelseproduktion: 

”Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i 

vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.”47  

FMV får information av främst från FRA och MUST men genomför även till viss del egen inhämtning. 

Den egna inhämtningen sker främst genom öppna källor så som deltaganden på mässor, internet, 

tidskrifter, facklitteratur och materielundersökningar. FMV kan också begära inriktningar hos källor 

på andra de andra underrättelseorganisationerna.48 

Tekniska underrättelseavdelningen är en av avdelningarna på FMV och är organiserad med en chef 

och en ställföreträdande chef. Dessa leder fyra sektioner är inriktade mot mark, sjö, luft respektive 

ledning. Var och en av dessa sektioner har varsin företrädare.  

Typ av uppdrag som avdelningen har och kan få är dels systemområden som det arbetas med över 

tiden, ett sådant system kan exempelvis vara telekrigssystem eller undervattensvapen. Avdelningen 

kan också få uppdrag vid uppkomna behov som kan vara TECHINT om motståndare vid en 

internationell snabbinsats.49 Således är myndighetens underrättelseavdelning sysselsatt med både 

strategisk och taktiskt underrättelsetjänst.   

4.2.3 Totalförsvarets forsknings institut(FOI) är en institution som har till uppgift att inom 

försvarsunderrättelseverksamheten bidra med relevant fackkunskap inom vetenskapsområden så 

som kärnvapenteknologi, massförstörelsevapen, kemiska stridsmedel m. m.50 Myndigheten lyder 

under försvarsdepartementet och hade 2011 en budget på 163 miljoner kronor. 2001 bildades 

myndigheten genom en sammanslagning av flygtekniska försöksanstalten(FFA) och försvarets 

forskningsanstalt(FOA). FOI:s verksamhetsidé är: ”FOI:s unika kompetensbredd ska utnyttjas för att 

utveckla ny kunskap till försvar, samhälle och näringsliv.[…]”51 Myndigheten styrs av förordning 

2007:861. I denna står det om försvarsunderrättelseverksamhet: ”2 § Totalförsvarets 

forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser 

av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av 

uppdragsgivare.” Ur detta kan utläsas att FOI själv inte inhämtar information utan att de genomför 

analyser åt andra myndigheter, eller att de ber andra försvarsunderrättelsemyndigheter om 

information för sin egen verksamhet. Det som särskiljer denna myndighet från de andra 

                                                           
46 Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarets materielverk s.3 
47 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets materielverk s.4 
48 FMV: Teknisk Und, Presentation för AFCEA 2009-03-05 s.5ff 
49 Ibid.  
50 SUND, presentation för AFCEA 2009-03-05 
51 http://foi.se/FOI/templates/Page____90.aspx nedladdat den 2 maj 2012  
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försvarunderrättelsemyndigheterna är att denna genomför forskning på beställning och 

uppdragsgivarna kan förutom myndigheter vara företag. Marknadsföringen av FOI:s produkter och 

tjänster sker på dess hemsida. FOI är organiserad i sex avdelningar där ingen av dessa har ett 

huvudansvar för underrättelsefrågor. Av dessa avdelningar är fem stycken forskningsavdelningar: 

Försvarsanalys, försvars- och säkerhetssystem, information och aerosystem, CBRN-skydd och 

säkerhet, sensor- och TK-system.  

Försvarsanalysavdelningen arbetar med forskning inom analys- och beslutstöd inom en rad områden. 

Dock anges försvarsmaken som deras främsta kund. Avdelningens huvuduppgift är att utveckla 

analys- och beslutsmetoder genom att ta fram verktyg och arbetsformer för detta.52 För 

försvarsunderrättelseverksamheten betyder deras arbete att de utvecklar arbetssätt för andra 

förvarsunderrättelsemyndigheter.  

Försvars- och säkerhetssystemavdelningen arbetar främst med teknik, både genom att skapa egen 

och värdera andras. Avdelningen har fem underenheter: energetisk material, framdrivning och 

stridsdelar, kärnvapenfrågor, skydd och verkan samt undervattensforskning. Exempel på 

underrättelsearbete som genomförs på denna avdelning på operativ nivå kan vara att man åt 

Försvarsmakten analyserar, bearbetar och delger uppgifter om hemmagjorda bomber(IED) i 

Afghanistan och att inhämtningen sker av annan myndighet, då troligast Försvarsmakten.53  

Informations- och aerosystemavdelningen bedriver forskning för att utveckla informationssystem och 

flygtekniksystem. Här kan TECHINT som exempelvis FMV begär analyseras och bearbetas i och med 

deras kompetens och fackkunskap om ämnet.54 

CBRN- skydd och säkerhetsavdelningen producerar och besitter kunskap om farliga kemikalier, 

radioaktiv strålning, farlig smitta, extrema belastningar eller farligt våld. För underrättelseverksamhet 

kan denna genomföra expertanalyser inom CBRN-området. 55 

Sensor- och TK(telekrig)-systemavdelningen fokuserar på att ta fram mesta möjliga 

informationsmängd ifrån enskilda sensorer eller sammankoppla information ifrån sensorer. Med 

sensorer menas främst laser, radar, IR.56 Hjälper antagligen främst FMV med TECHINT-analyser. 

4.2.4Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST)  är den enhet inom 

Försvarsmakten som bedriver underrättelse- och säkerhetsverksamhet. Enheten är organisatoriskt 

en del av högkvarteret vilket gör den direkt underställd överbefälhavaren. Enheten har ett ramanslag 

i Försvarsmaktens regleringsbrev vilket gav MUST en budget på drygt 693 miljoner kronor under 

2012. Hur anslagsposten skall användas beslutas också av regeringen men är dock hemligt.57 

Enhetens huvuduppgifter regleras av, lagar, förordningar, regleringsbrev och Försvarsmakten. MUST 

styrs av förordningen 2000:555 Instruktion för FM samt av försvarsunderrättelselagen och 

                                                           
52 http://foi.se/FOI/templates/Page____6368.aspx nedladdat den 2 maj 2012  
53 http://foi.se/FOI/templates/Page____6383.aspx nedladdat den 2 maj 2012 
54 http://foi.se/FOI/templates/Page____10195.aspx nedladdat den 2 maj 2012 
55 http://foi.se/FOI/templates/Page____6361.aspx nedladdat den 2 maj 2012  
56 http://foi.se/FOI/templates/Page____7249.aspx nedladdat den 2 maj 2012 
57 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten s.18f 



 
 

försvarsunderrättelseförordningen. I det årliga regelringbrevet till försvarsmaken ingår även bilaga 

(bilaga 3) som närmare styr MUST:s mål och återrapporteringskrav, denna är dock hemlig.  

MUST ansvarar för den militära säkerhetstjänsten och försvarsunderrättelseverksamheten. Med 

militär säkerhetstjänst menas att enheten ansvarar för skyddet av personal, materiel, anläggningar 

och information. MUST ansvara också för all signalskyddstjänst i hela totalförsvaret. Värt att notera 

är att chefen för enheten är en av tre tjänster i Försvarsmakten som anställs genom beslut av 

regeringen, de andra två är överbefälhavaren och generaldirektören58 vilket indikerar regeringens 

intresse av enheten. 

