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hetspolitiska, demografiska m.fl.
utförs underförhållanden och som

lands försvar-ledning än ettannan
smakt.

samlingsbegrepp deFörsvarspolitik Ett som avser
politiska beslut rörsom
utformningen det militära ochav
civila försvaret.

Underrättelsetjänst organi-underrättelsetjänstMilitär ärsom
satoriskt knuten till eller bedrivs

försvar-på uppdrag landsettav
smakt.

uppgiftunderrättelseverksamhet UnderrättelsetjänstensOperativ att
militärbefalhavamivå kartlägga
presumtiv motståndares dispo-en

handlingsmöjlig-heter,sitioner,
svaghet.styrka och

Underrättelsetjänstens uppgiftunderrättelseverksamhetStrategisk att
nivå kartlägga främ-strategisk

mande förhållanden ochmakts
bedömahandlingsmöjligheter och

På dennahändelseutvecklingen.
nivå kan underrättelse-tjänsten

politiska, eko-omfatta militära,
m.fl. förhållanden.nomiska

påbenämning deSammanfattandeSäkerhetspolitik
regering vidtaråtgärder landsett

säkerhetspolitikenhot.mot yttre
utrikes-innefattar den del av

tillsammans medpolitiken som
inriktad påförsvarspolitiken är

lands politiskaskyddet ettav
och territoriellasjälvständighet

integritet.

uppgiftSäkerhetstjänstensSäkerhetstjänst är att
verksamhetskydda landet mot

säkerhet.hotar dess inre Densom
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polisiära säkerhetstjänsten skall
förebygga och hindra brott mot
rikets säkerhet. militäraDen
säkerhetstjänsten har till uppgift

klarlägga säkerhetshotandeatt
verksamhet riktas mot ettsom
lands försvarsmakt och skyddaatt
denna.

Taktisk underrättelseverksamhet Se Operativ underrättelseverk-
samhet, här dock fråga om upp-
gifter fördelningschefs- och
lägre nivå.

Totalförsvar Totalförsvar verksamhet,är som
behövs för förbereda Sverigeatt
för krig, och består militärav
verksamhet militärt försvar och
civil verksamhet civilt försvar.
Resursema för totalförsvar kan

användas vid internationellaäven
fredsfrämjande och humanitära
insatser för förebygga ochsamt att
hantera svåra påfrestningar på
samhället fred.i

Underrättelseorgan det särskild betydelseNär förär av
förståelsen används detta uttryck i
stället för underrättelsetjänst för

beteckna eller funktioneratt organ
bedriver underrättelse-som

verksamhet.

Underrättelsetjänst verksamhet ellerEn för attprocess
hämta in, bearbeta och delge
information skall utgörasom
underlag för bedömningar och
beslut på nivåerolika bl.a. för ett
framtida agerande. I trängreen
militärt inriktad säkerhetspolitisk
mening med under-avses
rättelsetjänst den verksamhet som
syftar till kartlägga främmandeatt
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politiska för-ochmilitäramakters
handlingsmöjlig-hållanden och

underrättelsetjänstOrdetheter.
förbetänkandeanvänds i detta att

ellerdels debeteckna organ
verksam-bedriverfunktioner som

verksamhetendelsheten, som
sådan.

förbetydelsesärskilddetNärUnderrättelseverksamhet är av
dettaanvänds härförståelsen

underrättelse-stället föruttryck i
självabetecknaförtjänst att

verksamheten.

tillrelationersamladeEnUtrikespolitik stats
omvärlden.
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Sammanfattning

1avsnittInledning

iförändringardeUnderrättelsekommitténredovisarInledningsvis
påverkatharomvärlden,iutvecklingensäkerhetspolitiskaden som

kriget hu-det kallaUnderår.underunderrättelsetjänsten varsenare
tänkbarasida inriktatunderrättelsetjänstensfrån motvudintresset
militäraWarszawapaktsländemasochsidasovjetiskfrånanfall mot

uteslu-såUnderrättelsetjänstenavsikter. gottochförmåga somvar
landet. Förutsätt-militära hotförutseinriktad mottande rentatt

förändrats.harunderrättelsetjänstenförningarna nu
i deåtgärderantaldet vidtagits1990-talet har ettSedan mitten av

avspänning imedförtharsammanhangen,världspolitiska ensom
säkerhetspolitiskaOlikaochmellan väst.i Europa östförhållandena

fördjupats.samarbete harsäkerhetspolitisktochslutitsavtal har ett
iutvecklingen Europaden militära är ettöppenhetEn an-större om

roll,underrättelsetjänstensmilitäradenskäl för översynnat aven
uppgifter.ochfunktion

situationen,internationelladentrögrörlighet itidigareEn som
omvärlds-har1990-talet,inledningsåren till ersattsrådde före av en
osäkerhet.ochföränderlighetpräglasgradhögiutveckling, avsom

framstårÄven mellaneller krigstorkrigrisken för stater somom
vårtfrånförsvunnit nä-kriserochkonflikterinteharavlägsen ens

migrationstryck,formuppstått iharsäkerhetshotrområde. Nya av
ekologiskapå detpåfrestningarochinstabilitetsocialochpolitisk

massförstörelseva-spridningförriskkommerHärtillsystemet. av
för-Dettakonflikterkulturella ärochetniskaterrorism, m.m.pen,

beaktas.måstehållanden, som
fredsfrämjande insatserinternationellapåsatsningenökadeDen

underrättelseinformation.påkravocksåställer nya
omvärld-nuvarandei detmilitära hotetbegränsademycketDet

krigsduglig-omedelbaraförsvaretsmilitäradettilllettsläget har att
be-länder harandramångaliksom iSverigeiberedskapochhet

iförändringartillanpassningtillförmågakräverDettagränsats. en
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omvärldsläget, ställer delvis krav på underrättelsetjänstsom nya en
upptäcka indikationeratt sådana förändringar.
Utgångspunkten för Underrättelsekommitténs utredningsuppdrag
den roll,är underrättelsetjänsten bör spela i den förnyelsesom av

totalförsvaret 1995 och 1996 års försvarsbeslut innebärsom mot
bakgrund bl.a. den förändrade säkerhetspolitiska situationenav i
omvärlden. direktivenI för utredningen har angivits kommitténatt
skall göra översyn underrättelsetjänstensen uppgifter, ledningav
och utformning. Kommittén har haft lägga fram förslagatt skallsom

underlag till anpassning totalförsvaret,ge skapar bättreav som sam-
ordning mellan underrättelseorganen, främjar helhetssyn ochsom en
tydligare inriktning från regeringens sida det gällernär underrättel-
severksamheten och främjar insynen i och kontrollensom under-av
rättelsetjänsten. Kommitténs haröversyn innefattatäven organisato-
riska frågor betydelse det gällernär underrättelsetjänsten.av

Underr¢1tteIsetjiz&#39;nsten bakgrund avsnitt 2en-

I detta avsnitt Underrättelsekommittén kort historiskger återblicken
på underrättelsetjänsten. Vidare kort beskrivning begrep-ges en av

underrättelsetjänstpet och underrättelsetjänstens uppgifter i krig
respektive fred den s.k. underrättelseprocessen,samt inne-av som
fattar de fem planering och inriktning,stegen inhämtning, grundbe-
arbetning, analys delgivning. Isamt avsnittet beskrivs även mer
allmänt vad utmärker militär taktisk, operativ respektivesom strate-
gisk underrättelsetjänst.

Den militära underrättelsetjänsten i Sverige under perioden från
år 1976 till slutet 1990-taletav

Underrättelsekommittén redovisar de grundprinciper och upp-
gifter har gällt för underrättelsetjänstensom sedan 1976 års riks-
dagsbeslut insyn i och kontroll den militäraom underrättelse-av
tjänsten. Som grundprinciper för underrättelsetjänsten har hittills

gällaansetts
den skall liggaatt i linje med statsledningens intentioner i utri--

kespolitiska och andra frågor,
den skallatt underrättelser betydelse för riketsavse säker-- av yttre

het,
den inte fåratt inriktad på uppgifter ankommervara på polisen,- som
den inte får inhämta,att bearbeta eller lagra information- änannan

sådan klart ägnadär öka eller befästaatt kunskapensom andraom
länder,
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inforrnationsutbytet med andra länder uteslutande skall ske iatt-
syfte det svenska försvaret.tjänaatt

Som underrättelsetjänstens nuvarande uppgifter i förstaattanges
hand underlag for den politik åtgärderoch de i övrigt syftarge som
till landets säkerhet. fredstid består uppgifternaI ivärnaatt yttreom

regeringen och försvarsledningen förvarning militära hotatt ge om
landet och underlag för beslut, försvarets beredskapmot rörsom

och krigsduglighet. Verksamheten skall vidare underlag förge ope-
formrativ planläggning i kunskap tänkbara motståndares mi-av om

organisation,litära taktik och utrustning.resurser,
Vidare har underrättelsetjänsten till uppgift bidra med under-att

för beslut Försvarsmaktenslag långsiktiga utveckling. Under-om
rättelsetjänsten skall också kunna lämna underlag för beslut åt-om
gärder vid kränkningar vårt territorium. har uppgifter,Den ävenav

relaterade till svenskt deltagande i internationella insatser. Iärsom
säkerhetspolitiska kriser och i krig övergår uppgifterna till stödjaatt
försvarsansträngningama. Underrättelsetjänsten skall då lämna un-
derlag för beslut agerande i krissituation foroch hur krigetom en
skall föras.

led i verksamheten skall underrättelsetjänstenSom kontinuer-ett
underlag stöd förligt bidra med svensk utrikes- och försvars-som

politik. Underrättelsetjänsten har i det nuvarande säkerhetspoli-att
tiska särskild vikt vid informationläget lägga långsiktiga ut-om
vecklingstendenser och förändringar inom politiska, ekonomiska

områden betydelse föroch militära landets säkerhet. Nya hot ochav
risker inom för vidgat säkerhetsbegrepp skall uppmärk-ettramen
sammas.

Försvarsmakten skall enligt instruktion och bedrivasin leda mi-
underrättelseverksamhet.litär detta ändamål skall i försvars-För

högkvarteret finnas enhet för underrättelsetjänst, MUST,en vars
väsentliga uppgifter hänför till inriktning,sig samordning, inhämt-

bearbetningning och delgivning på underrättelseområdet. Isamt
bl.a.MUST ingår KSI Kontoret för särskild inhämtning med upp-

gift informationhämta in förfaringssätt, inteatt genom som an-
kommer på andra underrättelseorgan använda.att

civilFRA myndighet, tillsammans med Försvarsmak-är en som
förfrämst den svenska militära underrättelsetjänsten.ten, svarar

huvudsakligaFRA:s uppgift informationhämta in sig-är att genom
nalspaning. Militära underrättelser hämtas in och bereds även ettav
flertal myndigheterandra utanför Försvarsmakten. första handI
gäller forskningsanstaltdetta Försvarets FOA, bedriver tek-som
nisk underrättelsetjänst i samband forskningmed och utredningsar-
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materielverk be-och FMV,totalförsvaret, Försvaretsbete för som
för-samband med bl.a. anskaffningunderrättelsetjänst idriver av

samverkar medbistår ellermyndigheter,svarsmateriel. Andra som
utrikesförvaltningen,underrättelsefrågor, bl.a.Försvarsmakten i är

avsnittetKustbevakningen.Tullverket och lRikspolisstyrelsen,
med under-för olika myndigheterredovisningsärskildlämnas en

rättelseuppgifter.

underrättelsetjänstensamband medrollRegeringens i

huvudsak isker iunderrättelsetjänstenstyrningRegeringens an-av
årliga anslags-i samband med deförsvarsbesluten ochtillslutning

regle-styrning ochbudgetmässigframställningama genomen --
enligtgrundprinciper,bl.a. deåterspeglarringsbreven. Dessa som
hållnai allmäntverksamheten och övrigtförskall gällaregeringen

omfattning vissbegränsad skerhandlingsregler. I styr-enen mer
särskilda uppdrag,medsambandi ävenning, förutom attgenom

myndig-iuppgifter för verksamhetenochmålregeringen anger
lagstift-verksamhetenintehetsinstruktioner. Däremot styrs genom

bestämmelserandra förklarandehellerinteprincipning och i genom
förordning.i

länderandrai åtskilligaförhållandenavadtilll ärmotsats som
Regeringskansliet ellerinomsärskiltnågotintehar Sverige organ

samordningochöverordnad styrningförregleruttaladeeljest aven
särskiltnågotfinns inte hellerunderrättelseverksamheten. Det or-

frågorsäkerhetspolitiskaoch bedömerberedersamordnatgan, som
underrättelse-från olikamaterial desamlatgrundval ett merav

framvuxitRegeringskanslietdet inomstället harfunktionerna. I ett
församrådsgrupperinfonnellainterdepartementalamed un-system

huvudsakiarbetarsäkerhetsfrågor. Dessaochderrättelse- grupper
hoc-basis.på ad

underrättelsetjänstenoch kontrollinsyn i utövasRegeringens av
inrättadesunderrättelsenämnd FUN,främst Försvarets somgenom
har parla-vilka de flestaledamöterbestårår FUN1976. avav sex

underrättelsetjänsten inomföljaharbakgrund. FUNmentarisk att
uppmärk-särskiltskall därvidoch FUNFörsvarsmakten FRA. ägna

med särskildaunderrättelserhämtar inenheter,desamhet som
metoder.

underrättelsetjänsterländersAndra

har eftervästeuropeiska ländernaflestai deUnderrättelsetjänstema
frågor harförsvarspolitiskapräglatskrigets slutdet kalla attav
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i Behovetminskat betydelse. underrättelser har ändrat karaktärav
allmänt säkerhetspolitiska frågor.bl.a. ändradeDet värld-mot mer

släget har gjort det möjligt begränsa det militära försvaretsatt ome-
delbara krigsduglighet och beredskap. Detta har emellertid ställt

krav på kompetent och effektiv underrättelsetjänst,högre en som
underlag för nödvändiga politiska bedömningarkan ochge progno-

förläggas till grund försvarsplaneringen iatt stort,ser men som
ikan förvarning kortare perspektiv hotfull situa-även ett om enge

skulle uppstå.tion allttrots
anförts förAndra skäl har ändrade krav på underrättelse-som

länder behovtjänsterna i olika underrättelser svårbe-är ett av om
icke-militära hotbilder och risker fomidömbara i ekonomiskaav

kriser, flykting- och migrationsrörelser, ekologiska hot, spridning av
massförstörelsevapen m.m.

olika ländersSamarbete mellan underrättelseorganisationer be-
angeläget och allttraktas allmänt nödvändigt flera skäl.som mer av

ekonomiska. Ett mindre land har inte rådEtt medär rent att ensamt
underrättelseorganisation ellerbekosta teknisk utrustning för bl.a.en

signalspaning, satellitspaning behövs. Dessutomm.m. som ger sam-
få underrättelsefrågorarbete möjligheter till belysta olikaatt ur syn-

fredsfrämjandevinklar. Internationella operationer ställer i allt hög-
underrättelsesamarbetegrad krav bl.a. grundläg-ettre som en

gande förutsättning för övergripande allmän interoperabilitet.en

Utgångspunkter 3avsnitt

uppgift inhämta,nödvändig bearbeta och analysera in-Det är atten
formation stöd för den svenska säkerhetspolitiken försvaret.till och
Underrättelsetjänsten har härvid central roll. Tjänsten skall be-en

för dedrivas inom uppgifter, statsledningen och riksda-ramen som
har lagt fast.gen

Underrättelsetjänsten ekonomiskabetydande och personellatar
i anspråk. viktig stödfunktion för vårDen säkerhets-ärresurser en

försvar.politik och vårt hög tid söka lägga fastDet är attnu nya
utgångspunkter för tjänsten.

den säkerhetspolitiska efterDet situationen 1990-taletsär nya
början bildar bakgrund till varför nödvändig. Deöversyn ärsom en
säkerhetspolitiska hoten och riskerna har det militära området
blivit mindre framträdande och kan långsiktigt. bredareEnses mer

flerahotbild inrymmer icke-militära hot och risker har vuxitsom
fram och berör vår säkerhetspolitik. Sveriges deltagande i interna-
tionellt säkerhetssamarbete tillmäts ökande betydelse. Därviden
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fredsfrämjande och humanitära operatio-internationellaställer de
viktiga uppgifter.inför nyanema oss

utredningsarbete i offentligt betän-redovisar sittKommittén ett
följerformen för redovisningen denMed denkande. öppna att

Vårt framåtsyftandeövergripande arbetemåste bli ärnatur.av mera
och principiellt.