MUST uppgifter går främst ut på att, likt all underrättelsetjänst, leverera beslutsunderlag till 

beslutsfattare.   Detta kan vara politiska beslutsfattare på exempelvis regeringskansliet för beslut 

som rör landets säkerhets-, utrikes- och försvarpolitik. Beslutsfattarna kan också arbeta inom 

Försvarsmakten och är då främst överbefälhavaren och insatsstaben (InsS).59 Andra uppgifter är att 

stödja med beslutsunderlag för Försvarsmakten och Totalförsvarets beredskap, både kort- och 

långsiktigt. Uppföljning av pågående konflikt, stödja Försvarsmaktens pågående internationella 

insatser. Stöd till Försvarsmakten avseende IT-säkerhet och säkerhetsskydd.  

Militära underrättelse och säkerhetstjänsten är organiserat i tre stycken huvudkontor och två större 

avdelningar, varje kontor har underavdelningar. MUST leds av en chef och en ställföreträdande chef 

som leder enheten med hjälp av ledningsfunktioner.60 Sveriges militärattachéer är också 

organiserade under Försvarsmaktens högkvarteret i MUST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.4. MUST:s organisation 

                                                           
58 Förordning 2000:555 §34 
59 MUST, presentation för AFCEA 2009-03-05, nedladdat ifrån http://www.afcea.org.se/ den 4 april 2012 
60 Ibid. 
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Säkerhetskontoret arbetar med säkerhetstjänsten inom MUST. Detta kontor har dock andra 

styrdokument och lagar än övriga delen av försvarsunderrättelseorganisationerna på grund av deras 

behov att arbeta inom landets gränser. De huvuddokument som reglerar säkerhetskontorets arbete 

är säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:663). Avdelningen har 

tillsynsansvar för säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten men även för de flesta andra myndigheter 

under försvarsdepartementet samt för fortifikationsverket.   Kontoret består av tre stycken 

underavdelningar:  Säkerhetsanalysavdelningen som inhämtar information och analyserar militära 

säkerhetshot. Säkerhetsskyddsavdelningen som utför åtgärder för att skydda personal, materiel, 

anläggningar och information. Teknikavdelningen som ansvarar för IT-säkerheten och totalförsvarets 

signalskyddssamordning. 61 

Kontoret för särskild inhämtning (KSI) arbetar enbart med inhämtning av underrättelser. Bearbetning 

sker sedan inom MUST tillsammans med annat underrättelsematerial. Med särskild inhämtning 

menas att informationen inte kan inhämtas med förfaringssätt som ankommer på andra 

underrättelseorgan att använda.  Detta förfaringssätt är främst personbaserad inhämtning  och 

genomförs även åt andra myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet än 

Försvarsmakten som kontoret är organiserat under.62 Anledningen till att det endast är KSI som 

bedriver denna typ av inhämtning är att för att de andra underrättelseenheterna inte har det 

säkerhetsskydd som krävs för denna typ av verksamhet då det är av största vikt att källor inte röjs då 

det kan innebära fara för källorna eller omöjliggöra fortsatt underrättelseinhämtning.63 

Underrättelsekontoret arbetar med inhämtning, bearbetning, analysering och delgivning av 

underrättelser och består av fem stycken underavdelningar. Euroasiatiska-, Euroatlantiska-, Afrika 

och Asien-, bildunderättelseavdelningen samt sektionen för öppna källor.64  De olika geografiska 

avdelningarna arbetar inom sitt område enligt de beställningar uppdragsgivarna har gjort. Exempel 

på verksamhet är att kartlägga säkerhetspolitiska läget i ett land eller område.  Bildanalysavdelningen 

bearbetar och analyserar bildmaterial. Sektionen för Öppna Källor (SÖK), inhämtar, bearbetar och 

delger information som är allmänt tillgänglig, bl.a. från internationella databaser via Internet. Vidare 

biträder avdelningen säkerhetstjänsten med uppföljning av aktuella säkerhetsrapporter. Avdelningen 

leder också MUST:s arkivtjänst och den interna signalskyddsverksamheten. 65 

Ledningsavdelningen kan liknas vid MUST:s stab. Avdelningen leds av en stabschef och består av fyra 

stycken underavdelningar. Planeringsavdelningen som planlägger och inriktar arbetet på MUST, 

avdelningen leder även funktionsutvecklingen inom underrättelse och säkerhetstjänsten. 

Underrättelse och säkerhetscentralen är en lägesavdelning som övervakar händelser som påverkar 

försvarmakten eller är av säkerhetspolitiskt eller i övrigt av stort intresse. Förbindelsesektionen 

sköter förbindelser med andra länders underrättelsetjänster och med EU:s militära stab och situation 

centre. Sektionen för Informationssystem för den militära underrättelse och säkerhetstjänsten (IS 

Undsäk) driver och förvaltar denna. 

                                                           
61 SOU 2003:34 s.53ff 
62 DS 2005:30 s.63 
63 SOU 2003:34 s.56 
64 MUST, presentation för AFCEA 2009-03-05, nedladdat ifrån http://www.afcea.org.se/ den 4 april 2012 
65 SOU 2003:34 
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Administrationsavdelningen stödjer det administrativa arbetet inom MUST och består av tre stycken 

underavdelningar. Dessa är Centralstyrningen, som arbetar med samordnings- och budgetfrågor, 

Försvarsattachésektionen, som arbetar med attachéverksamheten, samt IT-sektionen. 

4.2.5 Sekretariatet för underrättelsefrågor (SUND) är en organisation som har till uppgift att 

vara regeringens styrverktyg för försvarsunderrättelseverksamheten. SUND är organiserat under 

försvarsdepartementet men innehåller även medlemmar ifrån utrikesdepartementet och andra 

myndigheter.  Sekretariatet är direkt underställt försvarsministern. SUND:s främsta uppgift är att 

följa, inrikta och utveckla försvarsunderrättelseverksamheten.66 Detta görs genom att sekretariatet 

skapar en översikts bild av försvarsunderrättelseverksamheten och är en s.k. ”hängränna bland 

stuprör” där stuprören är de olika myndigheterna. SUND genomför även möten och seminarier i 

aktuella underrättelsefrågor. 67 

Enheten skapades efter att utredningen Underrättelsetjänsten – en översyn (SOU 1997:37) kommit 

fram till att det fanns ett behov av att stärka samordningen av underrättelsetjänstens arbete  till stöd 

för landets försvars och för svensk säkerhetspolitik.  Behovet uppkom då uppdragsgivare till 

underrättelsemyndigheterna blev fler och underrättelsebehovet förändrades.68 

4.2.6 Kontrollorgan. Inom försvarsunderrättelseverksamheten i Sverige finns det två stycken 

kontrollorgan som har till uppgift att kontrollera den underrättelseverksamhet som bedrivs av 

försvarsunderrättelsemyndigheterna.    