på bl.a. lägga fram organisatorisktVi har koncentrerat att ettoss
bilda utgångspunkten för successivt föränd-förslag, ettsom avses

under regeringens ledning avseende underrättelsetjäns-ringsarbete
frågor.och dessten

redan det faktummed tillfredsställelse konstateratVi har attatt
inletts och bedrivits haroch utredningsarbetetkommittén tillsatts

fortlöpande intern förändringspro-sig intensifierad ochfört med en
förbättrad dialog inom och mellan under-vad vi förstår,och, encess

Vidare har kunnat konstatera inslagrättelsetjänstens olika organ.
kring underrättelsetjänsten.ökad öppenhetav

avsnitt 4ärändringsperspektiven för underrättelsetjänstenF

huvudsakliga uppgifter hartraditionella ochUnderrättelsetjänstens
ochperspektiv, i omedelbar närtid, medi kortsiktigtvarit att ett en

information för-utgångspunkt i inhämtadeller mindre direkt gemer
invasionsföretag lan-eventuella förberedelser förvarning motom

förmilitära förutsättningarnapolitiska och dedet. De även ettrent
risker-bedömsinvasionsföretag emellertid minskat ochhar numera

fem troligeni fall i perspektivmycket små vart ett av menna som
real- och närtids-förskjutning tidpunkten fråntill tio år. En avupp

påtaglig.långsiktiga såledesunderrättelserbehov ärmot merav
i kortsiktigtoperativa och taktiska underrättelserBehovet ettav

i omedelbar närtid kvarstår dock bered-perspektiv och även som en
också tydligtbegränsade behov iskap Detta ärmot mer angrepp.

i internationellamed ökande svensktsamband ett engagemang
operationer och krishantering. s.k. anpassning-fredsfrämjande Den

eftersyftar till totalförsvaretssprincipen, att avpassa resursersom
såväl kortare, dock inte omedelbart,omvärldsläget, kräver i ett ett

perspektiv operativa och taktiska militära underrät-i längreettsom
uppbyggnad krigsfönnågan hos presumtiv fiende.telser om en av en

underrättelser för bredare överblickkrävs strategiskaDessutom en
tänkbar säkerhetspolitisk utveckling. längreoch analys I ettenav

fem år eller dominerar kravet på strategiskaperspektiv mer un---
derrättelser.

säkerhetspolitiska förutsättningarna karaktäriserasDe numera av
förändrad internationell problembild, har sin grund iallmänten som
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hot och risker. Enicke-militära s.k.relativt brett spektrumett nyaav
fortsätt-totalförsvaret ställerskall präglasäkerhetssynbredare som

underrättelsefunktionercivilasåväl militärapåningsvis krav attsom
underrättelser.strategiskahandi förstalämna

svenskautgångspunkt för denprincipiellfrånKonsekvenserna en
situa-säkerhetspolitiskadenunderrättelsetjänstenmilitära nyaav

förenklatkanmiljön,internationellai denuppståtthartion, som
följande:enligtsammanfattas

tyngdpunktsförskjutningEn
formiväpnadeförvarningmilitärtraditionellfrån avangreppom-

invasion,
uppföljning,taktisk militäroperativ ochheltäckandefrån-

underrättelser,strategiskamot-
underrättelser,icke-militäramot- iverksamhetenmilitäradenuppföljningenselektivitet imot avmer-

närområdet,
ochinhämtningsmetoderförändrademot-

analys.säkerhetspolitisklångsiktigochbredaremot meren-

5avsnittkravochperspektivet rättsstatenskonstitutionellaDet

i det allmännasverksamhetskall liksomUnderrättelsetjänsten annan
krav.demokratiskamed den rättsstatensenlighetibedrivastjänst

grund-medborgarnasochlagarnaunderskallVerksamheten utövas
respekteras.skallrättigheterochfn-läggande

riktlinjervissamedenlighetbedrivs iUnderrättelsetjänsten som
föreslå delsföljandei detKommitténantagit. attharriksdagen avser

lagregle-6, delsavsnittriktlinjer sedessajusteringarvissa enav
12.avsnittseunderrättelsetjänstenfrågairing om

Försvarsminis-kollektivt.ochformelltfattasbeslutRegeringens
s.k. komman-denenligtbeslutanderättformellhartern egenen

förbetydelsesaknarpraktikendock i störredomålslagen, un-som
informellaförfinnsområde. Detderrättelsetjänstens ett utrymme

Regeringskansliet.ochmyndigheternamellankontakter
Utrikes-riksstyrelsefunktion.regeringensUtrikespolitiken är en

förhål-förbetydelsefrågaunderrättadhållasskall närministem av
uppkommerorganisationmellanfolkligellertilllandet statannan

myndighet.statlighos annan
utrikespolitiken.fördainflytande på denviktigtharRiksdagen ett

riks-ochregeringmellansamrådförUtrikesnämnden är ett organ
ochregeringengranskningdessoch utövarRiksdagendag. avorgan

myndigheterÄven särskildaunder sigharregeringenförvaltningen.
kontroll.ochtillsynför
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Underrättelsetjänstens fyra grundprinciper avsnitt 6

första grundprincipen behandlasI den kravet på underrättelseverk-
samhetens förenlighet med statsmaktemas intentioner. Där anges
bl.a. hänsyn skall till den ökade vikt, fästerstatsmakternaatt tas som

fredsfrämjandevid deltagande i internationella och humanitära in-
fåroch verksamheten endast våra behovsatser att styras av egna

prioriteringar".och
diskuterar betydelsen underrättelsetjänsten iKommittén av sam-

internationella säkerhetssamarbete ochband med Sveriges attanser
tydligare uttryck tidigare. Häri liggerkomma tilldetta bör änett att

och prioriteringar måste viduttrycket våra behovegna ges en
första grundprincipen föreslås lyda på följandetolkning. Den sätt:

Underrättelseverksamheten skall bedrivas i enlighet med
försvars- säkerhetspolitiska in-statsmaktemas utrikes-, och

våra be-Verksamheten får endasttentioner. styras av egna
Härvid skall dock hänsyn tilloch prioriteringar.hov även tas

intematio-statsmakterna fäster vid detökade viktden som
form och deltagande isäkerhetssamarbetet i stöd tillnella av

fredsfrämjande och humanitära insatser ochinternationella
dettapå underrättelseverksamhetensärskilda kravde som

ställer.

militära underrättelseverk-grundprincipen denden andraI attanges
Kommittén anför dennalandets säkerhet.samheten attyttreavser

med hänsyn till den militära underrättelse-vidgas någotprincip bör
fråga internationella säkerhetssamarbe-uppgifter i dettjänstens om

förhållanden inte direkt vårt landskan rör yttretet, somavsesom
underrättelse-kommittén på den militärapekarsäkerhet. Vidare att

verksamhetsområde vadfå allt viktigaretjänsten kan komma att ett
vårt landshot och risker utanförformergäller vissa gränser.avnya

landetspå vad innefattas i hotvidgade sä-Denna yttremotsomsyn
kontaktyta medmilitära underrättelsetjänstensdenkerhet gör att

Underrättelse-de polisiära, ökar.inte minstandra myndigheter,
andrakunna samverka medefter särskilda beslutskalltjänsten

militära underrättel-projektliknande former. deni Attmyndigheter
uppgifter följer redanmed polisiärasysslainte harsetjänsten att av

för samverkanområdet. nödvändigapå Detlagstiftningen utrymmet
föreslås lyda:grundprincip,uttryck i dennatillbör komma som
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får uteslutandeunderrättelseverksamhetenmilitäraDen avse
säkerhet och förför riketsbetydelseunderrättelser yttreav

form svensktsäkerhetssamarbetet iinternationelladet av
fredsfrämjande ochinternationellaideltagandetill ochstöd

inriktning påfår inte hahumanitära insatser. Den egenen
brottsbe-för polisensinomliggerunderrättelser ramensom

brottsförebyggande arbete.ochkämpande

skallunderrättelseverksamhetengrundprincipentredjeDen attanger
betydelse förPrincipenbehov. attlandets är av-styras avegnaav

underrättelsetjänst.medinformationsutbytet statsgränsa annan
säkerhets-internationellabåde dethär påpekarKommittén att

säkerhetspo-hänförs tilloch risker,hotoch desamarbetet somnya
andramedunderrättelseutbyteökat behovmedförlitiken, ett av

innebördenalltföranförKommittén snävatt avstater. synen
sigvärde iliggeranläggas. Detbehov inte börlands ettvårt egna

mellanunderrättelseinformationutbyte staterna.vidgatmed ett av
specialise-visshindertolkasbör inteprincipenhär motettDen som

emellan. Genomarbetsuppgifternafördelningoch staternaring av
intres-säkerhetspolitiskalandsvårtuttrycketinföraförslaget att

samarbets-förvidgatkommitténsen utrymmeettatt nyageavser
lyda:föreslåsgrundprincipentredjefonner. Den

säkerhets-landsvårtskall tjäna endastUnderrättelsetjänsten
verksamhetbedrivadärmed intefårochintressenpolitiska

in-andralåtaellernågonuppdrag staterspå statannanav
våraföretressen egna.

statsledningensden högstamarkerasgrundprincipenfjärdedenI
Kommittén dis-utlandssamarbete.underrättelsetjänstensföransvar

sinochsamarbetegälla för dettabörriktlinjerdekuterar angersom
huvud-härsigområde.på detta Detpraxistillämpad rörpå nusyn
åtagan-ensidigaelleröverenskommelserbindandeintesakligen om

samarbets-frågafrämststället detsvensk sida. I ärden från om en
ochfråninformationmyndighet statsvenskdärform emottar annan

enlighetitillinformationlämnarmyndighet statsvenskdär ut annan
överenskommetformelltbehöverdettasvensk lag,med attutan vara

förutompåpekarKommitténförfattningsreglerat. att,särskiltoch
infor-hållasbehövakanutrikesministernocksåförsvarsministern,
före-Kommitténutlandssamarbete.underrättelsetjänstensmerad om

detgrundprincipdennaförändring än attnågonslår inte avannan
personuppgiftsområdet. Därpågällervaderinrasbör även somom
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får förutsättasregeringen meddela föreskrifter för verk-närmare
samheten. Principen bör lyda:

Utbyte information med utländska underrättelse- och sä-av
kerhetstjänster får ske endast under förutsättning syftet äratt

tjäna statsledningen och det svenska totalförsvaretatt samt
lämnade uppgifter inte till skada för svenska intressen.äratt

erinrassammanhanget bör den begränsning i frågaI om om
uppgifterutlämnande de svenska bestämmelsernasomav

sekretess och personuppgifter kan innebära.om
sålunda grundprineipema på några punkter börKommittén attanser
något vidare tolkningsutrymme vadändras och änett anta-somges

före kallatidigare rådande säkerhetspolitiska läget detgits under det
krigets slut.

inriktning och uppgifter i krig, beredskapUnderrättelsetjänstens
avsnitt 7och fred

inriktning och uppgifter i kris- eller krigs-Underrättelsetjänstens en
situation

grundenunderrättelsetjänstens verksamhet i fredmilitäraDen utgör
så-bedrivas i kris- eller krigssituation. Iför tjänsten skallhur enen

emellertidden militära underrättelsetjänstendan situation får en av-
underrättelsetjänstenomfattning i fredstid. krig harIänsevärt större

omfattande underrät-statsmakternadels lämna avsevärtettatt mer
såsomför agerande, delsstöd besluttelseunderlag attsom om en

information stödja Försvarsmakten meduppgift medomedelbar att
sådant läge krävsför beslut militära operationer. lunderlag ettom

tillhandahålla så detaljeradeunderrättelsetjänsten kandet bl.a. att
stridskraftsresurser ochmöjligt fiendensupplysningar ut-som om

Även måste kunnande upprätthållas och in-i fredstidrustning. ett
vidmakthållasförutsättningarna för dessahämtningsmetoder och

upprätthålls i verk-också kontinuitetoch utvecklas. krävsDet att
alliansfrihetsammanhang kan påpekas Sverigesdettasamheten. l att

förmågapå aktiv underrättelsetjänst och dessställer kravstörre en
bibehålla kompetens inför krisläge.fredstid högiäven ettatt en

grundläggande uppgifterUnderrättelsetjänstens

påprimär uppgift för underrättelsetjänstenfredstid detI är att,en
första hand militära politiska indikationer, i tidgrundval i ochav

förvarningstatsmakterna och försvarsledningenkunna omenge
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förändradekrigshot. den militära hotbilden och den, enligt vadTrots
uppfattning, risken förallmän säkerhetspolitisk minskadeärsom en

kvarstår militära underrättelse-militära landet, denmotangrepp
angreppsför-inriktning förvarninggrundläggandetjänstens mot om

omfördelning den militärafrigörande ochberedelser. Ett en av un-
från kortsiktigt inriktad underrättel-derrättelsetjänstens resurser en

ske och fortlöpanderimligtvis kunnasefunktion bör prövas även om
upprätthållas och utvecklaskunnande måsteochberedskap även

hotbildslägen.eventuellt förändradetankeområdet med
aktualiserasöverskådlig tidinvasionshot inomfrånvaroI ettav

uppgifter. utgångs-framtidaunderrättelsetjänstens Enfrågan avom
underrättelsetjänsten fort-meningenligt vårhärvidpunkterna är att

fullgöra centralaperspektivet skalli det kortaresättningsvis även
Försvarsmaktengrundberedskap,för denuppgifter inom somramen

för hävdaochför försvaretupprätthållaskall väpnat attmot angrepp
därvidmåsteUnderrättelsetjänstenintegritet.territoriellsvensk upp-
fomiågahagrundberedskap förtillräckligt högrätthålla attatten

hotvårt land, såsomtänkbara hotenanalysera deochupptäcka mot
förstamed ibegränsade insatserformiväpnade avangreppom

territoriumvånintrång päavsiktligafjärrstridsmedel, samthand
territoriet.kränkningar mot

1mdcrräIIc/xct/iitzivlcn/amsckx’cn.cr/iirnpa.s.ming.sprinc&#39;ipen.s&#39;A

skallberedskapFörsvarsmaktensinnebärAnpassningsprincipen att
efter beslutårinomorganisationendelarutvaldamedge ettatt av

och plan-organisationBeredskap,krigsdugligliet.fulluppnåtthar
långsik-fömiågaFörsvarsmaktensmedgevidareskallläggning att

fram-förförändrasellerutökasdvs. motsvaratigt kan attanpassas,
behov.ochtida krav

uppföljningkontinuerligperspektivet krävsdet kortarel aven
sida, bl.a.underrättelsetjänstensfrånomvärldsutvecklingen genom

ochtillståndstridskraftemasuppgifteranalysochinhämtning omav
Underrättelsekommitténnärområde. Enligti vårtfrämstutveckling

tjänsten.kravställer detta höga
för-sådanaförvamaunderrättelsetjänstenharDärutöver att om
ochtillväxtförsvaretsmed tankeomvärldsläget,iändringar som

tids-anpassning i längrebeslutföranledabörominriktning, ettom
utök-långsiktigt kanförmågaFörsvarsmaktenshurperspektiv, dvs.

och behov.framtida kravförförändraseller att motsvaraas
bred säker-kravställs detförhållandenallaUnder stora en
skapas. Detskallsådan grundföranalysfönnågahetspolitisk att en

måsteändåanpassningsbeslutofrånkomligtemellertid attanses
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leda till åtgärder,under betydande osäkerhet ochkomma fattasatt
komma bedömas onödiga.efterhand i flera fall kani att somsom

1998/99:74 påpekat detta nödvän-Regeringen har i äratt ettprop.
enligt Underrät-risktagande. förhållande skapardigt politiskt Detta

funktion, i densärskilt behovtelsekommitténs mening ett av en som
dels inriktning till underrättelseor-kanpolitiska beslutsprocessen ge

handlingsalternativmån kan klargöra olikamöjligastedels iganen,
samlat underrättelseunder-bakgrundför beslutsfattarna ettmot av

lag.
underrättelseinformation framstår där-mångfaldvarieradEn av

indikatio-för upptäcktsannolikhetenför ökaviktigvid att avsom
anpassningsbeslut.föranledabör ettsomner,

framhållit anpassnings-1998/99:74har iRegeringen attprop.
propositionen bl.a. skeenligtskallförbättras. Detförmågan skall

tidigt kunna lämnautvecklas förunderrättelsetjänsten attattgenom
propositionen har det ianpassningsbeslut. lunderlag förrelevant

vår framtidapå osäkerhetenpekatssammanhang sä-dessa att om
underrättelsetjänsten. Detpåställer kravmiljökerhetspolitiska nya

anpassningsprin-uppfattningUnderrättelsekommitténsockså attär
under-underrättelsefunktionen ochpåökade kravställercipen att