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (SIUN) ersatte den 1 december Försvarets 

underrättelsenämnd (FUN) . Myndigheten styrs av förordning 2009:969 och enligt denna skall:1§ 

[…]Inspektionen ska kontrollera att dessa myndigheter(som bedriver 

försvarsunderrättelseverksamhet), i den försvarsunderrättelseverksamhet som utförs, efterlever lagar 

och förordningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.69 

SIUN skall även särskilt kontrollera att lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 

(2008:717) efterlevs. I denna kontroll skall extra vikt läggas vid granskning av sökbegrepp, förstöring 

och rapportering. Vidare ska SIUN på enskilds begäran kontrollera om dennes meddelanden 

inhämtats i samband med signalspaning. Inspektionen fattar inga egna beslut i frågor utan skall 

endast kontrollera och verkställa fattade beslut.70 

Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol som inrättades den 1 december 2009 för att 

förstärka integritetsskyddet vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.  Domstolen ersatte 

signalspaningsnämnden (SSN).  Uppgiften som domstolen har är att pröva ansökningar från FRA om 

tillstånd till signalspaning. Domstolen bedömer om ansökan är förenlig med lagstiftning och 

regeringens nationella inriktning. Denna beslutar sedan om vilka sökbegrepp eller kategorier av 

sökbegrepp som får användas och vilka signalbärare, ex fibertrådar som FRA ska få tillgång till.71 

                                                           
66 http://www.regeringen.se/sb/d/563/a/3403 nedladdat den 27 april 2012 
67 SUND, presentation för AFCEA 2009-03-05, nedladdat ifrån http://www.afcea.org.se/ den 4 april 2012 
68 Ibid.  
69 Förordning 2009:969 med instruktion för statsens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
70 http://www.siun.se/om_siun.html nedladdat den 3 maj 2012 
71 http://www.undom.se/default.html nedladdat den 3 maj 2012 
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Kontrollorganen står under tillsyn av justitieombudsmannen,  justitiekanslern och datainspektionen. 

Domstolen och inspektionen torde ha ett nära sammarbete då uppgifter är beroende av varandra 

och att båda har sina kontor i Kista utanför Stockholm  Anledningen till kontrollorganens 

omorganisation var den nya signalspaningslagen 2008:717 som trädde i kraft 1 januari 2009. Den 

skapade stor debatt om främst hotet mot den personliga integritet i och med införandet av lagen.  

Även en signalspaningskommitté bildades efter denna debatt och har till uppgift att följa 

signalspaning via FRA ur ett integritetsskyddsperspektiv.72 

4.3 Svenska försvarsunderrättelsetjänsten 1976 

4.3.1 Försvarsstabens underrättelsetjänst 

I den statliga utredningen som presenterades 1976 efter IB affären är samlingsnamnet för 

underrättelsetjänst som sker på UD Underrättelseväsendet. Hela detta väsen styrdes och inriktades 

av ÖB formellt men delegerades detta till chefen för underrättelseavdelningen på sektion 2 vilken låg 

under försvarsstaben. De olika försvarsgrensstaberna hade även egna underrättelse- och 

säkerhetsavdelningar. Även militärbefälhavaren och första flygeskadern hade egna underrättelse och 

säkerhetsavdelningar. Dessa sammarbetade och blev till viss del styrda av sektion 2 som även 

inriktade FMV, FOA, FortF, SjvS och FRA.  

FMV var organiserade i tre underavdelningar för underrättelseverksamheten; armé, marin och flyg.  

Dessa styrdes genom en centralplanerings avdelning på myndigheten.  

Försvarets forskningsanstalt (FOA) hade en underrättelseavdelning samt underavdelningar på deras 

fem huvudavdelningar som ansvarade för underrättelsefrågor inom huvudavdelningens område.  

Fortifikationsförvaltningen(FortF) och Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) hade inga egna 

underrättelseavdelningar med hade i dessa frågor utsedda kontaktmän som samverkande med 

sektion 2.  

IB lydde direkt under ÖB och inhämtade bara militära och militärpolitiska underrättelser.73 

Försvarsattachéerna lydde vid den här tiden under försvarsstaben men räknades som en 

inhämtningsdel även då. 

Försvarstabens sektion 2  bestod av en expedition och tre stycken underavdelningar, Attaché-, 

Säkerhets- och Underrättelseavdelning. Underrättelseavdelningen bestod av två huvudavdelningar 

och två fristående s.k. detaljer. Dessa var fototolkdetaljen som arbetade med bildanalys (IMINT) och 

centraldetaljen som arbetade med samordning och budgetfrågor. De två huvudavdelningarna var 

produktionsledningen och underrättelsearkivet. Produktionsledningen ledde själv bearbetning av 

underrättelser och information på strategiskt nivå och hade under sig sju detaljer som bearbetade 

information ifrån olika källor. Dessa detaljer var: armédetaljen, marindetaljen, flygdetaljen, 

kommunikations- och underhållsdetaljen, politisk-ekonomiska detaljen, telekrigsföringsdetaljen samt 

handelsfartygdetaljen.74 

                                                           
72 http://fra.se/omfra/myndighetenfra/tillstandkontrollochgranskning.86.html nedladdat den 3 maj 2012 
73 Ibid.  
74 SOU 1976:19 s.64 
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Utöver underrättelseavdelningen fanns det även underrättelse- och säkerhetsavdelningar på de tre 

försvarsgrensstaberna och på militärbefälhavarens samt på första flygeskadern stab. De tre 

försvarsgrensstaberna hade på sina und- och säkavdelningar specifika inriktningar och styrningar från 

försvarsstaben vilka såklart kunde relateras till deras försvarsgren men verksamheten bedrevs 

självständigt.75 

4.3.2.Försvarets radioanstalt 1976 

De enheter som hade till huvuduppgift att inhämta underrättelser 1976 var FRA och IB. FRA var en 

självständig myndighet men ÖB utfärdade närmare anvisningar för verksamheten. FRA hade vid den 

här tiden två stycken huvudavdelningar. Dessa var en militära underrättelseavdelning, kallad M, 

respektive en civil underrättelseavdelning, kallad X. Vardera avdelning bedrev separat inhämtning, 

bearbetning, analys och rapportproduktion. I princip hade avdelningarna inget med varandra att göra 

och sammarbetade inte på något sätt bland annat på grund av sekretess skäl.76 Verksamheten 

inriktades av ÖB men i och med den roll som avdelning X hade skulle inriktningen ske i samråd med 

kabinettsekreteraren respektive rikspolischefen.  

Den civila avdelningen inriktades främst mot att stödja diplomater i deras tjänst samt i övrigt att 

bedriva signalspaning mot civila mål. 

Den militära underrättelseavdelningen bedrev signalspaning mot militära mål. 