ändamål måsteför dettaorganisationochrättelsetjänstens resurser
stärkas.

förmågan tillochunderrättelseinhämtningeniTyngdpunkten
med bort-således,anpassningsprocessengällerdetanalys när synes

under densammanhanget,roll iforskningens närmastefrånseende
mi-till denmindreförhållanden, knyterpåframtiden ligga som an

tillochuppgiftertraditionellaunderrättelsetjänstenslitära mer en
militärsammanvägningunderrättelsefunktion. Eninriktadcivilt av

måste emel-civil informationekonomisk ochpolitisk, annanresp.
fullständigt säker-såföreliggaskallför detalltid skelertid ettatt

på poli-anpassningsbeslutmöjligt förunderlaghetspolitiskt ettsom
civilmilitär ochför bådeuppgifterviktigafinnstisk nivå. Här un-

derrättelseverksamhet.
planeringsamordnadbehövs förfunktionkoordinerandeEn en

Bl.a.inforrnationsinhämtningen.gällerdetredaninriktningoch när
för-frågaställer ianpassningsprocessenkravde särskilda omsom

utveck-vitt spektrumskeende ochkomplextmåga i ettatt ett av
omvärldssituatio-förändringar iupptäcka relevantalingstendenser

detta.aktualiserarnen
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vidgade säkerhetsbegreppetsDet hot konsekvenser förs.k. nya
underrättelsetjänsten

års försvarsbeslut1995 och 1996 totalförsvaret i förnyelse inne-om
säkerhetspolitikenbär inriktning och verksamhetenatt attges en ny

för totalförsvaret mili-inte enbart skall bemötainom gängseramen
försvarsbesluten framhålls säkerhetspolitiskahot. denltära att nya

medfört totalförsvarets fortsätt-har inom isituationen att ramman
från breda-skall utgå vidgad säkerhetssyn och bemötaningen etten

risker och påfrestningar, s.k. hot. hel-spektrum hot, Enav nyare
åtgärder för före-prägla samhällets satsningar ochskallhetssyn att

fred krig. kan gällahot och risker i såväl Detoch hanterabygga som
ekologiskaekonomiska kriser, försörjningskriser,bl.a.hot i form av

konflikter,nationalism, etniska och religiösaaggressivhot, gräns-
eller migra-och flykting-brottslighet terrorismöverskridande samt

efterlevna-till kontrollenUppgiften medverkationsproblem. att av
rustningskontrolltillavtal nedrustning,internationelladen omav
utvecklingenmassförstörelsevapen ochspridningsamt mot avav

underrättelsetjänsten.särskilt viktiga ihotteknologiskaandra är
förfaradirektbedömts någonintehoten hars.k. utgöraDe nya

med militä-heller primärt bemötasskall inteoch desäkerhetlandets
Åtgärder hellerfaller intede hotenfredstidiinsatser. mot nyara

verk-fredtotalförsvar. Således bör de iunderbegreppsmässigt
föransvarigamyndigheternasamhetsansvariga mot-även attvara

ställas tillförsvaretskankrig.i Däremothotenverka de resursernya
myndighetsutövning. Detförfogande i deras ärmyndigheterscivila

olika slagföransvarsförhållandenaklargörauppgiftregeringens att
medsigtotalförsvarsverksamheten skallåtgärder, ut-ta ansomav

säkerhetsbe-och vidgatvidgad säkerhetssyngångspunkt i etten
grepp-

kapacitetsaknarochcivila myndigheterden månI egenorgan
underrättelsetjänsten kunnabörunderrättelseinhämtningförbl.a.

ochMUST FRAuppgifter.verifierasamla in ellermedbistå attt.ex.
försåledes inomunderrättelseorgan börandraoch även ramen upp-

analysinhämtning ochmedandra myndigheterstödjakunnadrag av
vissbesittergrundpåsärskilda fall,information i attt.ex. manav

i övrigt.särskildaeller harutrustningteknisk resurser
strukturunderrättelseområdetpåframhållits saknasredanSom en

meningtraditionellivad utgörarbetetsamordnaför motatt som
informationinhämtningsåväl vadsäkerhetspolitiska hot avavser

Avsaknadenbedömning.sammanhållenochanalys ettavensom
bak-påtagligblirsamordnandemed motänett meransvarorgan
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s.k.också omfattarsäkerhetsbegrepp,vidgatgrund ett nyasomav
hot.

för under-säkerhetssamarbetets konsekvenserinternationellaDet
rättelsetjänsten

den säker-har framhållitsFörsvarsbeslutårsoch 19961995I att nya
freds-betydelsenomvärlden har stärktisituationenhetspolitiska av

in-medverkan i detsvenskinsatser. Enhumanitäraochfrämjande
statsmakternakräversäkerhetssamarbetetternationella att genom

grundtillinformation läggaerforderligfårunderrättelsetjänsten att
såda-beslutinsatser ochtänkbaraplaneringför ett omsenareaven

konflikterförutsekanunderrättelsetjänst,påställsKrav somenna.
säker-bedömningardelgematerial ochinhämtatbearbetasamt om

informationkrävsförhållanden. Vidaremilitäraoch atthetspolitiska
operatio-ochsäkerhetinsatsstyrkomasförstödsåsomlämnaskan

underrättel-Sålundaför dessa.sig på platsen ärbefinnerdenärner,
för-för derassäkerhet,styrkomasförförutsättningsefunktionen en

kon-haförhandlingarledauppgifter och samt attsinalösamåga att
i sakensemellertidliggerDetbevakningsområdettroll över m.m.

i dessabevakningunderrättelsetjänstenssvenskaden sam-natur att
för-måste kunnatjänstenheltäckande,kaninte utanmanhang vara

underrättelse-ländersandramedpartnersamverkanpåsiglita en
tjänster.

förprimäradetregeringen ansvaretinomharUtrikesministem
internationellafredstid ideltagande iSveriges genomengagemang

försvarsminis-medanorganisationer,mellanfolkligaandraochFN
be-sammanhang,i dessafrågormilitära t.ex.förhar ansvarettern
mi-svenskasig förlämparuppgifterpåkalladehuruvidadömningen
ochunderrättelsetjänsteninriktningenförinsatser. Ansvaretlitära av

fasenicke-militärainformation i denberedningochanalysför avav
säkerhetspolitiskaheltäckandepå Denfaller UD.insatserna mer

fredsfrämjan-för beslutgrundtillskall liggabedömningen, omsom
Försvarsde-medsamrådinnefattasjälvfalletmåste ävende insatser,
frågor. Enmilitärstrategiskaochförsvarspolitiskaipartementet

efterlysts.hardettaRegeringskansliet förifunktionsamordnande
inforrna-andratilltillgångharbedömningen UDpolitiskadenFör
militäradenkrävsbedömningenmilitäraför dentionskällor men

funktion,finns behovmedverkan. Detunderrättelsetjänstens av en
sammanhang.i dessa"Spelregler"klararekan gesom

underrättelsetjänstregeringenframhåller1998/99:74 attI prop.
fredsfrämjan-iframgångtillmöjligheternaförfunktionviktigär en

erfarenheternapåpekarRegeringeninsatser. atthumanitäraochde
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från svenska underrättelsetjänstens samarbete med ochden Nato-
för iinom SFOR Bosnien-Hercegovina har vi-partnerländer ramen

underrättelsetjänst förbättrar enligt propositionendetta. godEnsat
krigsförbanden och för civil personalförsåväl säkerheten som

möjligheterna lösa uppgiften. Underrät-områdettjänstgör i attsom
samverkanenligt propositionen ytterligare utvecklabörtelsetj änsten

fredsfrämjande verksamhet.förländer inommed andra ramen
under-det finns anledningUnderrättelsekommittén attattanser

underrättelsetjänstens betydelse,uppfattningstryka den som re-om
för i den berörda propositionen,givit uttryckgeringen har närnyss

Enligt kommit-fredsfrämjande och humanitära insatser.det gäller
krav på den militära under-insatser ökadeställer dessaténs mening
för såväl inhämtning in-förutsättningaroch dessrättelsetjänsten av

operativ och strategisk analys.förmåga till taktisk,formation, som
och denvikten den militärasärskilt betonavillKommittén attav

medsammanhang samarbetari dessaunderrättelsetjänstencivila
underrättel-samordningbl.a.myndigheter, UD. Dencivilaäven av

förföreslår skall skapas inom Re-kommitténsetjänsten, ramensom
väsentligkommitténs mening haenligtgeringskansliet, bör upp-en

sammanhang.i dessagift fylla ävenatt
iunderrättelseverksamhetensamordningochinriktningHur av

i dengenomförts i praktiken belyseskrissituationanslutning till en
de åtgärderbilaga redovisasredovisas Därfallstudie somsom

imed utvecklingen Ko-avseenden i sambandi dessavidtogssom
halvåret 1998.förstasovo

ochSamordning resursavvägning

för underrättelsetjänstenbehandlade uppgifternahärfråga deI om
samordningen.stärker Förstatsmakternabehovföreligger attett av

samtidigtuppgifter tillkommitharunderrättelsetjänsten somnu nya
Underrättelsetjäns-eller ändrat karaktär.betydelseiminskatandra

deuppgiftertillomfördelahittills kunnahar utan attten resurser nya
någoninte möjligt haöka.behövt Dethartotala är attnuresurserna

kan fullgörasde uppgifternahuruvidauppfattningvälgrundad nya
visamordningsfunktion,Denexisterandemed re-somresurser.
inrikt-bedömningfortlöpandemöjliggörakommenderar, bör aven

ning och resurser.
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påSynpunkter underrättelseprøcessen och dess metoder
avsnitt 8

tyngdpunktsforskjutning skett från operativa och taktiskaharEn
strategiska i säkerhetspolitiskt perspektiv.underrättelser Enmot ett

militär underrättelseberedskap måste docktillfredsställande upprätt-
hållas.

tidigare måste ställas på flexibilitet inomandra kravHelt än un-
derrättelsetjänsten.

funktion i Regeringskansliet för bl.a.samordnandebehövsDet en
underrättelse-verksamheten.militära och civiladeninriktning av

olika inhämt-ingen självständig bedömningKommittén gör av
kontinuerlig och de-sådan bedömning kräverningsmetoder. En en

första handsådan utvärdering iuppföljning.taljinriktad En är en
fortlöpande utvärde-uppdragsgivama och samlad ochfråga for en

samordningsfunktion i Rege-kunna skering torde bäst genom en
ringskansliet.

inhämtningsynpunkter påredovisar dock vissaKommittén ge-
stationerad vidpersonal,källor är ut-öppna samt somgenomnom

Även spaningssatelliterinhämtninglandsmyndighetema. genom
informationskrigföring.frågor rörandevissaberörs liksom

därvidKommittén bedömer
underrättelseinhämtning-värde förfår alltkällor störreÖppnaatt-

en,
bedrivasutlandsmyndighetema börverksamheten inomatt mer-

integrerat,
satellitspaning bör utredastillmöjligheterna samtatt-

ytterli-informationskrigföring bör studerasfrågorna rörandeatt-
förslag.med regeringensi enlighetgare

samarbetedet bör skeKommittén konstaterar närmareäven ettatt
säkerhetspolitiska bedömningaroch vadmellan MUST UD samtavser

för förse regering-övergripandehar detdet UD, attär ansvaretatt som
uppgifterbidra medkan sammanhangetMUST imed sådana. omen

militärstrategiskamedverksamheten i omvärldenden militära samt
bedömningar.

kommitténunderrättelser konstaterardelgivningVad attavavser
i vis-medför detsådan sker skyndsamt. Detnödvändigtdet attär att

ofullständigtobearbetad ellernödvändigt delgefall bliräven attsa
pekarKommitténtill uppdragsgivaren.bearbetad information även
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långt möjligt käll-önskvärdheten så tillgodose kravetatt som
i underrättelserapporteringen.hänvisningar

samordningsfrågørstyrnings- ochlednings-,Organisations-,
9avsnitt

och dess ledningGrundorganisationen

skallmilitära underrättelsetjänstenväckts denFrågan har görasom
ÖB påFörsvarsmakten ochförhållande tillfristående i mot-mera

länders underrät-förhållandet med vissa andrasvarande ärsätt som
alltid iunderrättelsefunktion finns dockmilitärtelsetjänster. En rent

också i under-länder. liggeri dessa Detformeller ävenannanen
beslutsfattare,underordnad dendenrättelsetjänstens ärnatur att som

skalltjänsteninformationbehov denhand hari första ge.somav
underrättel-strategiskaoch operativataktiskagäller ävenDetta men

under-strategiskkoordinerandebredare ochpåKravet ävenenser.
samord-det inrättastillgodosesrättelsefunktion kan att engenom

Underrättelsekommittén harRegeringskansliet.ningsfunktion inom
nationellsärskild,tillskapandetföreslåskälfunnitinte att un-av en

ÖB:s led-från direktaskilja MUSTellerderrättelsemyndighet att
förhållande tillställning iskäl ändra KSI:sfinnsning. hellerInte att

MUST.
underrättelsetjänstcivilbara militärintefullgör ävenFRA utan

kompetensområde.sittuppgifter inomcivilavissadärutöveroch har
någon anledningfinnsinte detUnderrättelsekommittén attattanser

civilfriståendesåsomställningorganisatoriskaändra FRA:s en
Försvarsdepartementet.undermyndighet

änd-finns skäl tillfunnit detinteUnderrättelsekommittén har att
ochgrundorganisationunderrättelsetjänstensgällerdetringar när

Regerings-samordningsfunktionen inomnämndaledning.dess Den
organi-denfortlöpande bevakauppgifttillha ävenkansliet bör att

underrättelsetjänstenledningenochutformningen samtsatoriska av
sigkan visaförändringar,ochutredningsåtgärderföreslåatt som

motiverade.
budgeteringsärskildadenUnderrättelsekommittén tar somupp

skilt från Försvar-och KSI:sbeträffande MUST:ssker resurser
bildkommitténenligti övrigt. Dettabudgetsmaktens avenger

ÖB:sinskränkning iframstårochverksamhetenstelhet som en
underrättelsetjänsten.kontrolleraochförfogamöjligheter överatt

MUST:snaturligtframstårdet attKommittén att mersommenar
plane-Försvarsmaktensidelingårverksamhetoch KSI:s som en

budgetprocess.ochrings-
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underrättelsetjänstenStyrning av

skall bedrivas så den förenlig medUnderrättelseverksamheten äratt
säkerhetspolitiska omvärldssi-intentioner.statsmaktemas Den nya

underrättelsetjänsten tidigare, dåandra krav påställertuationen än
underrättelsetjänstens verk-den militäraför styrningenansvaret av

Försvarsmaktenläggasutsträckning kundeisamhet stor genom
ÖB frånmålformuleringallmängrundval endastpå rege-merav en

säker-omvärldssituationen kräver däremotringens sida. Den ennya
tendenser iperspektiv.bredare Nyabedömning ihetspolitisk ett

för-säkerhetspolitiskaandrarisker ochgäller hot,vadomvärlden
iuppmärksamhet ochpolitisk övervägasmåstehållanden störreges

till denställningstagandenfortlöpandestatsmaktemastillanslutning
för detinriktning. Huvudansvaretsäkerhetspolitikens attsvenska

påfallerbedömningensäkerhetspolitiskaför denunderlagskapas ett
regeringen.

faktorer,svårbedömbarakomplexdetochosäkerhetDen somav
förtill grundskall liggaochomvärldsutvecklingenpåverkar som

infonna-behovregeringensökarsäkerhetspolitiken,den svenska av
viktigalämnahärförutsättsunderrättelsetjänstenmilitäration. Den

denkunnabehovregeringensocksåökar styraDärmed attbidrag. av
ÖB verksamhet.underrättelsetjänstensleddaav

årsmed 1996enlighetisäkerhetsbegreppet,vidgadeDet som
sig kravställer is.k. hoten,omfattar deförsvarsbeslut även nyanya

säkerhetspolitiska be-för deninformationbehovregeringens av
här lämnakanunderrättelsetjänstenmilitära ävenDendömningen.

inrikt-ochsärskild styrningdockkräverväsentliga bidrag. Detta en
risker,ochdels vilka hotför klargörasidaregeringensfrånning att

ställningdels vilkenvidgad säkerhetssyn,omfattasbör enavsom
ansvarigatill de eljestförhållandeiskall haunderrättelsetjänsten

i dessainformationinhämtninggällerdetmyndigheterna, när av
sammanhang.

lägetsäkerhetspolitiskatill det är,anpassningTotalförsvarets
försvarspolitiken ochförcentral frågaframhållits, to-redan ensom

hanteringRegeringensutfomining.framtidatalförsvarets anpass-av
styrningförutsätterlång siktkortpå såvälningsförloppet ensom

hänseenden.angivnaiunderrättelsetjänsteninriktningoch nuav
intematio-i detandra insatserfredsfrämjande ochiDeltagandet

svenskai denviktigare delalltsäkerhetssamarbetetnella utgör en
omvärldsun-strategiskabehovRegeringenssäkerhetspolitiken. av
styrning frånBehovetallt viktigare.därmedblirderrättelser av en

framhållits.därvidharsidaregeringens
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preciseringUtan regeringens behov säkerhetspolitiskten av av
relevant information blir för underrättelseorganens tolk-utrymmet
ning sin uppgift framför allt det gäller frå-säkerhetspolitiskanärav

Åalltför och tolkningen präglad osäkerhet. andra sidanstortgor av
finns såsom det ocksådet risk för, har visat sig i realiteten, bris-att

i inriktningen kan leda till underrättelseorganen följerinte denter att
erforderligsäkerhetspolitiska utvecklingen i grad.

Styrningen underrättelsetjänsten kan ske formi lag ellerav av
föreskrifter i den del behövligaandra riktlinjer och inriktningen av

underrättelsetjänsten allmängiltig och bestående karaktär.är av mer
fortlöpandeoch styrning kan därutöver skeEn di-närmare genom

anvisningrektiv i samband med medel eller särskildaav genom
formerna förangivna styrning den militärauppdrag. De nu av un-

emellertid kompletteras med funktionderrättelsetjänsten bör meden
Regeringskansliet, fortlöpande medverkaför kanföreträdare som

för underrättelseorganen.i inriktningen kan klargörastill detaljeratt

underrättelsetjänstenför samordningSkäl av

bedrivas bl.a. bakgrund detsäkerhetspolitik skallSvensk mot av
årsmed ochi enlighet 1995 1996säkerhetsbegrepp,vidgade som

denvid sidan hävdandetutvidgats tillharförsvarsbeslut att avav-
hanteringen inter-svenska bidrag tillintegriteten ochterritoriella av

fredsbevarandeländerkonflikter i andraochnationella kriser samt
Underrättelsefrågoma där-hot.omfatta s.k. ärinsatser även nya-

departementsöverskridande.med också
förhållandet ivadSverige till skillnadsaknas i ärDet mot som

Regeringskanslietsärskilt inomländerandraåtskilliga ett organ
och samord-överordnad styrningregler föruttaladeeljesteller en

funktionfinns dethellerunderrättelseverksamheten. Intening enav
sådanberedningför samordnadRegeringskanslietinom av un-en

börolika håll ochfinns påderrättelseinformation, utgörasomsom
ställ-säkerhetspolitiskaformar sinaregeringeninslagviktigt närett

ningstaganden.
sitt bidrag tillfortlöpande kunnamåsteUnderrättelsetjänsten ge

perspektiv.bredarebedömningsgrund isäkerhetspolitisk etten
handoch i förstaoch samordnandestyrandeförutsätterDetta en

underrättelsefrågor in-hanteringfunktion förinriktadstrategiskt av
verk-underrättelsetjänstensmilitäradär denRegeringskansliet,om

fördet formVidare krävssåsom del.behandlassamhet sam-enen
underrättelse-civilsåväl militärberedningochmanvägning somav

säkerhets-fullständigtföreliggaskallför detinformation ettatt mer
föravgörande betydelsevidarebeslutsunderlag. Detpolitiskt är av
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nå i underrättelseverksamheten, regeringensresultat attatt ett gott
detaljerad utformning i samrådunderrättelsebehov kan ettges en

underrättelseorgan.med olika
behöver upprätthållas mellan underrättel-fortlöpande dialogEn

för diskussionföreträdare för Regeringskanslietoch omseorganen
behoven och för upprätthållaprioriteringar och justeringar att enav

i inriktningen underrättelseverksamheten.nödvändig flexibilitet av
överordnadframhållitsunderrättelseorganenharDet att sam-enav

försvarspolitiska analys-strategiska utrikes- ochordning denav
säkerhetspoli-sammanhållenbehövs för skapakompetensen att en

totalför-i den förför regeringen inte minstbedömningsgrundtisk
anpassningsprocessen.viktigasvaret

Regeringskansliet bör hainomsamordningsfunktionEn en per-
övergripande bildFunktionen bör kunnakaraktär.manent avge en
möjligheter fort-och haunderrättelseverksamhetensamladeden att

det skulledet inteharfölja denna. Däremotlöpande attansetts vara
underrättelseom-analysfunktion påcentralmedändamålsenligt en

ställetbör iVarje enskild myndighetRegeringskansliet.rådet i om-
utnyttjandemedverksamhetsområde ochsittinombesörja analysen
Härigenombesitter.myndighetenspeciella kompetens,den somav

allsi-blirpå olika hotbilderperspektivenuppnåsskulle även att mer
digt belysta.

fortlöpande förRegeringskansliet börSamordningsfunktionen i
lägesbedöm-säkerhetspolitiskaunderlag förredovisaregeringen

beslut. Un-säkerhetspolitiskalångsiktigaförningar även mermen
bedömningar,ochinformation, analyserpågrundasbörderlaget

underrättelseverksamheten,förinomtagits fram mothar ramensom
medsituationerhändelser ochspektrumbrettbakgrund ett avav

formhot iekonomi ochförsvar,politik,till bl.a.anknytning avnya
informationskrigfö-massförstörelsevapen,spridningterrorism, av

företrä-ske medsamrådberedningen börmedsambandring Im.m.
då i förstaochoch departementmyndigheterberördaolikadare för
Justitiede-UD,Försvarsdepartementet,förföreträdarehand med

SÄPO.medoch RPSMUST,Försvarsmakten FRApartementet,

samordningfrågauppgifterroll och iNärmare regeringens omom
underrättelseområdetpåutvecklingoch

tillförsRegeringskanslietföreslårUnderrättelsekommittén att en
underrättel-församordningsfunktionändamåldettastruktur för en-
berednings-departementsövergripandebeståendesefrågor enav—

församordningssekretariatstöddstatssekreterarnivåpå ettavgrupp
förslåsRegeringskanslietfunktion inomunderrättelsefrågor. Denna
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uppgift för kvalitetsutvecklingenockså få till det gällernäratt svara
hos underrättelsetjänstensverksamheten organ.

förslag förUnderrättelsekommitténs redovisas hur strukturI en
underrättelsefrågoma kan utformas. Viregeringens samordning av

sådan struktur flexibel. Organisatio-viktenvill betona görsatt enav
kan flyttas vid departementsomor-utformas så den lättbör attnen

med regeringsskifte. behov,i samband Deganisationer ettt.ex. som
emellertidutredningsarbetets gång, visaridentifiera undervi kunnat

samordningsuppgift tydligdennadet viktigtklart på är attatt enge
position.formelloch

beståredan påpekats,Samordningsfunktionen av ensomavses,
samordningssekreta-statssekreteramivå ochpåberedningsgrupp ett

följande uppgifter:hariat. börDen
följa utvecklingenregelbundetSamordningsfunktionen skall av

ochSverigesäkerhetshotbevakningunderrättelsetjänstens motav
avseendevid meningunderrättelseunderlaget ibedömningargöra av
Sverigesäkerhetspolitiska hotspecifikaellerallmänna yttre mot -
Sverigesi avseendenochcivila rörmilitärasåväl även somsom -

operationer.humanitära Ifredsbevarande ochförområdetroll på
hjälputförs medArbetetnärområdet följasskallförsta hand noga.

utrikesförvaltningen,frånoch analyserrapporteringsedvanligav
Samordningssekretariatet skall i hu-m.fl.och FRAFörsvarsmakten

formbearbetade underlag imed detarbeta rapporter,vudsak somav
ha möj-skall docksekretariatetutarbetat.harunderrättelseorganen

underrättelseorga-utnyttjasunderlag,detdellighet att ta avsomav
vissakan ioch detdock härvid beaktasmåsteKällskyddet av-nen.

restriktioner.medföraseenden
regeringenförredovisaskunnaskall vid behovBedömningama

statsledningen.informationsbehov förviktigtdärmed fyllaoch ett
lö-för regeringendärmeduppgiften blircentrala attattDen svara

underrättelsetjänstenssamlade svenskatillgång till denharpande
akuta elleranalyssäkerhetspolitisksammanvägdbidrag till aven

Vidaresäkerhet.landetsrisker förellerlångsiktiga hot yttremot
sekretariatet,då inomochfunktion,dennainom närmastskall man

löpande.underrättelseunderlagetrutinmässigt följamera
underrättelse-medverka tillskallSamordningsfunktionen att

sitt arbetekontinuerliga inriktningfår denolikatjänstens avorgan
samordnings-behov.säkerhetspolitiska ISverigesmotsom svarar

underrättelsebehovvilkasärskilt beaktasskallarbetefunktionens
internationella kris-medverkan idirektsvenskföranleds avsom

hanteringsinsatser.
underrättelse-ibevaka kvalitetenskallSamordningsfunktionen

prio-gällandeförändringarföreslåvid behovochtjänstens arbete av
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föranleddariteringar och därav resursbehov för underrättelsetjäns-
skall uppmärksamhet kvalitetsutvecklingenVidare ägnaten. man

underrättelsetjänsten.inom
med dess sekretariat skall rådgivandeBeredningsgruppen vara

förberedaoch vid behov kunna initiativ till allmännatill regeringen
beredningar eller beslut regeringen.eller särskilda av

ingå frågor har med rikets inre säkerhetskall intearbetetI som
SÄPOuppgifter för och polismyndighetema ochDet ärgöra.att

säkerhetsfunktioner.och militära myndighetersrespektive civila
frågorhållas löpande orienterad i dessa påskallDock ävengruppen

verksamhet kanplan och i de fall säkerhetshotandeövergripandeett
Funktionen inte sigunderrättelsemässiga aspekter. skallha ägna

Tyngdpunkten skall ligga på underrät-linjeuppgiftema.de löpande
dessa har för utformningenoch den betydelsetelsefrågoma av

säkerhetspolitik i vid mening. Medförsvars- ochsvensk utrikes- ett
hot- ochbegrepp följer också vidaresäkerhetspolitisktvidare ett

Även stödjande roll inteskall funktionen hahärriskbegrepp. menen
stundom oklarbreda säkerhetsbegreppetha linjeansvar. Det är en

alltid har någon säker-på företeelser intesamlingsbeteckning som
arbete självbör den inleder sittsigniñkans. Gruppenhetspolitisk när

intespecifika hot riskersådana ochavgränsninggöra mot somen
dennahanteras ibör grupp.

funktionen operativdockmening börl övervägas att ge enen
krislägenlämna sitt bidrag inämligen kunnaskallFunktionenroll.

med vissa specialisterdels personelltrapportering,dels i sak genom
upprättade ad hoc-grupper.delta i särskiltochkan gå insom

regelbundet enligtsammanträdatänktBeredningsgruppen är att
vid behovungefär månad ochkanskeordning,fastlagd varannanen

förberedda och kanbör välsammanträdenoftare. Gruppens vara
liksom andra be-skall,delvis tematiska. Gruppenmed fördel vara
formella beslut.Regeringskansliet, inte fattainomredningsgrupper

få del föredragningar ochSamordningssekretariatet bör mate-av
ingå i bered-tänktamyndighetsforeträdarerial från de är attsom

kontakttänkt arbeta i mycketsekretariatetningsgruppen. näraär att
underrättelseuppgifter.med Ettmyndigheternaberörda näramed de

från tidad hoc-arbetsgrupper,etableras med debörsamarbete som
områdeinom bestämtfölja utvecklingenförfinnstill ettattannan

freds-krishantering ellerinsats förförbereda svenskföroch ofta att
viktigthumanitära åtgärder. Detellerfrämjande är att

infonnationsinhämt-för"underrättelsesamhällets samlade resurser
sammanhang.användning i sådanatillning kommer

organi-beredningsgruppenföreslagnakommitténDen somav -
med statssekreterargruppernormalt falletliksomsatoriskt ärsett -
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informell struktur. bör ingå statssekreteraren ibör I gruppenvara en
kabinettssekreteraren i statssekrete-Statsrådsberedningen, UD samt

Statssekreterarna ochoch Försvarsdepartementen.i Justitie-rama
för ändamålet fastnågonbör kunnamotsvarande nära,ersättas av

Överbe-bör vidare ingåberedningsgruppenmedarbetare. Iutsedd,
chefernaunderrättelsechefFörsvarsmaktensmedfalhavaren samt

SÄPO. ingåchefen för sekretariatetSlutligen skallochför FRA som
löpande, beredan-Sekretariatschefen bör ha demedlem gruppen.av

Däri ingåruppgifterna arbete.verkställande iochde upp-gruppens
Ordförandeskapet i berednings-sammankallande.giften att vara

ellernågon statssekreteramabör utövaspermanent av avgruppen
princip åvilauppgift bör därmed ikabinettssekreteraren. Denna en

perioder.för längrebestämd person
behov beroendekan vidberedningsgruppensTill möten -

såsomytterligare adjungeras,företrädare fördagordningen organ—
Miljödepartemen-Finansdepartementet,för andra departement som

Försvarshögskolan,såsommyndigheter FOA, FMV,förellertet etc.
Överstyrelsen Kustbe-räddningsverk,beredskap, Statensför civil

invandrarverkTullverket, StatensRikspolisstyrelsen,vakningen,
etc.

Regeringskanslietsinordnas iSamordningssekretariatet bör or-
erhålla instruk-andra sekretariatochganisationsstruktur ensom --

ipreciserasställning. Verksamheten börfonnelltionsmässigt en
ledasarbetsordning. sekretariatet bör,departemental nämnts,som

sekretariatschef börkvalificerad tjänsteman. Dennehögt an-av en
regeringen.ställas av

beståskulle kunnasig sekretariatetföreställerKommittén att av
tjänstemänkanske omkring fem-sexsekretariatschefenförutom --

börunderrättelsetjänsten. Deoch frånRegeringskanslietfrån senare
tjänstgöringförRegeringskanslietibegränsad tid anställasunder en

sekretariatet.i
den gällersammanfattasuppgiftsekretariatetskan attHär som

underrättelseområdetRegeringskanslietdet iför attatt svara
underrättelseunderlagetuppföljninglöpandefinns samt attaven

sammanträden ochberedningsgruppensförberedagrundval härav
sekreta-ellerhar bestämtåtgärderdeverkställa somsom gruppen

sedvanligaför deuppgift utföra inomieljestriatet att ramenges
Regeringskansliet.arbetsrutinema i

sekretariatet organisato-fråganharKommittén övervägt om var
exempelfinns fleradetKommittén pekarriskt bör placeras. att