Myndigheten hade även vid den här tiden till uppgift att utveckla teknik inom deras 

verksamhetsområde samt utbilda personal samt ge råd åt en rad myndigheter i frågor som faller 

inom anstaltens verksamhetsområde.77  

 

4.3.3 Förändringen ifrån 1976 till 2003 

1976 lämnades en utredning, liknande den som gjordes 1999 (1999:37), om 

underrättelseverksamhet till regeringen (SOU 1976:19). Utredningen gjordes efter den s.k. IB-affären 

som ägde rum 1973. Vid denna tid (1976) var underrättelsetjänstens huvudsakliga uppgift att 

fortlöpande ge underlag för Försvarsmaktens beredskap och förvarningsfunktioner. Den skulle även 

förse Försvarsmaktens ledning med underrättelse som hade  betydelse för krigsplanläggning och 

långsiktiga planering av försvaret. Högsta prioritering hade dock förvarningsfunktionen.  

Överbefälhavaren hade vid den här tiden det yttersta ansvaret för att leda och närmare inrikta 

underrättelsetjänsten samt att fastställa instruktioner. Beslutanderätten i dessa frågor var delegerad 

till chefen för försvarsstaben.  Stabschefen delegerade i sin tur beslutanderätten i dessa frågor till en 

sektionschef i staben, sektion 2 vars uppgift var underrättelse. Detta kritiserades i utredningen som 

släpptes 1976 där det menades att beslutet om inriktningen och styrningen av underrättelsetjänsten 

låg på en allt för låg nivå. 

De enheter som år 1976 hade till huvuduppgift att inhämta underrättelsematerial var FRA och IB. 

FRA var en självständig myndighet under försvarsdepartementet medan IB lydde direkt under ÖB.  

Även FMV och FOA (Försvarets forskningsanstalt) bedrev också underrättelseverksamhet dock 

                                                           
75 SOU 1976:19 
76SOU 2003:30 s.113f 
77 SOU 1976:19 s.67 
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endast TECHINT. Vid denna tid inhämtade också fristående myndigheter militära underrättelser så 

som polisen, tullverket och utrikesdepartementet. Huvudorganet för analysering och bearbetning var 

en särskild underrättelseavdelning vid försvarsstaben.  Under slutet av 70-talet organiserades allt 

mer av underrättelseverksamheten under sektion 2 i försvarsstaben vilken nu ansvarade för ledning 

av underrättelsetjänsten, bearbetning av underrättelser,  försvarsattachéverksamhet och 

säkerhetstjänsten inom försvaret.  Den byrå som tidigare kallades IB och styrdes direkt av ÖB 

ändrade namn till gemensamma byrån för underrättelser (GBU) och knöts formellt till sektion 2. 

Denna avdelning hade till uppgift att inhämta underrättelser som inte ankom på de andra 

avdelningarna. De andra avdelningarna på sektion 2 ansvarade för inhämtning och bearbetning av 

underrättelsematerial vilket ägde rum på olika funktionsuppdelade detaljer; armédetaljen, 

marindetaljen, flygdetaljen, kommunikations- och underhållsdetaljen, telekrigsföringsdetaljen, 

politisk-ekonomiska detaljen m.fl. 

1981 genomförde försvarsstaben en omorganisation. Detta ledde till att underrättelseavdelningen 

tillsammans med attachéavdelningen inrättades under sektion 5 i försvarsstabens operationsledning. 

Samtidigt begränsades försvarsgrensstabernas underrättelseresurser och de som de tidigare hade 

flyttades till sektion 5. Sektion 5 bestod av ett sekretariat, en ledningsavdelning, en 

underrättelseavdelning, en säkerhetsavdelning och en attachéenhet.  GBU bytte också namn till 

sektionen för särskild inhämtning (SSI) 1982.  

Den 1 juli 1989 så etablerads en ny organisation för försvarsunderrättelsetjänsten.  Då bildades 

underrättelse och säkerhetsledningen (USL) vars uppgift var att vara överbefälhavarens 

ledningsverktyg av underrättelse och säkerhetsverksamheten inom försvaret.  Under USL skapades 

underrättelse- och säkerhetskontoret (USK) vilket tog över sektion 5 uppgifter men det som skilde 

dessa åt var att denna var en självständig enhet inom myndigheten vilken hade till syfte att flytta 

producerande verksamhet från försvarsstaben för att få opartiska underrättelser då ett ökande antal 

av dessa gick direkt till regeringskansliet. I USK ingick en bearbetnings och analysavdelning, armé-, 

marin- och flygunderrättelseavdelning, en logisktunderrättelseavdelning, totalförsvarets signalskydd, 

en signalkontrollavdelning, en säkerhetsskyddsavdelning och en underrättelseavdelning.  

Myndigheten Försvarsmakten inrättades den 1 juli 1994 och hade då, liksom nu, en chef, ÖB. 

Samtidigt som denna myndighet bildades skapades också högkvarteret(KHV) som skulle vara ÖB:s 

ledningsorgan.  I detta ledningsorgan skapades en enhet för militär underrättelse och 

säkerhetstjänst. (MUST)  denna enhet tog över USK och USL uppgifter och hade i princip samma 

organisation som dessa.  SSI ändrade även namn till kontoret för särskild inhämtning(KSI)  men behöll 

samma arbetsuppgifter. I september 1997 omorganiserades MUST internt då inriktningar och 

arbetsformer förändrats.78  

År 2002 var MUST organiserat i sex olika huvudavdelningar, en enhet för särskild inhämtning(KSI) 

samt fyra sektioner med främst administrativa uppgifter.  De fyra sektionerna var 

planeringssektionen, administrativa sektionen, försvarsattachésektionen samt ledningssektionen för 

IS undsäk vilket är informationssystemet för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. De 
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sex avdelningarna var läges-, underrättelse-, analys- , säkerhets- och IT-säkerhetsavdelningarna samt 

avdelningen för internationella underrättelser. 79 

Lägesavdelningen hade till uppgift att hantera all ingående och utgående information inom MUST. 

Det var denna avdelning som delgav rapporter till beställarna gällande det säkerhetspolitiska och 

säkerhetshotande läget. Avdelningen sammanställde regelbundet andra rapporter, även 

säkerhetsrapporter. Sektionen för öppna källor(SÖK) fanns inom avdelningen. I övrigt så ansvarade 

avdelningen för det interna signalskyddet och arkivtjänsten. 80 

Analysavdelningen genomförde inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av underrättelser 

rörande utvecklingen inom säkerhetspolitik, ekonomi, och militärstrategi. Lämnade beslutsunderlag 

rörande dessa områden till högkvartet och regeringskansliet.  Lämnande även operativa 

beslutsunderlag till HKV och beslutsunderlag rörande säkerhetspolitiska utvecklingstendenser, som 

kunde medföra kvar på svenska internationella insatser, till regeringskansliet. 81 