Frå-sådan funktion.central placeringländer påfrån andra av enen
varjenågot förorganisation dockStatsrådsberedningens äromgan

nå-inte framkommittén läggertill ochställningstatsminister att ta
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förslag placering i Statsrådsberedningen. dockDetgot ärom en an-
geläget betona organisationen lätt bör kunna flyttas inom Re-att att
geringskansliet, vid regeringsombildning. viktigtDet ärt.ex. atten
beredningsgruppen och sekretariatet framstår departement-som
söverskridande avsedda för Regeringskansliet sådant ochorgan som

inordnas i densekretariatet vanliga departementsstrukturen.att
två departementEnligt kommitténs mening det tänkba-är ärsom

för inplacering sekretariatet, antingen eller Försvarsde-UDavra en
Vilket dessa departement väljs för hysa sek-attpartementet. av som

på flera faktorer.retariatet kan bero
utnyttja dennafaktor i vilken grad regeringen önskarEn är sam-

för biträda med utforma säkerhetspolitiken.ordningsfunktion attatt
destouppgifter på området denna funktionbredare detJu gessom

bör hysa sekretariatet. Serför Utrikesdepartementettalar attmer
frågan finner emellertidorganisationsmässigt på attmanman mer

underrättelsetjänsten myndigheter,viktig del utgörs somaven av
Försvarsde-konstitutionellt och operativt undersedan länge sorterar

för-såenligt konstitutionell praxisVidare detär attpartementet.
särskild roll inomhaft och harsedan längesvarsministern rege-en

underrättelsefrågoma.ringen i de rena
dessaförord för någonderaavstår från läggaKommittén att av

lösningså praktiskfråga bördennaalternativ. Vi att ges enanser
såvitt möjligtutformningviktigt fåmöjligt. Det är att somensom

sekretariatet inplacerashursig delaktiga. Oavsettfår alla kännaatt
frånmed erfarenhetermed personalbemannasviktigt detdetär att

sakligtskulledepartementen. Detberördade sett yt-närmaste vara
rådersamordningsfunktion, detfråganolyckligtterst somom enom

organisatorisk ochskulle godintesamförstånd kring,ett gott en
lösning.personell

underrättelsetjänstenmilitärakontroll deni ochInsyn av
avsnitt 10

studerat hurmed sitt uppdraghar i enlighetUnderrättelskommittén
fungerat.harunderrättelsetjänstenkontrolli ochinsynFUN:s av

föreslårKommitténden har fungerat väl.funnitKommittén har att
verksamhet.nämndens uppdrag ochförändringarvissalikväl av

kontrollorgan,regeringensFUNInledningsvis konstateras äratt
medöverensstämmelselämpligt och ikommitténvilket varaanser

regeringenledamöter,konstitutionella ärvårt De utser,system. som
parlamentariskmånga fall hariförtroendemänmedborgerliga som

allmänhetensstärkaägnadsammansättningenanknytning. är att
arbete.för FUN:sförtroende
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Enligt gällande bestämmelser har FUN granska den militäraatt
underrättelsetjänsten inte den militära säkerhetstjänsten. Detmen
ingår i Underrättelsekommitténsinte uppdrag bedöma denatt senare
tjänsten. Kommittén vill ändå förorda någon fomi tillsyns-att av
funktion för säkerhetstjänsten.skapas

funnit i realiteten inte har förutsättningarKommittén har FUNatt
den budgetgranskning, föreskrivs isig FUNzsägnaatt som nu

föreslår därför uppgiften utgår såsomKommittén deninstruktion. att
huvuduppgift och i stället fortsättningsvis bör granskaFUNatten
underrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med gällande in-att

uppgifterna fullgörs riktigt Kommitténriktning och sätt.ettatt
före-ändras i enlighet härmed. Kommitténföreslår instruktionenatt

fö-myndigheter, skallavseende vilkaslår ändringaräven varasom
bör enligt kommitténskontrollverksamhet. Dennaremål för FUN:s

underrättelse-till Försvarsmaktens och FRAzsmening koncentreras
verksamhet.

med någon leda-mening förstärkaskommitténsbör enligtFUN
säkerhetspolitis-underrättelsefrågor ochsakkunskap iharmot, som

sekretariatet förstärkas.börfrågor.ka Därutöver
skrift-årligen börFUNKommittén öppenäven att avge enanser

Även Försvarsmaktengranskningsverksamhet.sinlig rapport om
Översikter rörandeböroch FRAMUST överväga öppnaatt utge

verksamhetsfält.respektivesina

avsnittpersonalpolitik 1 lutbildningRekrytering och samt

lT-området kräveri synnerhet inomutvecklingensnabbaDen re-
inhämtningsområdenaolika slag såväl inomkrytering experter avav

analys.grundbearbetning ochförsom
finnsutnyttjasden kompetensanalys börgällerdet ävenNär som

forskning.underrättelsetjänsten och inomicke-militärainom den
rekryterasvårigheter för MUSTvissaharKommittén attnoterat

svårig-varitanalyspersonal. harDeticke-militärbehålla ävenoch
på det inte harberoendemilitär personal bl.a.rekryteraheter attatt

underrättelsetjänsten. Under-söka sig tillmeriterandeså attansetts
för personal,synnerhetbehöver förbättras irättelseutbildningen som

utbildningsmöjligheterfinns godavid MUST. Dettjänstgöraavses
Försvarsmaktens under-vid bl.a.militär personalför såväl civil som

Försvarshögskolan.och vidsäkerhetscentrumochrättelse-
utbildning godmyndighetsanknutenbedriverFRA avegenen

bredaredock såsom komplementefterlyserPersonalenkvalitet. en
specialinriktad utbildning.och mindre



Sammanfattning40 37SOU 1999;

någon form kvalifice-Kommittén det bör tillkommaatt avanser
hela underrättelsefaltet.samordnad utbildning,rad spänner översom

avseenden förbättras.Personalpolitiken behöver i vissa MUST
civil analyspersonal med specialistkompetensmedhar problem att

befordringsmöjlig-bl.a. till följd bristandealltför kort tidstannar av
officerama allt-nackdelheter. En är stannaratt merparten avannan

befattningar.tid i sinaför kort
karriärmöjligheterförordar bl.a. bättreUnderrättelsekommittén
tjänstgöringsperi-och längreinom MUSTpersonalencivilaför den

utbytestjänstgöring mellantillMöjligheterför officerama.oder
Försvarsdepartementet ochoch FOAMUST, FRA även t.ex.men

också finnas.börUD
led-skäl talar för MUST:sövervägandeKommittén attattanser

Högkvarteret.övriga ledningar inommedtill i paritetningsnivå höjs

avsnitt 12färfattningskommentarerfrågor ochRättsliga

försvarsunderrättel-laglagregleras. IbörUnderrättelsetjänsten omen
underrättelseverksamhetför dengrundernaseverksamhet somanges
myndigheter regeringenoch deFörsvarsmaktenbedrivasskall somav

bestämmer.
lagenföreslagnaenligt denskallVerksamheten avse

landet,hotandrahot ochmilitärakartlägga motyttreyttreatt-
säkerhetspolitik, i vilketochförsvars-utrikes-,svenskstödjaatt-

internationellt säker-deltagande ii svensktmedverkaingår att
ochhetssamarbete

uppgiftenimedverkaregeringen bestämmer, attvadenligtatt—
fred.påfrestningar isvåravidsamhälletstärka

bestämmel-grundläggandeockså vissafinnslagenföreslagnadenI
Verksamheten skerunderrättelsetjänsten.iarbetsmetodemaomser

in-delgivninganalysbearbetning ochinhämtning, samt avgenom
ochhotbildsanalyserutarbetasbakgrunddennaformation. Mot un-

Försvarsmakten ochregeringen,delgesderrättelsebedömningar som
underrättelsesamarbete medVidaremyndigheter.andra attanges

ske enligtfårorganisationerinternationellaochländerandra rege-
underrättelse-markerabestämmande. För attringens attnärmare
underrättelse-ideterinrassäkerhetstjänstinte atttjänsten är omen
befogenheter.polisiärakräververksamhetfårtjänst inte utövas som

särskildbestämmelselagförslagetfinns i attSlutligen enomen
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regeringenunderunderrättelsenämmnd FUNnämnd Försvarets --
försvarsunderrättelsetjänsten.iskall ha insyn

tillämpningsförord-tillförslagframocksåKommittén lägger ett
försvarsunderrättelseverksamhet. Där attlagentillning angesom

ochFMVFörsvarsmakten, FRA,inombedrivsunderrättelsetjänst
myndigheterbestämmelserocksåfinns attförordningenFOA. I om

anmälaregeringenskall tillunderrättelseverksamhetbedriversom
medsamarbeteupprätthållandeetablerande ochfrågor rör avsom

underrättelsefrågoriorganisationerinternationellaochländerandra
frågorviktigareunderrättadregeringenhålla upp-somomsamt

löpandemyndigheterskall dessaVidaresamarbete.i sådantkommer
forbetydelseunderrättelseinformationmedregeringenförse av

övrigaför desäkerhetspolitikoch samtförsvars-utrikes-,svensk
Vida-försvarsunderrättelseverksamhet.i lagensyften omavsessom

samord-förekomstenerinrar ettbestämmelserfinns avomsomre
Regeringskansliet. In-inomunderrättelsefrågorförningssekretariat

slut-på FUN. Ibestämmelseenligtsynsuppgiften läggs enannanen
meddelakanregeringenupplysning attbestämmelse lämnas omen

hemlig.förordningiområdet ärpåbestämmelser som
förinstruktionmedförordningentilltilläggföreslås görsDet att

finnasskallRegeringskansliet ettidetRegeringskansliet attom
förchefenochunderrättelsefrågorför attsamordningssekretariat

regeringen.anställssekretariatdetta av
med in-förordningenibestämmelserändradeföreslåsSlutligen

kom-ställningstagandenmed deenlighetiför FUN somstruktion
avsnitt 10.iframlagtmittén

avsnitt 13frågorEkonomiska

be-samordningsfunktionenföreslagnadeninomsekretariatetFör
Kommitténkronor.miljonertill sjukostnadernaårligaderäknas
utgiftsom-frånsamordningsfunktionen tasförutgifternaföreslår att

börresursbehovframtidaUnderrättelsetjänstensTotalförsvar.råde 6
i Rege-samordningsfunktioneninomfortlöpande närmastbedömas

ringskansliet.
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Författningsforslag

0000:0000 försvarsunderrättelseverk-Förslag till lag1 om
samhet

följande.föreskrivsHärigenom

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs Försvarsmakten och§1 av
regeringen bestämmer.myndigheterde som

bedrivs för kartläggaFörsvarsunderrättelseverksamhet2 § yttreatt
hot landet till stöd för de övri-hot och andramilitära motyttre samt

Regeringenviktiga nationella intressen i 3 och 4 §§.som avsesga
försvarsunderrättelseverksamhet inriktning.bestämmer

for svenskFörsvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd3 § ut-
och säkerhetspolitik. Häri ingår medverka iförsvars-rikes-, att

internationellt säkerhetssamarbete.deltagande isvenskt

vadFörsvarsunderrättelseverksamhet bedrivs enligt§4 även, rege-
medverkan med underrättelser ibestämmer,ringen närmare genom

fred.samhället vid svåra påfrestningar vid iuppgiften stärkaatt

fullgörs hos de myndigheter be-Uppgifterna enligt 2-4§5 som
bearbet-driver försvarsunderrättelseverksamhet inhämtning,genom

utarbetas inomning och analys inforrnation. Mot denna bakgrundav
underrättelsebe-försvarsundeträttelsetjänsten hotbildsanalyser och

regeringen, andra berör-dömningar delges Försvarsmakten ochsom
myndigheter.da

Myndigheter bedriver försvarsunderrättelseverksamhet får,6 § som
enligt regeringens bestämmande, etablera och upprätthållanämnare
samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella
organisationer.
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7 § lagar och andra föreskrifter följerAv det i försvarsunderrät-att
telseverksamhet inte får verksamhet kräver polisiärautövas som
befogenheter.

8 § särskild nämnd under regeringenEn har insyn i försvarsunder-
rättelseverksamhet enligt vad regeringen föreskriver.närmare

i kraftDenna lag träder den

2 förordning 0000:0000Förslag till med vissa bestämmelser
försvarsunderrättelseverksamhetom

föreskrivs följande.Härigenom

denna förordning meddelarl § I regeringen vissa föreskrifter till
verkställighet lagen 0000:0000 försvarsunderrättelse-av om
verksamhet.

2 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall under regeringen bedri-
inom Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets mate-vas

rielverk forskningsanstalt.och Försvarets

Myndigheter bedriver försvarsunderrättelseverksamhet3 § som
frågorskall till regeringen anmäla etablerande ochrör upprätt-som

hållande samarbete i underrättelsefrågor med andra länder ochav
internationella organisationer. Myndigheterna skall vidare hålla re-
geringen informerad viktigare frågor i sådantuppkommerom som
samarbete sedan det etablerats.

Myndigheter bedriver forsvarsunderrättelseverksamhet4 § som
biträdaskall löpande regeringen med underrättelseinformation av

betydelse för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik församt
syften i lagen 0000:0000de övriga försvarsunder-som avses om

rättelseverksamhet.

förordningen 1996:1515 instruktion5 § I med for Regeringskans-
liet finns bestämmelser samordningssekretariatet för underrättel-om
sefrågor.
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lagenden i 8 §underrättelsenämnd utövar6 § Försvarets
iavsedda insynenförsvarsunderrättelseverksamhet0000:0000 om

underrättelseverksamhet.

frågabestämmelser imeddela ytterligarekanRegeringen§7 om
hemlig.förordningförsvarsunderrättelseverksamheten i ärsom

kraft denträder iförordningDenna

förordningenförordning ändringtillFörslag3 om av
för Regeringskanslietinstruktionmed1996:1515

medförordningen 1996:1515frågaföreskrivs iHärigenom om
Regeringskanslietförinstruktion

följande lydelse,skall ha34 §dels att
bestämmelse,skall införas 10förordningendet idels att anyen

följande lydelse.rubrikefter 10 §närmastsamt aven ny

underrättelsefrågorförSamordningssekretariatet

förfinns samordningssekretariatRegeringskansliet10 § Inom etta
Statsrådsberedningenl-med placering i alt.underrättelsefrågor

förUtrikesdepartementet/Försvarsdepartementet. Chefen detta sek-
regeringen.anställsretariat av

34 §

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Regeringen beslutarRegeringen beslutar an-om an- om
Regeringskanslietställning Regeringskansliet ställning ii av

kabinettssek- kabinetts-statssekreterare, statssekreterare,av
förvaltningschef,förvaltningschef, sekreterare,reterare, ex-

expeditionschef, rättschef,peditionschef, rättschef, bud-
ñnansråd, utrikes-finansråd, utrikesråd, budgetchef,getchef,

råd, inspektör, protokollchef,protokollchef,inspektör, pres-
presschef, ambassadör,ambassadör, generaldi-schef, gene-
raldirektör, departementsråd,departementsråd,rektör, en-

förvaltningsavdel-förvaltningsavdel- enhetschef ihetschef i
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ningen och chef för revisions- ningen, chef för revisionskon-
kontoret. Detta gäller också och chef för samordnings-toret
anställning generalkonsul, sekretariatet för underrättel-som
ambassadråd och konsul, sefrågor. Detta gäller ocksåom
det i anställningen ingår anställning generalkonsul,att som

chef för utlandsmyn- ambassadråd och konsul,vara en om
dighet. det i anställningen ingår att

chef för utlandsmyn-vara en
dighet.

Övriga anställningar beslutas regeringskansliet.av

Denna förordning träder i kraft den

4 Förslag till förordning ändring förordningen 1988:552om av
med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

Härigenom föreskrivs 1 förordningen4att 1988:552 med in-—
struktion for Försvarets underrättelsenämnd skall ha följande lydel-
SC.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 § Försvarets underrättelse- §l Försvarets underrättelse-
nämnd har till uppgift följa nämnd har tillatt uppgift följaatt
underrättelsetjänsten inom hur lagen 0000:0000 för-om
Försvarsmakten och Försvarets svars-underrättelseverksamhet
radioanstalt de övri-inom och därtillsamt anslutande före-

myndigheter bedriver skrifter tillämpas hos Försvar-ga som
underrdttelsetjdnst och smakten och Försvarets radio-som
enligt förordningen anstalt hos de övrigasamt
1996:1515 med instruktion myndigheter enligt vadsom

för Regeringskansliet hör till har bestämtregeringen bedri-
Försvarsdepartementet. försvarsunderrättelse-ver

verksamhet.
2 § Nämnden skall särskilt 2 § Nämnden skall särskilt

uppmärksamhetägna de uppmärksamhetägna de
enheter inhämtar under- enheter inhämtar under-som som
rättelser med särskilda rättelser medmeto- särskilda meto-
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der,der,
underrättelse-granska att

enlig-bedrivsverksamheten i
inriktninggällandehet med

påuppgifternafiillgörsoch att
riktigt sätt,ett

uppläggande ochgranskaanslagsfram-granska
be-de registerföranderörande underrät-ställningar somav

medelför verksamheten,hövsochuppläggandetelsetjänsten,
inhämtningförmetoderochbe-registerdeförande avsomav

principerunderrättelsermedelverksamheten,för samthövs
utbildningrekrytering,förinhämtningförmetoderoch av

inom under-personalprinciperunderrättelser samt m.m. av
rättelsetjänsten.utbildningför rekrytering,

under-personal inomavm.m.
rättelsetjänsten.

skall lämna För-Nämnden3 §lämna För-skallNämnden3 §
och desvarsmaktenoch övrigasynpunktersvarsmakten de

omfattasmyndigheterför-åtgärdertillde förslag som avsom
verksamhet denämndensgransknings-anleds syn-av

till åt-förslagpunkter och debehövs,detverksamheten. Om
föranledsgärderockså lämnaskall nämnden avsom

granskningsverksamheten. Omtill regeringen.förslag
nämndenskallbehövs,det

tillockså förslaglämna rege-
ringen.

tillskall årligenNämnden re-
avlämnageringen rapporten

verksamhet.sinöver

högstbestårNämnden4 §bestårNämnden4 § avper-av sex
ledamö-åtta EnledamöternaEn är avpersoner.avsoner.

ordförande.ordförande. ärterna

kraft denträder iförordningDenna
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BakgrundI m.m.

Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

bemyndigadesden december 1996regeringssammanträdet 19Vid
medkommittétillkallaFöFörsvarsdepartementetförchefen att en

ledning ochuppgifter,underrättelsetjänstensuppdrag ut-överatt se
ordningförslag tillskulle lägga framKommitténformning. somen

uppgifter,tillgång tillfår tidig och relevantstatsmakternainnebär att
förbehöverfrågan vadförbetydelse göras attär an-somomavsom

skulleVidarei omvärlden.till förändringartotalförsvaretpassa
ochhelhetssynfrämjarfram forslag,läggakommittén enensom

gäller underrättel-detregeringens sida,inriktning fråntydligare när
underrättelsetjänstensgrunderna förliksomseverksamheten i stort,

Över-information.avrapporteringbearbetning ochinhämtning, av
ibetydelseorganisatoriska frågorinnefattaskulle även avsynen

också bl.a. belysa FörsvaretsKommittén skullesammanhanget. un-
för-roll och dessnämndensverksamhet,derrättelsenämnds FUN

bilaga 1direktiv återgesKommitténsregeringen.hållande till som
betänkande.till detta
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Utgångspunkter för utredningsarbetet1.2

Förändringar i den säkerhetspolitiska1.2.1

utvecklingen har påverkatm.m., som

underrättelsetjänsten årunder senare

varit föremål förmilitära underrättelsetjänsten har tidigareDen
års Underrättelseutredning. På grundvalbl.a. 1974översyn avav

Underrättelseutredningens betänkande militära underrättelse-Den
regeringen i 1975/76:189 vissatjänsten SOU 1976:19 prop.angav

för militära underrättelsetjänsten före-allmänna riktlinjer den samt
för insyn i och kontroll verksamheten. Riksdagenslog grunder av

angivna riktlinjerna erinranbeslutade år 1976 lämna de ochatt utan
kontroll bet.de föreslagna grunderna för insyn och segodkännaatt

principernal975/76:4O och rskr. l975/76:376. nuvarandeDeFöU
underrättelsetjänstens verksamhet därmed fast.för lades

har därefterUnderrättelsetjänstens inriktning och organisation
Regeringskansliet varit föremål för särskildunder år 1993 inom en

åtgärder.genomgång, dock inte har föranlett någrasom
Underrättelsekommittén vill bakgrund till utred-här teckna en

redovisa förändringar i den säkerhetspo-ningsuppdraget attgenom
litiska utvecklingen har påverkat underrättelsetjänstensomm.m.,
under år.senare

förUnderrättelsetjänsten präglades det kalla kriget vid tidenav
Underrättelseutredningens betänkande år och fram till år 1989,1976

stonnaktskonfrontationen började Under tiden mellandå trappas av.
inträffade åtskilliga allvarliga kriser i relationerna mellandessa år

stonnaktsblocken, vilka underströk behovet mycket aktiv mi-av en
Kriserna och spänningen mellan blockenlitär underrättelsetjänst.

berörde minst vårt närområde och utgjorde ellerinte även mer
mindre direkta hot också vårt land. innebar denDettamot att svens-
ka underrättelsetjänsten hade hög ambitionsnivå för bevakaatten
dåvarande Sovjetunionen och i viss mån andra Warszawa-även
paktsländer.

från underrättelsetjänstensHuvudintresset sida riktat mot ettvar
fråntänkbart anfall sovjetisk sida och Warszawapaktsländernasmot

militära förmåga avsikter.och Underrättelsetjänstens främsta upp-
gift underlag för beslut försvarets beredskap, den s.k.attvar ge om
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Underrättelsetjänstenlannklockefunktionen.förvamings- eller
informera företeelser,fortlöpandepåkoncentrerades att somom

på Sverige kunde berörasindikationeruppfattaskunde att avsom
föroch blikriser utsatt angrepp.

in-hände politisktinformation vadtillTillgången öppen om som
Östblocket sovjetiska och övrigamilitärt vid deochdet s.k.om

tillstridskrafter perioden framunderWarszawapaktsländemas var
begränsad.åren 1989-1991 starktsönderfall underSovjetväldets

tillgänglig fördessförinnan fannsunder tideninformation,Den som
i vissunderrättelsetjänsten,beslutsfattaresvenska ut-vargenom

särskildafram s.k.på materialsträckning baserad togssom genom
rollenhärvidlag den viktigastesignalspaning spelademedel. FRA:s

aktiviteten i vårtomedelbara militärakartläggningen denvid nä-av
underrättelser med andrainhämtningenövrigt haderområde. I av

underrättelsetjänstermed utländskaoch samarbetetsärskilda medel
underrättelsein-och den övrigaSignalspaningensbetydelse.stor

ifrå-förmågamilitära analysverksamhetensdenhämtningens samt
underrättelse-denna tid.heller under Däremotintegasattes var

inhämtning föremål förmetoder förtjänstenstjänstens medel och
granskning.

samladekonstaterades allmänt denefter år 1991Ganska attsnart
Östeuropa åren, hade inneburitunder deutvecklingen i senaste som

for storkrig ihade bort. Riskenskede ihotfullt Europa, tonatatt ett
det konstateradessamtidigtvärlden hade upphört att en ny mensom

in-allmänpolitiska läget hadeutvecklingsfas i detsvåröverskådlig
maktblockenstidigare präglatsEfterkrigstiden hade ömse-trätt. av

starkaagerande i världspolitiken. Detmisstro, rivalitet ochsidiga
säkerhetspo-grad hade sigi högsta gjortvästperspektivet,öst- som

hotethade avklingat. tidigarei delat Detlitiskt gällande Europa,ett
faktor iverkat återhållandeutplåning hadeömsesidig som enom

och varandra.uppträdande allmänt Dettastonnaktemas motrent
därden internationella situationen,trögrörlighet ihade skapat en

hade koncentre-västeuropeiska länder tidigareSverige liksom andra
bered-invasionsförsvar med högtillsina militära ettrat enresurser

Warszawapaktslän-Sovjetunionen och andrafrånskap mot angrepp
ff. ff.Jfr 199l/92:102 13 och 1995:28 7der. bl.a. Dss. s.prop.

i devidtagits antal åtgärderSedan 1990-talet har detmitten ettav
avspänning ihar medförtvärldspolitiska sammanhangen, som en

haroch Ansträngningarförhållandena i och mellanEuropa öst väst.
euroatlantiskademokratiskt Ryssland i detgjorts för integreraatt ett

fleraslutitsSedan mitten 1990-talet har detsäkerhetssamarbetet. av
kon-ägnade undanröjasäkerhetspolitiskt viktiga avtal, är attsom

det slutits samarbetsavtal mellan Natofliktrisker. Sålunda har
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North Atlantic Organization och Ryssland.Treaty Vidare har Nato
genomfört medlemskapsförhandlingar med Polen, Tjeckien och

euroatlantiska samarbetet utvecklasUngern. Det och fördjupas och
omfattar så alla länder i och dåEuropa Ryssland.gott ävensom
Upprättandet det Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPR ochav
Partnerskap Fred PFFFör den ytterligare utvidgningen ochsamt
fördjupningen samarbetet inom för Europeiska Unionenav ramen
EU ytterligare normalisering förhållandena iär steg mot en av

Östersjöom-första hand i Europa. Det breda praktiska samarbetet i
rådet och de nordiska ländemas ökande säkerhetssamarbete sinse-
mellan och med de baltiska länderna bidrar i hög tillgrad säkerhe-

i regionen. Se bl.a. 1998:9 ff.Ds 15 och Ds 1999:2 avsnitt 3ten s.
och 6.

allmännaDet ändrade militära hotet och de minskande riskerna
för invasion Sverige har inneburit förutsättningarna för under-attav
rättelsetjänstens verksamhet, tidigare så uteslutandegottsom som
hade varit inriktad på förutse militära hot landet, haratt rent mot
förändrats. Eftersom underrättelsetjänstens funktion, roll och upp-
gifter har varit foranpassade de traditionella hoten har demötaatt
ändrade förhållandena i sig utgjort anledning till ochöveratten se
förändra inriktningen underrättelseverksamheten. Så har ocksåav
skett i flertal länder i Västeuropa. I genomfördesNorgeett t.ex. re-
dan år genomgripande1992 omstrukturering och nedbantningen av
underrättelsetjänsten med hänvisning till det kalla krigets slut.

Den öppenhet den militära utvecklingen istörre Europa,om som
har inträtt under 1990-talet skäl förär denett annat översynen av

Öppen-militära underrättelsetjänstens roll, funktion och uppgifter.
heten har bl.a. kommit till uttryck i det s.k. CFE-avtalet
Conventional Armed Forces in Europe Treaty mellan Nato-

och tidigarede Warszawapaktsstatema bindandestatema rust-om
ningskontroll. Detsamma gäller för Sveriges del det eftergenom
hand reviderade s.k.Wien-dokumentet förtroende- och säker-om
hetsskapande åtgärder i Europa, innebär åtagande förett samt-som
liga medlemsstater i Organisationen for Säkerhet och Samarbete i
Europa OSSE tidigare Europeiska säkerhetskonferensen, ESK att-
utbyta militär information. OSSE viktig del i Sverigesutgör del-en
tagande i det europeiska fredsfrämjande arbetet. Se bl.a. bet.
1996/97:UFöU1 ff.22 och bet.l996/97:UU9 13 ff. Myckets. s. av
den säkerhetspolitiska information, tidigare krävde omfattandesom
insatser från underrättelsetjänsten för hämta in, finns påatt numera
detta tillgänglig och medsätt öppet möjligheter till verifika-stora
tion. Härtill kommer den allt omfattande och tekniskt lätt-settmer
tillgängliga globala information förhållandena i andra länder,om
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kan utnyttjasdatabaser ochinternationellanås viabl.a. kan somsom
bedömningar.säkerhetspolitiskavid

internationella situ-trögrörligaden tidigareharSom nämntsnyss
till 1990-talet,inledningsårenföreråddeationen, ersatts av ensom

föränderlighetpräglatshög grad hariomvärldsutveckling, avsom
Även krig mellanför storkrig ellerriskernaosäkerhet.och ettom

undantagfall i medi Europaavlägsna,framstår vartstater avsom
från vårtkriser försvunnitkonflikter ochallahar inteBalkan, ens
gradpåverkas i allt högreOmvärldsutvecklingennärområde. av

fat-överbefolkning, miljöproblem,utvecklingstrenderglobala som
upphov tillkanlivsmedelsbrist Dettaochtigdom, vatten- gem.m.
och socialmigrationstryck, politiskformersäkerhetshot i avnya

Etniskapå ekologiskapåfrestningar detinstabilitet systemet.samt
försvåraellerkan utlösa konfliktermotsättningaroch religiösa

Även finansi-ekonomiska,globaliseringen på bl.a. despända lägen.
förändrarskapar förhållanden,teknologiska områdenaella och som

för säkerheten.grunden
ochandra hotuppstå på grundkan såledesKonflikter typer avav

konventionellaform medpåtryckningar i änutövaratt stater annan
säkerhetspolitiskfårsådan omfattning detimilitära medel atten

därför också vid-i de flesta länder harsäkerhetspolitikenrelevans.
svåra påfrest-tänkbara risker, hot ochhänsyn tilltill ävengats att ta

landetsslagsamhället andraningar på än väpnat motangreppav
komplexitet skapar isamhällenasoberoende. modernafrihet och De

beroendeforhållan-starkaför störningar ochsårbarhetmånga fall en
påtryckningar, storska-ekonomiskautnyttjas förkanden, t.ex.som

verksamhet, sabota-destabiliserandebrottslighet,organiseradlig
infonnationsförsöijningen. Denmanipuleringgeinsatser eller av

läge ihar ocksåsupermaktematidigare dominansen ettersatts avav
frånbara från andra länder,komma intevärlden där hot kan utan
kanaktörer ochmindre inflytelserikaflera eller grupper, sommer

101 ffsäkerhet. Se 1998:9påverka lands Dsett s.
eller regi-lokalafråga bredare spektrumsåledesDet är ett avom

medföra riskeri förlängningen kankonfliktanledningar,onala som
konflikter efterleda till militäraeventuelltoch störningar ävensamt

företeelserhändelser,fråga andraupptrappning. Det är även omen
internationellapåverka detomvärlden, kanförhållanden ieller som

samhälls-eller viktigalandet och befolkningensamfundet, det egna
hän-oacceptabelt brukarlivsmiljön på Detfunktioner eller sätt.ett

säker-inom för vidgatsäkerhetspolitiska hotvisas till ettramennya
maktkonfliktersig från klassiskadär hotbilden sträckerhetsbegrepp,

migrationsrörelser,obalans,ekologiskförsöijningskriser,över na-
till detoch terrorismkonflikteroch kulturellationalism, etniska
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post-industriella samhällets sårbarhet. Förändringarna i den interna-
tionella miljön komplex och svåröverblickbar allmänmot en mer
säkerhetspolitisk situation ställer krav på politiska ochtypernya av
militära bedömningar och dänned andra krav på information som
grund för dessa bedömningar.

För närvarande risken för konflikter skall övergå iatt väp-anses
våld inom mellan andrastörre än kannat ävenstater, statervara om

inblandade eller i varje fall understödjer någon Denpart.vara nya
säkerhetspolitiska situationen efter det kalla krigets slut har ytterli-

stärkt betydelsen fredsfrämjande insatser. intematio-Detgare av
nella samfundet har emellertid generellt svårigheter ingripa iatt
konflikter inom länder. De ingripanden, ändå sker bak-motsom
grund kraven på internationell samverkan ökar,att görsav en om-
inte med det berörda landets medgivande med åberopande FN-av-
stadgans kapitel VII inskridande i händelse hot freden,motom av
fredsbrott och angreppshandlingar för återställa internationellatt
fred och säkerhet. Tvångsvisa ingripanden inom länder kan ske för

hindra spridning konflikten, humanitära skäl förelleratt attav av
förhindra andra negativa konsekvenser, i upplösning kanstatsom en
få för sin omgivning. Världssamfundet söker utveckla militär för-
måga, kan in effektivt och risk för förluster ochsättas utansom egna
med så små skadeverkningar för civilbefolkningen och dess egen-
dom möjligt. Ambitionen också sådan insats skallär attsom en
kunna kombineras med humanitära, konfliktlösande och samhälls-
uppbyggande åtgärder. Se Ds 1998:9 ff.102s.

Den ökade satsningen internationella fredsfrämjande ingri-
panden ställer krav på underrättelseinfonnation. Dels behövernya
den enskilda statsledningen underlag för besluta insatser, delsatt om
behövs information stöd åt den personal medverkar i des-som som

Från sida harFN:s tidigare haft negativ inställning tillsa. man en
underrättelseverksamhet i samband med fredsfrämjande insatser.
Utvecklingen inte minst i Bosnien och Irak har emellertid bidragit
till omvärdering underrättelseinhämtning inom FN.en av

Det mycket begränsade militära hotet i det nuvarande omvärld-
släget har för svensk del liksom för flera andra västeuropeiska stater
medgivit det militära försvarets omedelbara krigsduglighet ochatt
beredskap har kunnat begränsas. Samtidigt har den grundläggande
osäkerheten det gäller utvecklingen på längre sikt krävt förmåganär
till anpassning till förändrade hot och förutsättningar. För stödjaatt
förmågan fatta beslut anpassning och säkerställa aktuelltatt attom
beslutsunderlag finns tillgängligt för försvaret tillatt anpassa om-
världsläget och undvika ständigt upprätthålla försvar-intaktatt en
sorganisation krävs underrättelseinfonnation långsiktiga ut-om
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ekonomiskainom politiska,och förändringarvecklingstendenser
underrättelse-delvis kravställerområden. Dettaoch militära nya

tjänsten.
under 2000-skallunderrättelsetjänst,svenskaDen opererasom

förutsättningar.sig till dessahartalet, att nyaanpassa

utredningsarbetettillBakgrunden1.2.2

utredningsuppdragUnderrättelsekommitténsför ärUtgångspunkter
i den förnyelsebör spelaunderrättelsetjänstenroll, to-den avsom

anledningmedår har beslutatriksdagen 1996talförsvaret omsom
bet.och 1996/97:4 se1995/96: 12propositionerregeringensav

1995/96:44 46rskr.1995/96:FöUlochl995/96:UFöUl samt resp.-
1996/97:36 ochrskr.l996/97:FöUloch1996/97:UFöU1bet. samt

säkerhetspolitikenbl.a. frågorsikteFömyelsen109. tar ge-om
totalförsvaretmålen förochförsvarspolitikennerellt sett, omom

utformningfrågor totalförsvaretsprincipiellaövergripandesamt om
skallkrigsduglighettotalförsvaretsSyftetstruktur.och är att anpas-

skall ske iförändringar i omvärlden. Detsäkerhetspolitiskatillsas
militärstrategiskamed hänsyn till detperspektivetsåväl det korta

iomvärldsutvecklingenhänsyn tilllångsiktigt medläget enmersom
mening.vidare

säker-63regeringen s.anförde1995/96: 12 ettattI prop.
säkerhetspoli-försvaret tillanpassningtillförmåganställande avav

på under-insatserkrävde särskildaomvärldeniförändringartiska
ständigtbeslutsunderlagtill aktuelltförrättelseområdet attatt se

organisa-behovet skapaunderströksVidaretillgängligt.finns attav
nivå.politisk Reger-värdering på höganalys ochförformertoriska

ochsäkerhetspolitisktdendärför ansågdenförklaradeingen attatt
säkerhetspo-nuvarandei detunderrättelsetjänsteninriktademilitärt

långsiktigainformationvidsärskild viktskall läggalitiska läget om
ekonomiskapolitiska,förändringar inomochutvecklingstendenser

säkerhet.för Sverigesbetydelseområdenmilitäraoch av
1995/96:FöUl 34bet.fann för sin del seFörsvarsutskottet atts.