Underrättelseavdelningen genomförde grundläggande bearbetning och analys av underrättelser som 

främst rörde vissa andra länders militära förmåga.  Dessa underrättelser var på strategisk nivå och låg 

som stöd för beslut om förbandsproduktion och beredskap. Avdelningen hade fem sektioner; armé, 

flyg, marin, operationer och den transnationella sektionen. De två sistnämnda  arbetade med 

inhämtning, analys, bearbetning och delgivning  avseende terrorism, spridning av 

massförstörelsevapen samt informationskrigsföring.  Underrättelseavdelningen stödde också med 

inriktningen av försvarsattachéerna.82 

Säkerhetsavdelningen ledde säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten, de flesta myndigheter under 

försvarsdepartementet samt fortifikationsverket.  Avdelningen ledde även MUST:s samverkan med 

rikspolisstyrelsen(RPS) och säkerhetspolisen(SÄPO)83 

It-säkerhetsavdelningen ledde IT-säkerhetsarbetet inom Försvarsmakten och signalskyddet inom hela 

totalförsvaret.  Inom avdelningen ingick totalförsvarets signalskyddssamordning (TSA)84 

Avdelningen för internationella underrättelser tog fram underlag över det militära läget i områden 

där svensk internationell insats pågick eller kunde komma att bli aktuell. Avdelningen ansvarade för 

de underrättelser som påverkade de insatta förbanden.85 

4.3.4 Förändringen hos FRA 1976 till 2003 

Mellan 1970-talet och fram till 1999 hade FRA i stort sett en organisation som byggde på samma 

principer. Detta var att signalunderrättelsetjänsten var uppdelad i en militär underrättelseavdelning 

och en civil underrättelseavdelning. Under 1990-talet gjordes försök att få dessa två avdelningar att 

samverka för att effektivisera arbetet och på grund av den förändrade säkerhetspolitiska 

omvärldssituationen. Det som behövdes göras var att flytta primärfocus som hade legat på avdelning 

M och deras signalunderrättelseinhämtning mot Sovjet till avdelning X för att avdelning M skulle få 
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en bredare omvärldsuppfattning.86 Det var dock svårt att få till någon bra samordning på grund av de 

barriärer i form av rutiner och sekretess som byggds upp mellan avdelningarna i årtionden. 1999 

skedde dock en stor organisatorisk förändring inom FRA som hade framtvingats dels av det 

uppenbara behovet av en förändrad omvärld, dels av det faktum att informations teknologin hade 

gjort sådana framsteg att signalspaningen stod inför en stor omställning. Den största faktorn som 

tvingade fram denna organisatoriska förändring var att skiljelinjen mellan militär och civil 

underrättelsetjänst på myndigheten inte längre gick att dra.  

I den nya organisationen som bildades 1999 inrättades en ledningsstab under generaldirektören med 

att sex stycken avdelningar. Inhämtning, bearbetning, underrättelserapportering , 

teknisksignalspaning, systemutveckling och drift och underhåll.87 Inhämtningsavdelningen svarade 

för att ta emot kommunikationssignaler med hjälp av inhämtningsstationer vilka finns/fanns på flera 

platser i landet samt på fartyg och flygplan. Bearbetningsavdelningen ansvarade för att det 

inhämtade materialet omvandlades till analyserbar information vilket exempelvis kunde vara 

kryptoforcering. Underrättelserapportringsavdelningen analyserade informationen och skrev 

rapporter. Den tekniska signalspaningsavdelningen hade egna inhämtningsstationer och arbetade 

med att utveckla Försvarsmaktens signalreferensbiliotek (SRB). Denna avdelning arbetade helt 

självständigt ifrån de andra och hade således egen inhämtning, bearbetning och analys. 

Systemutvecklingsavdelningen ansvarade för att hålla sig uppdaterade vad gällde teknikutveckling 

som hade betydelse för signalspaning och uppdatera avdelningarna med teknisk utrustning som de 

behövde.  Administrationsavdelningen tillhandahöll de administrativa tjänster som myndigheten 

behöver.  
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5 Analys 
 

5.2 Analys av 1976 års organisation 
1976 var försvarsunderrättelseverksamheten en blandning av centralisering och decentralisering.  

FRA, FMV och FOA var självständiga myndigheter men de styrdes och inriktades av Försvarsmakten. 

Anledningen till en sådan centralisering var att underrättelseverksamheten vid denna tid var inriktad 

och bedrev militär underrättelseverksamhet både på taktiskt, operativ och strategisk nivå. Arbetet 

gick ut på att ta reda på vad andra krigsmakter hade för kapacitet och att förvarna om dessa skulle 

angripa Sverige. Eftersom uppdraget var ganska specifikt och tydligt ansågs det att Försvarsmakten 

som hade till huvuduppgift att försvara riket även var den mest lämpade att styra denna verksamhet. 

Denna typ av centralisering kan enligt teorin skapa en organisation med ett mål där alla arbetar mot 

detta. Egentligen fanns vid den här tidpunkten bara ett stort mål och detta var också tanken med 

strukturen. På en lägre nivå så var dock inte underrättelseverksamheten centraliserad. På 

försvarsstaben hade de en underrättelseavdelning samtidigt som försvarsgrensstaberna hade egna 

underrättelse- och säkerhetsavdelningar. Även militärbefälhavarens och första flygeskadern hade 

egna underrättelse- och säkerhetsavdelningar. Dessa hade ansvar för vissa bestämda delar men 

arbetade till stor del självständigt. Den risk som uppstår genom att organisera på detta sätt är att 

dessa olika underrättelse och säkerhetsavdelningar har sin egen kunskapsbas och att det inte sker 

någon samordning mellan dessa. Det kan ha lett till ineffektivitet där samma arbete gjordes flera 

gånger i onödan. Exempel på detta kan ha varit att försvarsstaben hade en marindetalj samtidigt som 

marinstaben hade en egen underrättelse och säkerhetsavdelningen. Var det två olika avdelningar 

med samma funktion? Antagligen gick deras arbete ut på ungefär samma sak men att försvarsstaben 

hade en mer strategisk inriktning och marinstabens underrättelseavdelning jobbade mer på operativ 

och taktisk nivå. Samtidigt som detta arbete kan ha varit ineffektiv är det också, enligt teorin, viktigt 

att ha en redundans och att det är en av de fördelar som en decentraliserad organisation för med sig 

och det ter sig som att det svenska underrättelseväsendet 1976 hade detta. En sådan decentraliserad 

organisation skapar också behov av ett sammanställande organ som ger en helhetsbild av 

underrättelseläget. Det saknades i den tidens organisation. Detta påpekades också av den statliga 

utredning som gjordes samma år och i den efterföljande omorganisationen flyttades i stort allt 

underrättelsearbete till försvarsstaben och bara det allra nödvändigaste låg kvar på 

försvarsgrensstaberna. De vinster man, enligt teorin, gör genom att ha en decentraliserad 

organisation bygger på att alla organisationerna har tillgång till varandras information för att få en så 

komplett bild som möjligt. Detta försökte man lösa i den organisation man hade på försvarsstaben 

1976 med arkiveringsdetaljen. Det manuella arbetet torde ha försvårat detta men borde kunna 

avhjälpas med dagen informationsteknologi.  

Att avgöra om underrättelseväsendet var regionalt uppdelat eller om det var funktionsuppdelat på 

denna tid är ganska uppenbart. Vid denna tid var valet att ha det uppdelat i försvarsgrensfunktioner 

med extrafunktioner utplacerade på vad som ansåg vara lämpliga ställen i organisationen. De 

extrafunktioner som fanns var exempelvis handelsfartygsdetaljen som bearbetade information om 

icke militär sjöfart och politisk-ekonomiska detaljen som bearbetade information om det 

militärpolitiska läget, ekonomisk krigspotential och internationell politik samt försvarsdebatt.88 

Varför man valde att dela upp underrättelsetjänsten i försvarsgrensfunktioner och inte i regionalt kan 
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ha varit för att man endast hade en region i öst att arbeta mot och att allt annat var sekundärt. I 

Agrells bok, Konsten att gissa rätt, framgår det att man på en lägre nivå hade ytterligare 

funktionsindelningar. Flygstabens underrättelseavdelningen var 1975  uppdelade i flygslag(jakt, 

attack, transport eller spaning) samt på förband.89 Funktionsuppdelningen blir i det här fallet på 

flygslaget men förbanden är regionala. Här visas också exempel på problemen med 

funktionsuppdelning då det kan skapas väldigt många funktioner och vid ett nytt underrättelsebehov 

måste det skapas nya funktioner och avdelningar eller detaljer.  

Det som sammanfattningsvis kan sägas om den organisationsstruktur man valt att använda i det 

svenska underrättelseväsendet 1976 är att denna högst upp i  hierarkin var väldigt centrerad men att 

det under sektion 2 var utspritt med underrättelsefunktioner i olika delar av Försvarsmakten vilket 

ger intrycket av att det var decentraliserad organisation utan något organ med översikt. 

Funktionsuppdelningen i försvars och specialfunktioner bör ha berott på att endast en region var i 

blickfånget.  

5.2 Analys av förändringen mellan 1976 och 2011 
Som det tidigare går att läsa i arbetet skedde stora förändringar i underrättelseverksamheten mellan 

1976 och 2011. Den första förändring som skedde både i Försvarsmakten och på FRA var en 

centralisering. I Försvarsmakten begränsades underrättelse- och säkerhetsarbetet på 

försvarsgrensstaberna vilket kan ha varit en reaktion på att de många utspridda 

underrättelseavdelningarna och de oklara ledningsförhållandena krävde detta. Behovet av en 

centralisering skapades också av att ingen sammanställning av alla underrättelser gjordes. Vad gäller 

funktions kontra regional uppdelningen gjordes inga förändringar förrän på 90-talet. Det var dock 

den statliga utredningens (1976:19)slutsats att det skulle ske en förändring av en 

funktionsuppdelning till en regional uppdelning.90 Denna uppdelning skulle vara en underenhet för 

länder anslutna till Warszawapakten och en underenhet för NATO-länder. Varför utredningens 

förslag på förändring inte genomfördes är dock oklart. Den stora omorganisationen som gjordes 

1981 av försvarets underrättelseorganisation var inte så stor för själva underrättelseverksamheten. 

Den visar ändå att underrättelsetjänstens användningsområden ändras eller utökas i och med att 

man vill ha en självständig enhet inom Försvarsmakten som inte styrs av försvarsstaben. Denna 

styrdes av ÖB formellt men beställarna var i större utsträckning andra än Försvarsmakten. Det kan 

dock också ha varit en misstro mot försvarsstaben och en misstanke om att de skapade de 

underrättelser de ville för sina egna behov. I bildandet av MUST 1994 skedde inga stora 

organisatoriska förändringar. Det är i och med bildandet av organisationen år 2002 som det skedde 

en hel del stora förändringar av organisationen hos MUST. Underrättelsetjänsten i Försvarsmakten är 

vid den här tiden fortfarande centraliserad men det skapas  två avdelningar där ena avdelningen har 

en funktions struktur medan den andra har en regional struktur där det geografiskt är uppdelat i 

östra, södra västra samt global sektioner. I och med en mer internationell inriktning på 

Försvarsmakten skapas också en avdelning som har till uppgift att stödja pågående och eventuella 

kommande insatser. Denna avdelning hade den regionala strukturen med två underavdelningar som 

var pågående och eventuell. Detta kan tyckas vara väldigt stora områden att arbeta med i och med 

att det är en ganska stor uppgift att ta fram underrättelser om en region där en eventuell insats kan 

ske då detta kan vara vart som helst. Det löstes med att analysavdelningen, som hade en regional 
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struktur, stöttade denna avdelning. I den nya organisationen (2002) gavs också en avdelning ansvaret 

för terrorism vilket är ett tecken på den ändrade hotbilden och en ändrad inriktning ifrån militär 

underrättelsetjänst till försvarsunderrättelsetjänst. Två år senare, 2005, var 2/3 av beställningarna till 

MUST gjorda ifrån regeringskansliet.91  

5.3 Analys av 2012 års organisation 
Ur ett perspektiv kan det påstås att Sverige har valt att ha en väldigt centraliserad underrättelsetjänst 

och med MUST:s s.k. all source funktion. Med all source funktion menas att denna organisation har 

tillgång till alla underrättelsefunktioner och kan på grundval av dessa skapa ett tillgängligt underlag 

för att ta fram och sammanställa slutliga rapporter och sammanställda underrättelser.92 FRA t.ex. är 

inte en all source funktion då de endast sysselsätts med SIGINT och inte har tillgång till inhämtat 

material från de andra funktionerna. MUST hade också en historisk all source funktion då de innan 

lagstiftningen hade till uppgift att inrikta all försvarsunderrättelseverksamhet. Det den här 

organisationsstrukturen kan leda till enligt den beskrivna teorin är att organisationen inte utsätts för 

någon konkurrens och att den då inte presterar sitt yttersta. Det kan också leda till att organisationen 

inte blir dynamisk utan svårföränderlig och skapar rutiner vilka kan leda till att den t.ex. missar 

förändringar i omvärlden eller nya hot. Redundansen kan också bli sämre i och med denna 

centralisering.  

I Sverige har det genomförts en rad åtgärder för att minska de negativa effekterna av en 

centralisering. Skapandet av SUND är en av dessa. Genom att ha en enhet eller sekretariat som har 

till uppgift att skapa en översiktbild minskas även risken för att nya hot missas eller att 

organisationen behöver förändras. Det som kan sägas om den svenska 

försvarsunderrättelseorganisationen är att det är en kombination av både centraliserad och 

decentraliserad försvarsunderrättelsetjänst. Decentraliseringen kan ses ur det perspektivet att 

försvarsunderrättelsen bedrivs av fyra stycken självständiga myndigheter. Detta motsäger i och för 

sig det tidigare påståendet med centraliseringen men det var främst gällande all source funktionen. 

Den decentraliserade funktionen kan skapa en viss konkurrens om de har överlappande 

ansvarsområden vilket kan ifrågasättas om så är fallet i Sverige eftersom det är funktionsuppdelat. 