Dännedunderrättelsetjänsten.medmotiveratdet översynen avvar
underrättelsetjänstensäkerställas,utskottetkunde enligt att ges en

behov,särskildadeutformning,ochsådan ledning motsvararsom
totalförsvaretinriktningenFömyelsen ochföreslagnaden er-avsom

långsiktigochförmågan till kort-gällerdetfordrar, bl.a. när anpass-
försvarsbe-följande åretsi detbedömningregeringensEnligtning.
motiveradunderrättelsetjänstenbehovetslut översyn avenavvar
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och detta andra skäl se 1996/9724 f..65 skälDessaäven av prop. s.
regeringens bedömning Sverigesenligt säkerhet i vidareattvar en

mening påverkas bredare spektrum hot och risker tidi-ett änav av
och detta kräver säkerhetssynen vidgas. Regeringen hän-att attgare

visade till de årens utveckling i omvärlden hade medförtatt senaste
fanns anledningdet teckna bredare säkerhetspoli-att attnumera en

tänkbaratisk bild tidigare risker, hot och påfrestningar. Om-än av
närområde,välvningama i den internationella miljön, särskilt i vårt

innebar enligt regeringen, behovet underrättelser hotatt av om nya
foroch risker inom vidgat säkerhetsbegrepp bordeettramen upp-
1996/97:4märksammas. Se och 65.62prop. s.

i olika sammanhang påpekats bl.a. denDet har ökandeatt öp-
förhållandenpenheten militära och den informationstekniskaom

utvecklingen har inneburit mycket den information, detatt av som
omfattandetidigare krävdes insatser för hämta finnsin,att numera

Öppenhetenlätt tillgänglig. och tillgängligheten har visat sig bl.a.
internationella avtal rustningskontroll och förtroende-genom om

och säkerhetsskapande åtgärder, och ökandeöppnareett ut-genom
byte militär information mellan länder och inte minst ut-av genom
nyttjande internationella databaser med omfattande information,av

ihar betydelse underrättelsesammanhang. öppenhetenDensom nya
har påverkat både behovet förutsättningarnaoch för underrättel-av
severksamheten.

slutskedet utredningsarbetet har deI angivna bedömning-av nu
det säkerhetspolitiska läget och underrättelsetjänstens rollarna av av

utvecklats ytterligare Försvarsberedningens Föränd-rapport,genom
rad omvärld omdanat försvar Ds 1999:2 och regeringens nyligen-
avlämnade 1998/99:74.prop.

Till precisering Underrättelsekommitténs uppdrag överattav se
underrättelsetjänstens uppgifter, ledning och utformning har rege-
ringen i direktiven till kommittén frågeställningar,angivit antalett

kommittén har haft belysa särskilt. hänvisas till direkti-Detattsom
bilaga återges det i direktivenHär intagna utredningsupp-ven, se

draget.

Underrättelseverksamheten skall underlag till total-anpassningge av
försvaret.

Kommittén skall underrättelsetjänstens uppgif-göra översynen av
ledning och utfonnning.ter,

Kommittén skall utgå från det behov förändringar inomav un-
derrättelsetjänsten regeringen och försvarsutskottet isom angav
samband med riksdagsbeslutet år totalförsvarets1995 förnyelse.om
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tillfram förslag ordning innebärKommittén skall lägga atten som
informationtidig och relevant till uppgifterstatsmakterna får av

behöver för total-för frågan vadbetydelse göras attsom anpassaom
omvärlden. sammanhanget skallförändringar i Iförsvaret till över-

satsningar och andra åtgärder börytterligarevilka görasvägas som
underrättelseinhämtningen.den löpandedet gällernär

inriktas denUnderrättelseinhämtningen måste till del motstor
närområde.militära utvecklingen i vårtpolitiska, ekonomiska och

vidare perspektiv.inriktning får emellertid inte uteslutaDenna ett
konfliktom-behovet kunskap kris- ochkanHär nämnas av om nya

råden.
för utforma och föra svensk säker-Behovet underrättelser attav

delvis informationsbehovskall också beaktas.hetspolitik De nya
vidgade säkerhetsbegreppet skall uppmärksam-följer detsom av

mas.

mellan myndigheternasamordningBättre m.m.

underrättelsetjänsten börmöjligheter inriktaRegeringens ut-att
samordning den underrättel-vecklas och bli bättre. ytterligareEn av

bedrivs Försvarsmakten MUST, Försvaretsseverksamhet som av
FOA ochFRA, forskningsanstalt Försva-radioanstalt Försvarets

dockskall Samordningen börmaterielverk FMV övervägas.rets
förmyndigheternas självständighet ochinkräkta påinte ansvar

verksamheten.
ochskall statsmaktemas behov brettutgångspunktEn ettavvara

beslutsunderlag.för Sverige användbart
Även militäratill ökad avstämning mellan denmöjligheten ana-

säkerhets-utrikesförvaltningens utrikes- ochlysverksamheten och
studeras. Behovet samverkanpräglade bedömningar börpolitiskt av
skall uppmärksammas.polisiära säkerhetstjänstenmed den

Helhetssyn och tydligare inriktning

fram förslag främjar helhetssyn ochKommittén skall lägga som en
från sida gäller underrät-inriktning regeringens dettydligare nären

liksom för inhämtning,telsetjänstens verksamhet i grundernastort
bearbetning och avrappoitering.

freds-skall avvägningen mellan och krigstida behov ochVidare
operativa krav analyseras.mellan strategiska och

snabba framväxt och det växande internationellaIT-samhällets
särskilt viktigt analysera balansen ochberoendet detgör att resurs-
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fördelningen mellan inhämtning och hemlig infonnationöppenav
mellan inhämtning, analys och presentation.samt

formerna förAven hur materialet skall övervägas.presenteras

Organ isationsfrågor

Översynen skall omfatta verksamheten hos främst Försvarsmakten
MUST och FRA verksamheten hos andra berördaävenmen myn-
digheter. område särskiltEtt skall studeras rekryteringen ochärsom

Över-utbildningen dem verkar inom underrättelsetjänsten.av som
skall innefatta organisatoriska frågor betydelse isynen av samman-

hanget.

Försvarets underrättelsenämnd

Kommittén skall också belysa hur insynen i underrättelsetjänsten
Försvarets underrättelsenämnd har fungerat. Nämndens rollgenom

och förhållande till regeringen och andra skall därvid be-organ
handlas. En särskild fråga skall uppmärksammas de rutinerärsom

tillämpas nämnden inhämtar upplysningarnär arbetet inomsom om
underrättelsetjänsten. Mot bakgrund vad framkommer skallav som
kommittén ställning till det finns behov förändringar i frå-ta om av

nämndens sammansättning och ytterligare specialistkom-ga om om
bör knytas till nämnden.petens

Utredningsuppdraget har inte omfattat den militära säkerhetstjäns-
organiseradDenna och inriktad för säkerhetsunderrättelse-ten. är

tjänst och säkerhetsskyddstjänst i syfte klarlägga, motverka ochatt
skydda säkerhetshotande verksamhet, berör försvaret.mot som
Uppdraget intehar heller omfattat den säkerhetsunderrättelsetjänst

SÄPOSäkerhetspolisen bedriver, för förebygga och beivraattsom
brott rikets säkerhet. Utredningen har därför inte berört demot mi-
litära och polisiära säkerhetstjänstema på behovetsätt änannat att

gränsdragning och samverkan mellan underrättelsetjänsten ochav
säkerhetstjänstema har uppmärksammats.
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1.3 Utredningsarbetets bedrivande

Underrättelsekommittén har hållit 25 sammanträden flera harvarav
sträckt sig två dagar. Vidare har kommittén hållit s.k. hearingsöver

Överstyrel-företrädare för Försvarsmakten,med FRA, FMV, FOA,
för civil beredskap, Statens räddningsverk, Tullverket, Kustbe-sen

vakningen, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Uppsala universi-
och övrigt har kommitténUD. I sammanträffat med företrädaretet

för Försvarsmakten, och RegeringskanslietFRA vid flertal till-ett
någrafällen och vid något eller tillfällen med företrädare för bl.a.

Rikspolisstyrelsen,FOA, FMV, Säkerhetspolisen, Försvarshögsko-
invandrarverklan, Riksbanken, Statens och Svenska arbetsgivare-

haftföreningen. Kommittén har fyra sammanträden tillsammans
underrättelsenämndmed och två sammanträdenFörsvarets tillsam-

med Försvarsberedningen. Kommittén företagithar imans resor
syfte inhämta kunskaper underrättelsetjänsters organisationatt om

länder.och samordning i andra Kommittén har vidare avgivit
rörande infonnationskrigföringremissvar och rörande verk-FRA:s

sakenssamhet. ligger i kommittén under arbetetsDet gångattnatur
tagit del information hemlighar och kvalificerat hemlig natur.av av

emellertid inriktat sitt arbeteKommittén har på söka avlämnaatt ett
helhetbetänkande i sin kan läggas fram offentligt.som
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Underrättelsetjänsten bakgrund2 en-

återblickhistorisk2.1 En

Behovet underrättelsetjänst för skaffa information främ-attav om
mande makters eller fienders förhållanden och handlingsmöjligheter
har förankring långt tillbaka i tiden. Således har beslutsfattare haft
behov underrättelsetjänst, kan undanröja ovisshetenav en som om

motståndares och möjligheter i krig och klarlägga dessa.resurseren
fred har det behövts underrättelsetjänst för på motsvarandeI atten

besked den säkerhetspolitiska situationen och huruvidasätt ge om
denna kräver mobilisering krigsmakten eller andra åtgärder.en av

olika sammanhang har det återgivits hur redanI den kinesiske
författaren Zi påoch Sun 500-talet i sitt verkKr.strategen om

krigskonsten har lämnat beskrivning underrättelsefunktionen.en av
och spioner har i alla tider komponenter iAgenter använts ettsom

underrättelsesystem för bl.a. infiltration skaffa upplys-att genom
ningar presumtiv eller verklig motståndares krigsförmåga ochom en
intentioner. Sålunda lär Hannibal och Djingis Khan hat.ex. senare
låtit infiltrera fienden.hos Belägg lär finnas föragenter att man

långt tidigare i redanEgypten 1600 år hade rutiner förKr.även
och systematiskinhämtning bearbetning analysoch underrät-en av

telser. Speciellt organiserade spaningsförband förekommit.skall ha
omfattande ekonomisk underrättelseverksamhetEn förekom un-

der medeltiden med anknytning till bl.a. de betydelsefulla handels-
byggts kring städer Venedig och Florens. Prin-centra, som upp som

cipema för det modernare underrättelseväsendet härröra frånanses
den ISOO-talsfilosofenengelske och Sir Francis Baconstatsmannen
1561-1626 och drottning Elisabeth I:s utrikesminister och under-
rättelsechef Sir Francis Walsingham 1532-1590. teorierBacons

underrättelsetjänsten utgick från tankar nationalstaten ochom om
dess behov och bärande kraft. Den engelska underrättel-staten som
setjänsten, såsom den utvecklades under den elisabetanska tiden un-
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der den delen 1500-talet, har betraktats för dåtidenettavsenare som
mycket analytiskt redskap. Underrättelsetjänsten in-avancerat var
riktad stödja nationens övergripande och långsiktiga mål-mot att
sättningar och utnyttja sådana rutiner, fonnulerandet under-som av
rättelsebehov och underrättelsedoktrin, dvs. de principer enligten
vilka underrättelseverksamheten avsågs bedrivas. Grunden föratt
den brittiska underrättelsetraditionen ha lagts redan då. Seanses
Wilhelm Agrell, gissaKonsten 1998, 23 46 och Agrell,rätt,att s. 0.
Underrättelserevolutionen, Folk och Försvar, 1978:4 ff.10s.

Under Walsinghams ledning bedrevs inför växande hotett om en
spansk invasion England systematisk underrättelseverksam-av en
het, ha spelat roll för den spanska armadansstorsom anses en
misslyckande. Underrättelseverksamheten byggde underrättelse-
utbyte med andra länder, agentverksamhet, information ut-genom
sända diplomater och uppsnappning meddelanden i brev. Tillav
grund för verksamheten låg väl genomtänkt underrättelseplan fören
hur underrättelser rörande Englands fiender, deras förehavanden och
intentioner skulle samlas in. Se Agrell Konsten gissa 43rätt,att s.
ff. 10 ff.resp.

Behovet svensk underrättelsetjänst sig till känna underav en gav
Gustav Adolfs fälttåg, också långt tidigare hade haftäven om man
ambitioner skaffa information säkerhetspolitiska förhållan-att om
den. Upplysningama hur underrättelsetjänsten arrangerades iärom
och for få,sig det svenskt säkerhetstänkande stod påattmen anses

hög nivå. Sverige inrättade börjanunder 1600-talet redan in-en av
kungens fälttåg och utvecklade under mitten 1600-nan senare av

talet fungerande i bl.a. Tyskland, Danmark, Polen och Ryss-nätett
land anställda för lämna upplysningaragenter, attav som var om
förhållandena där och krigsplaner Sverige. Se Lennart W.motom
Frick och Rosander,Lars Det vakande Svensk underrättelse-ögat,
tjänst under 400 år, ff.43s.