Den redundans som kan skapas är att man genom olika INT källor kan få information bekräftad och 

att detta skapar säkrare underrättelser. Det negativa med denna decentralisering är det med 

ansvarsområdet och samverkan där det kompenserats med b.la. MUST:s all source funktion men 

också SUND:s uppgift att verka som samordnare och inriktare av försvarsunderrättelseverksamheten. 

Detta minskar risken för problemet för otydliga ansvarsområden men också för en extra form av all 

source källa där sekretariatet får en överblick av insamlade underrättelser. Den lagstiftning som 

trädde i kraft år 2000 och förordningarna som styr myndigheterna och verksamheten med de 

ändringar som har gjorts är också för att förtydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter för 

verksamheten.  

Att beskriva den Svenska organisationsstrukturen idag ur ett centraliserings, respektive 

decentraliseringsperspektiv är svårt att göra vid en första anblick då man kan säga att Sverige har valt 

en mellanväg där det både är centraliserat och decentraliserat. Av de fyra 

försvarsunderrättelseorganisationerna i Sverige så är det bara två av dem som har operativ 
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verksamhet, MUST och FRA.93 Detta betyder att de två andra, FMV och FOI, är beroende av ett 

sammarbete och utbyte med de två andra och därför kan det inte ses som helt decentraliserat. Som 

tidigare nämnts gör MUST:s all source-funktion decentraliseringen ännu mindre. Bara med dessa 

parametrar anser författaren att det då går att benämna den svenska 

försvarsunderrättelseverksamheten som mer centraliserad än decentraliserad. Genom att ta med 

SUND i beräkningarna och deras uppgift att verka som ”hängränna bland stuprör” där stuprören är 

det olika försvarsunderrättelsemyndigheterna är det definitivt en centraliserad organisation.  

I och med diskussionen om nackdelar och fördelar med decentralisering är det beslutat att den 

svenska försvarsunderrättelseverksamheten ska se ut på detta sätt och det som har gjorts är en 

anpassning och parering för de nackdelar som denna organisationstyp ger och förhoppningsvis har 

man reducerat dessa väsentligt.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           :Underrättelser 

          :Beställningar 

Figuren 4.3 visar hur organisationen är och med beställningar och var underrättelserna sen får, 

notera MUST:s all source funktion. Figuren visar dock inte SUND:s uppgift som samordnare och 

inriktare.  

Den andra prioriteringen som togs upp i teorin är om organisationen är regionalt eller 

funktionsuppdelat. I den här frågan är det ganska tydligt att, vid en första anblick, Sverige är indelat i 

olika funktioner och inte regionalt. Där FRA bedriver SIGINT, FOI och FMV bedriver TECHINT medan 

MUST bedriver HUMINT, OSINT, IMINT.  De nackdelar detta kan skapa är att man saknar förståelse 

och helhetsbild av t.ex. en händelse i en region och att det skapas ett tunnelseende för enbart 

funktionen. Den fördel som detta skapar är att man kan placera experter tillsammans vilket bör 

effektivisera deras arbete genom utbyte av kunskap. De flesta experter inom SIGINT arbetar på FRA 

medan de flesta IMINT experterna arbetar på MUST. De nackdelar denna organisationsstruktur 

skapar har man i Sverige försökt att lösa på lite olika sätt. Dels har man på MUST på en lägre nivå valt 
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att använda regionsstrukturen. På underrättelsekontoret är underavdelningarna uppdelade regionalt 

men här finns även funktionsinriktade avdelningar med OSINT och IMINT. Mer om MUST:s specifika 

organisation senare i analysen. Det problemet med att funktionsuppdelningen skapar ett behov av 

en sammanställning senare eller högre upp i organisationen har Sverige valt att lösa genom 

exempelvis MUST:s all source funktion där de regionala avdelningarna på underrättelsekontoret får 

tillgång till relevant material insamlat av FRA. Ytterligare en av nackdelarna med 

funktionsuppdelningen är att sätta sig in i komplexa händelser, både i regioner men även i andra 

underrättelsefrågor såsom terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Här har SUND till 

uppgift att motverka detta genom att skapa s.k. Current Intelligence Groups (CIG) som har möten och 

seminarier om dessa frågor.94 CIG:s skapas genom att sätta samman experter inom olika områden i 

en grupp för att jobba med en speciell händelse eller underrättelsefråga. Exempel på en specifik 

händelse kan vara att man har behov både av experter inom CBRN-vapen, bildanalytiker och 

regionala experter. Det sätts då samman en grupp med expert ifrån FOI, bildanalytiker ifrån 

bildunderrättelseavdelningen på MUST och en regional expert från någon av regionsavdelningarna 

på MUST.  

När man sedan skall analysera hur de fyra olika myndigheterna är organiserade är den främsta frågan 

om de är funktions eller regions organiserade. På frågan om organisationen är centraliserade eller 

inte är rent geografiskt svårt att svara på då det inte redovisas öppet vart det olika avdelningarna på 

de olika myndigheterna befinner sig dock gör organisationernas storlekt det till sannolikast att dessa 

är centraliserade geografiskt. Rent hierarkiskt är de centraliserade då varje myndighet har en 

generaldirektör som är myndighetschef och MUST också har en egen chef. De olika organisationerna 

är organiserade på olika sätt vad gäller funktions eller regions strukturering. FRA arbetar endast med 

en funktion (SIGINT) och har således bara en funktion men denna är består av tvådelar; 

kommunikationsspaning och teknisk signalspaning. Dock är all SIGINT på FRA på samma avdelning 

och eventuella underavdelningar eller sektioner redovisas inte öppet. Det kan dock antas att man på 

något sätt delar upp kommunikationsspaning och teknisk spaning då dessa behöver olika 

inhämtnings och bearbetningssätt. FOI kan man sägas endast arbetar med TECHINT och är 

organisatoriskt strukturerade efter funktioner och har avdelningar efter egna olika funktioner. På 

FMV:s tekniska underrättelseavdelning arbetar de också med TECHINT och de är organiserade i 

funktioner i form av arenor (Mark, Sjö, Flyg, Ledning) vilket är en vanlig typ av funktionsuppdelning 

inte bara för TECHINT. MUST är, i motsatts till, de övriga organisationerna organiserade främst 

regionalt men har även funktionsavdelningar på sitt underrättelsekontor. Detta motsäger dock teorin 

om att man ej ska ha en blandning av regionala avdelningar och funktionsavdelningar på samma nivå 

och i samma organisation.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att den svenska försvarsunderrättelseorganisationen i sin helhet 

är funktionsuppdelad och att de brister detta medför har försökts att kompenserats med diverse 

förändringar och tillkomna enheter. Tidigare funktions strukturering har till stor del ändrats till 

regional uppdelning av avdelningar. Beställarens krav är en stor anledning till de förändringar som 

har skett och den skiftning som gjorts ifrån funktion till region.  

  

                                                           
94 SUND presentation för AFCEA 2009-03-05, nedladdat ifrån http://www.afcea.org.se/ den 4 april 2012 
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6 Slutsatser 
De svenska försvarsunderrättelseorganisationerna har sen 1976 förändrats på många sätt, där 

arbetet har koncentrerat sig på förändringar som har skett organisatoriskt. För att skapa en generell 

förståelse för den organisatoriska förändringen måste man även se till vad dessa 

underrättelseorganisationer används till. På 70-talet så var den primära uppgiften att agera 

varningsklocka och att ge underlag för krigsplanläggningen och förbandsproduktionen. Idag är bilden 

helt annorlunda, enligt lagen så skall verksamheten bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- 

och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. Den förändring som har 

skett har varit nödvändig för att kunna leva upp de krav som ställs i lag 2000:130. Den artikel som har 

använts för att analysera organisationerna har gjort att ett flertal slutsatser kan dras. 

Den första slutsatsen är att den svenska försvarsunderrättelseorganisationen har förändrats sedan 

1976 och att dessa förändringar har gjorts p.g.a. nya arbetsuppgifter till dessa. FMV och FOI, tidigare 

FOA, har inte gjort stora organisatoriska förändringar då dess uppgifter inte drastiskt har förändrats.  

Den andra slutsatsen som dras är att de största förändringarna i Försvarsmakten har genomförts 

efter de statliga utredningar som har gjorts. Centraliseringen som skedde efter 1976 års utredning 

samt den lag som utredningen 1999 föreslog. Detta bekräftar den framlagda teorin om att 

centraliserade organisationer kan ha en viss tröghet i att inte anpassa sig eller förändra sig själva då 

de inte är konkurrensutsatta eller ramas in i ett fyrkantigt tänkande. Dock verkar den senaste 

omorganisationen hos MUST ha gjorts utan en (offentlig)utredning. Att stora förändringar görs som 

en följd av utredningars förslag behöver inte vara negativ utan det borde även ses som ambitiöst att 

inte stora förändringar görs utan utredning.  

Den tredje slutsatsen som författaren drar är att den svenska försvarsunderrättelseorganisationen 

känner till och parerar för de negativa aspekter som den valda organisationsstrukturen medför. Det 

kan dock uppfattas som rörigt med många fristående kontrollorgan. SUND:s uppgift att samordna, 

inrikta och styra försvarsunderrättelsemyndigheterna.  

Den fjärde slutsatsen berör den förändring som skett på avdelningsnivå på främst MUST men som 

även berör tiden för försvarsstaben och USK då det gått ifrån att vara en funktionsinriktning på 

avdelningarna, främst vad gäller försvarsgrensfunktioner men även andra specialfunktioner, till att 

vara regionalt indelade. Detta tyder på en anpassning på två olika sätt. Dels att den svenska  

försvarsunderrättelsetjänsten idag inte bara arbetar militärt mot länder och stormakter i vår närhet 

som kan hota att invaderas oss utan även för all säkerhets- och utrikespolitik, globalt. Dels att dagens 

konflikter inte kan delas upp i försvarsgrensfunktioner utan sker regionalt och har en komplex 

bakgrund och lösning.  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen ändå dras att försvarsunderrättelseverksamheten i Sverige 

försöker att vara anpassad för dagens behov och dagens beställare. Organisatoriskt ger det intrycket 

av att anpassningen har skett gradvis och att gamla spår av organisationen ifrån 1976 fortfarande 

syns tydligt. Den anpassning som har gjorts är främst en förändring emot en mer regionalt uppdelat 

organisation ifrån en funktionsuppdelning. Denna anpassning sker främst på grund av att det man 

tidigare hade uppmärksamheten riktad främst mot öst och att det på ett sådan sätt var lättare med 
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en funktionsuppdelning då denna bara behövde göras i olika typer av militära sammanhang. 

Förändingen mot en regional struktur är främst en anpassning emot att beställarna idag inte bara är 

intresserade av militärt betingad verksamhet utan även andra mer komplexa saker och inte bara i 

öst. Den regionala uppdelningen ger då fördelarna att sätta sig in med ett helhetperspektiv på 

komplexa händelser och situationer. Ur ett rent organisatoriskt perspektiv anser författaren att 

förändringarna borde har varit större och inte lika anpassade efter den organisation man ville 

förändra. Ett tydligt exempel på detta är frågan om varför MUST är organiserad i myndigheten 

Försvarsmakten och varför den heter militära underrättelse och säkerhetstjänsten. 70% av alla 

anställda på MUST är civila95 och som tidigare nämnt så går 2/3 av beställningar till regeringskansliet 

vilka också är civila. MUST:s chef utses även av regering och inte av Försvarsmakten och den är även 

en all source funktion för all försvarsunderrättelseverksamhet. Den anpassningen som författaren 

anser skall undersökas är att slå samman FRA och MUST till en civil försvarsunderrättelsemyndighet 

som styrs av samma lag som idag, samtidigt som Försvarsmakten bedriver en militär 

försvarsunderrättelsetjänst under en ny (eller den gamla) lag/en då det är deras nisch. Alternativt så 

beställer Försvarsmakten sina underrättelser från den civila underrättelsetjänsten precis som alla 

andra myndigheter och som de till viss del även gör idag. Säkerhetstjänsten borde rimligtvis ligga kvar 

hos Försvarsmakten då de främst är de som har personal, verksamhet, teknik och anläggningar som 

ska skyddas men kan även övergå till SÄPO och rikspolisstyrelsen som har denna kompetens redan 

nu. I och med en sådan sammanslagning eller skapandet av en ny myndighet skulle göra både SUND 

och kontrollorganen, rent organisatoriskt, överflödiga då dessa skulle kunna bli inkorporerade i den 

nya myndigheten. Underrättelseutredningen som presenterades 1999 ifrågasatte även den om 

MUST organisatoriska tillhörighet och konstaterade att underrättelseverksamhet skall vara 

underordnad den beslutsfattare, som i första hand har behov av den information som tjänsten skall 

ge.96 

En sammanfattande slutsats som dras är att organisatoriskt har man valt en viss struktur och skapat 

enheter för att minska de negativa effekterna denna. Detta skapar ett anpassat underrättelsesystem 

som fungerar och skapar underrättelser efter beställarnas behov.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
För att bredda denna studie så kan intervjuer göras med både beställare av underrättelser och 

arbetande inom verksamheten för att få en annan uppfattning om organisationen är anpassad för 

dagens behov. För att forska vidare på anpassning av underrättelseverksamheten så kan även studier 

göras på arbetssätt och informationshantering inom området i Sverige. Ett större forskningsprojekt 

skulle kunna vara att undersöka de effekter skapandet av en civil underrättelsetjänst skulle ge och 

vilka för- och nackdelar en sådan skulle ha, både för Försvarsmakten och för övriga beställare.  

                                                           
95 Kursunderlag till FHS 2010 från MUST  
96 SOU 1999:37 s.31 
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