Under AdolfsGustav och under Karl fälttåg fickXII:ssenare
den svenska underrättelsetjänsten självfallet direkt inriktning moten
krigsoperationer. Senare under 1700-talet underrättelseorgani-växte
sationen i diplomatins skugga hos alla betydande nationer. allaI

europeiska huvudstäder utvecklades särskildastörre organ, som
övervakade och dechiffrerade den diplomatiska korrespondensen.
Som betydande europeisk makt hade Sverige också utnyttjaatten
dessa möjligheter. Se Frick och Rosander 107.a.a. s.

sofistikeradEn underrättelsetjänst kom till under Gustavmer
ledning med inriktningIII:s på inrikesförhållanden och sä-en mer

kerhetstjänst. En säkerhetsunderrättelsetjänst och kontraspionageett
militärafram. Den underrättelsetjänsten bedrevs inomväxte ramen
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för de centrala militära stabema. Någon egentlig underrättelseverk-
samhet bedrevs emellertid inte fram till 1900-talets början. Under

delen 1800-talet hade inrättats visserligen generalsta-senare av en
militärstatistiskabens avdelning bl.a. innefattade utlands-som en

sektion i huvudsak fick information litet antal mili-ettsom genom
tärattachéer. tidigareDen gustavianska aktiva spionverksamheten
hade emellertid upphört. Se Jan Ottosson och Lars Magnusson,
Hemliga makter, 1991, 19.s.

påPlaner särskild svensk militär underrättelseor-upprättaatt en
ganisation väcktes kring sekelskiftet år i1900 anslutning till
unionskrisen med svenskaNorge. Den generalstaben sökte upprätta

infonnationsnät för upplysningar militäranorrmännensett att om
aktiviteter. särskild funktion förEn underrättelseinhämtning riktad

inrättades, varvid bl.a. spionverksamhetNorge byggdesmot en upp.
efter unionskrisenStrax hot från med rysk aktivitetnär österett

Åland uppfattadespå allt hotande, kom underrättelsetjäns-som mer
Årutvecklas organisatoriskt. och år bildades1908 1911 sär-ten att

skilda utrikesavdelningar för underrättelseverksamhet vid armé- re-
spektive marinstaben. Modemare metoder för krigföring bak-mot

snabbgrund bl.a. teknisk utveckling ställde också krav påav en nya
underrättelsefunktion. Under första världskriget kom radiokom-en

munikationer spela roll i krigföringen och signalspaning-att storen
flygspaningtillsammans med blev viktiga förmetoder under-en nya

rättelseinhämtning vid sidan rapportering från diplomater ochav
militärattachéer agentverksamhet.samt

mellankrigstiden minskadeUnder intresset i Sverige för under-
rättelseverksamheten, vilket återspeglades både omfattningi och
prioritet. lnhämtning attachéer framstod den verk-genom som mer

underrättelsemetoden medan agentverksamheten utomlandssamma
i lades Signalspaningen förutvecklades inte. Intressetstort sett ner.
underrättelser i huvudsak riktat kontraspionage. Organisato-motvar
riskt underrättelsetjänsten splittrad på de försvarsgrenarna,trevar av
vilka flygstaben år fick1931 särskild underrättelseavdelning.en
Ansvarsfördelningen mellan underrättelsefunktionema oklar ochvar

problem.ledde till Detta läget för den svenska underrättelse-var
tjänsten slutet 1930-talet.mot av

samband medl i omvärlden inför andra världskriget ochoron
tilltagande krigsriskenden ställdes krav fungerande underrät-en

försvarsstabentelsetjänst. bildades årNär 1937 inrättades sär-en
skild underrättelseavdelning utrikesavdelningen, som var gemen-

för krigsmakten. I samband med krigsutbrottet år för-1939sam
stärktes organisationen för bättre kunna följa utländska förhål-att
landen. B1.a. inrättades särskild sektion, den s.k. G-sektionen,en
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inofficiell hämta in underrättelser.med uppgift på G-vägatt
under årens lopp kommit kallas bl.a. C-sektionen har attsenare

vid dennaförsvarsstabens regi bedrevsbyrån, T-kontoret, IB Im.m.
kryptoavdelning.med hjälp stabens Sommarentid signalspaning av

för detta ändamål försvarsväsendets radioanstalt,upprättades1942
sedermera FRA.

underrättelseutredningens betänkande SOU 1976:19 lämnasI
för den svenska militära underrättelsetjäns-utförlig redovisningen

efter andra världskriget och fram till mitteni tidenutvecklingtens
därefter nedan avsnittperioden 2.4.1970-talet. För seav

begreppet underrättelse-Allmänt2.2 om

underrättelsetjänstenstjänst och om

roll och uppgifterfunktion,

Underrättelsetjänst definieras vanligtvis och kortfattat verk-som en
informa-för hämta in, bearbeta och delgesamhet eller attprocess

beslut på olikaskall underlag för bedömningar ochtion, utgörasom
för framtida agerande. militärt inriktadnivåer bl.a. l trängreett en

säkerhetspolitisk mening brukar underrättelsetjänst beteckna den
främmandesyftar till kartlägga makters militä-verksamhet, attsom

förhållanden och handlingsmöjligheter. Jfr bl.a.och politiskara
Nationalencyklopedin, Band och19 36SOU 1976:19 29, Ag-s.s.

rell, 21.a.a. s.
för militär underrättelsetjänst brukar denhandböcker mi-I attanges

huvuduppgift krigssituation bidralitära underrättelsetjänstens iär att en
därvidför militära operationer. Underrättelsema siktemed underlag tar

stridskraftema skallunderlag för och hur depå när sät-att egnage var,
militära underrättelsetjänstens mål ioch användas. Den övrigtintas

främmande maktersoch fredstid lämna underlagi attvara omanges
kriser händelsemilitära förmåga och handlingsmöjligheter vid eller i av

till grund för bedömande och beslut denkrig. Underlaget skall ligga om
försvarsmaktens beredskap och hävdandet rikets territoriellaavegna

krigsplanläggning och försvarsmaktens utvecklingintegritet, påom om
förbandsikt internationella insatser och stöd ellersamt egnaom en-

underrättelsetjänstenheter sådana sammanhang. Den militära skalli
förtro-stöd förhandlingar rustningskontroll ochiäven m.m. om omge

åtgärder.endeskapande
förutsätter den, skall be-Underrättelseprocessen göraatt som

fatta på ocksådömningar eller beslut grundval underrättelser,av
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information,vilka behov underrättelsetjänsten skallanger av som
överordnade syftettillgodose. med sedan under-Det styrprocessen

eller den operativa delenrättelseverksamheten underrättelse-av
funktionen, det gäller inriktningen intormationsinhämtning-när av

de prioriteringar i bearbetningen och analysen det in-ochen, av
materialet den slutliga delgivningenhämtade och eller presentatio-

analysresultatet. Jfr Agrell, ff. Vad gäller25 detnen av a.a. s.
övergripande för under vilka former underrättelseverksam-ansvaret

bedrivasheten skall ankommer det statsmakternaytterst att ange
riktlinjer för verksamheten och bevaka krav åsi-inte rättsstatensatt
dosätts.

faktaböcker underrättelsetjänst och i handböcker för sådanI om
formtjänst underrättelseprocessen i principskisspresenteras av en

såsom underrättelsecykel i fem olika steg.en
första i underrättelseprocessen, initierats be-Det steget som av

slutsfattaren uppdragsgivaren preciserat underrättel-eller ettgenom
inriktningsebehov, brukar planering och underrättel-anges som av

severksamheten. underrättelseplan ledningen förEn görs upp av un-
derrättelsetjänsten, sedan uppdrar olika inhämtningsorgan attsom
samla behövlig information.

Inhämtningen det andra i underrättelseprocessen ellerär steget
underrättelsecykeln. rådata inDen består i s.k. hämtasatt genom

tillgänglig kun-bl.a. källor, open sources, allmäntöppna ärsom
vanligen intelligence.skap och kallas OSINT open Det ärsources

fråga information hämtas från television, facktid-om som press,
elektroniskaskrifter, officiella inhemska och utländska rapporter,

Hemlig information hämtas in främstdatabaser t.ex. Internet m.m.
med hjälp tekniska hjälpmedel och då vanligen signalspa-genomav

signal intelligence, teletrafik, radarstationerning, s.k. SIGINT mot
Satellitspaning och foto- teknisk bildspaning, s.k.ellerannanm.m.

imagery intelligence, förekommer också. InhämtningenIMINT
personbaserad inhämtning, omfattarsker bådeäven öp-genom som

hemlig inhämtning,och s.k. human intelligence.HUMINTpen
förra falletkan ske i det attachéer och diplomaterDen samtgenom

samtal flyktingar, emigranter,med s.k. avhoppare m.fl. och igenom
det fallet bl.a. agentverksamhet. Information hämtassenare genom

in i samarbete med utländska underrättelsetjänster liaison ochäven
underrättelsetjänstens kontakter med bl.a. myndigheter.genom

Kontakter med forskare, olika organisationer, Militä-äventas m.m.
hämtar informationförband och enheter bl.a. radarspaningra genom

flygspaning.faitygs- och Information hämtas inävensamt genom
ochmaterielundersökningar inom för forskningsprojekt.ramen
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tredje och fjärdeDe i underrättelsecykeln innebär bear-stegen
betning infonnationsmaterialet och innefattar dels grundbear-av en
betning bl.a. översättning, redigering, omfonnning ellergenom
dechiffrering meddelanden, dels analys eller värdering ochav en
förädling infonnationsmaterialet. Delgivningen femtedet ochärav
sista i underrättelsecykeln och innebär det analyserandesteget att
materialet för uppdragsgivaren, beslutsfattaren eller and-presenteras

bedöms ha behov den fárdigbearbetade underrättelsen.ra, som av
brukar underrättelser delasDet in i strategiska, operati-attanges

och taktiska underrättelser och de beslut, fattas på grund-attva som
val underrättelsen, nivåmässigt skiljer sig främst med avseendeav
på i sådantvilket perspektiv underrättelsen skall Således iärses.
allmänhet den strategiska underrättelsetjänsten inriktad mot gene-
rella nationella eller internationella och globala problem. Under-
rättelseverksamheten bedrivs därvid för fram beslutsunderlagatt ta
på nationell beslutsnivå. Underrättelsetjänstens uppgift dåär att
kartlägga främmande makters förhållanden och handlingsmöjlighe-

allmänt och samla material för bedömning hän-ter attmera en av
delseutvecklingen ofta i längre perspektiv.ett

Som militär underrättelsetjänst brukar betecknas underrättel-en
setjänst, organisatoriskt knuten till lands försvarsmakt. Påär ettsom
den strategiska nivån kan den militära underrättelsetjänstens upp-
gifter omfatta inte bara militära politiska, ekonomiska,ävenutan
sociala, etniska, religiösa m.fl. förhållanden. Underrättelseverksam-

då tillheten syftar landets högsta beslutsfattare uppgifter inteatt ge
bara militäraden verksamheten i omvärlden allmänt,rentom mera

dessatill underlag för bedömningen den allmän-ävenutan att ge av
törsvarspolitiskasäkerhets- och utvecklingen.na
taktiskaOperativa och militära underrättelser skiljer sig generellt

från militära strategiska underrättelser dels i fråga beslutsni-sett om
vån, dels direkt inriktning främmande strids-motgenom en mer
krafter. Operativa och taktiska underrättelser i allmänhet under-ger
lag for på lägrebeslut beslutsnivå och för beslut mindre vidden av
och med utgångspunkter. handböckerI i militär underrättel-snävare
setjänst brukar detta illustreras fördelningschefermed har hu-att
vudansvaret tör problem på taktisk nivå och militärbefálhavare har

på den operativa nivån, medan försvarsministrar haransvaret ansvar
på den strategiska nivån.

militäraDen operativa och taktiska underrättelsetjänsten såle-är
des i första hand inriktad främmande stridskrafter och bedrivs imot
huvudsak i syfte fram uppgifter för klarlägga motstånda-att ta att en

militära dispositioner och handlingsmöjligheter, militärarentres
styrka och svaghet i stridsområde, militärgeograñ, kommunika-ett
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beslutsun-organisation, utrustningtioner, militära attsamtm.m. ge
genomförande militär verk-planläggning ochförderlag av egen

inhämtning i dessa sammanhang brukarexempel påsamhet. Som
radarspaning utförd militäraspaningsflyg och radio- ochnämnas av

information hämtas in också på Denförband, sätt.även annatom
tidsmässigt före den tak-underrättelsetjänsten liggaoperativa sägs

kallas stridsunderrättelser. talar mi-brukar Mantiska, även omsom
underrättelsetjänst och därvid informationteknisklitär avser om

krigsmateriel och stridsmetoder.främmande makters
förekommer världen med olika slags in-Underrättelsetjänst över

organisatorisk anknytning. regel syftar underrättelse-riktning och I
främmande militära och säker-till klarlägga maktersverksamhet att

förhållanden. Vissa länder har underrättelseorganisa-hetspolitiska
till den politiska ledningen allmänpolitiskknutnationer, är ensom -

underrättelsetjänst för förse ledningen med in-civilt betonad att-
förhållanden dåandra och inte bara på det mi-formation statersom

länder, däribland Sverige, begränsar sig tillområdet. Andralitära att
huvudsak militär underrättelsetjänst, knuten till lan-ha i ärsomen

har och huvudsakligen militärförsvar och in-dets snävaresom en
riktning.

utredningsdirektiven för framhållsUnderrättelsekommitténI att
verkar inom den svenska underrättelsetjänsten,de hu-somorgan,

uppgifterhar direkt hänförbara till försvaretvudsakligen ärsom av
svenskt deltagande i internationella insatser och till stödSverige, till

och försvarspolitik. hänvisas vidare tillsvensk utrikes- Det denatt
underrättelsetjänsten under efterkrigstiden har byggtssvenska upp

statsmaktemas det försvaretstillgodose och militära olikaför att
verksamheten bedrivs organisatoriskt främst inombehov och att

Därvid spelar enheten förFörsvarsmakten och vid FRA. den militä-
och säkerhetstjänsten MUST vidunderrättelse- Försvarsmaktenra

endanyckelroll den s.k. all source-funktionen,attgenom varaen
funktion, har till uppgift på grundval allt till-dvs. atten som av
underlag framgängligt och slutligt sammanställa bearbetadeta un-

har inriktningsansvar det gäller in-derrättelser. MUST även närett
information i förhållande tillhämtning andra delar den militä-av av

däribland denunderrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänstra
Se Kungl. Krigsvetenskapsakademiensbedrivs FRA. hand-som av

Äventidskrift, häftetlingar och 1998, 59 och civila66. rents.
däribland utrikesfcirvalmingen,myndigheter, lämnar bidrag till un-

derrättelsetjänsten.
svenska underrättelsetjänstens huvuduppgift har traditionDen av

underlag för den politik åtgärdervarit och de i övrigt,att ge som
landetssyftar till säkerhet. fredstid bestårIvärnaatt yttreom upp-
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gifterna i regeringen och försvarsledningen förvarningatt ge om
militära hot landet och underlag för beslut, försvaretsmot rörsom
beredskap och krigsduglighet. Det brukar underrättelse-attanges
tjänstens främsta uppgift larmklocka, skallär att vara en som ge
regeringen försvarsledningenoch den förvarning, behövs för attsom
vårt vämpliktsförsvar skall kunna mobiliseras och krigsdug-göras
ligt i tid. Underrättelsetjänsten har därför fortlöpande registreraatt
och bedöma sådana företeelser i vår omvärld, kan indika-som vara
tioner på landet kommer bli för Jfr bl.a.att SOUatt utsatt angrepp.
1994:11 s.l37.

Underrättelsetjänsten skall vidare, såsom också framhålls i ut-
redningsdirektiven, underlag för operativ krigsplanläggning ige
form kunskap tänkbara motståndares militäraav om resurser, orga-
nisation, taktik och utrustning. En ytterligare uppgift för underrättel-
setjänsten bidra med underlag förär Försvarsmaktensatt långsiktiga
utveckling. Underrättelsetjänsten skall lämna underlag föräven be-
slut åtgärder vid kränkningar vårt territorium. Den har vidare,om av

redan uppgifter relateradenämnts, tillär svenskt deltagan-som som
de i internationella insatser. säkerhetspolitiskaI kriser och i krig
övergår underrättelsetjänstens uppgifter till stödja försvarsan-att
strängningama. Underrättelsetjänsten skall då lämna underlag för
beslut agerande i krissituationer och hur kriget skall föras.om om

Som led i underrättelseverksamheten skall den militäraett under-
rättelsetjänsten, enligt vad också i utredningsdirektiven,sägssom
kontinuerligt bidra med underlag stöd för den svenska utrikes-som
och säkerhetspolitiken". Utrikespolitik brukar betecknas som en

samlade relationer till omvärlden, medanstats begreppet säkerhets-
politik innefattar den del utrikespolitiken, tillsammans medav som
försvarspolitiken specifikt inriktadär skyddet landsettmer av
politiska självständighet och territoriella integritet. bl.a.Se Leif
Leifland i Sveriges säkerhetspolitiska vägval, Folk och Försvar,
1994, 113. Begreppet säkerhetspolitik har eljest traditions. av an-

inrymma, förutom försvarsåtgärdersetts politiskamotrena angrepp,
åtgärder från lands sida för i internationellett utvecklingatt en
minska konflikter och motverka internationell spänning församt att
förhindra hot och väpnade konflikter uppstår.att säkerhetspolitiken
har således såväl nationell internationell dimension ochen som en
dessa säkerhetspolitikens båda dimensioner formas i kontinuer-ett
ligt samspel mellan utrikespolitiska och försvarspolitiska åtgärder.
Se bl.a. 1995/96: 12 39 ff. och bet.1995/96:UFöU1 35prop. s. s.

Begreppet säkerhetspolitik har statliga utredningar definieratsav
olika under årens lopp. harDet emellertid klart säkerhets-ansetts att
politik överordnat begrepp i förhållandeär ett till såväl utrikespoli-
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säkerhetspolitiken,ochförsvarspolitiktik sagts,att nysssomsom
dimension. Seförsvarspolitiskochutrikespolitiskbådehar enen

säkerhetspolitik såsom det110. Begreppet1988:58bl.a. SOU s.
försvars-också såvälinnefattarbetänkandei detta ut-används som

rikespolitiska aspekter.
säkerhetsbe-framgått,redanslut har,krigetskallaEfter det som

vidalltmerkommitinternationell säkerhetoch attgreppet ges en
icke-militära hotberörpå frågor,sikteinnebörd och äventa som
har 1995svensk delför landet. Förpåfrestningaroch genommot

förklaratstotalförsvarets förnyelseriksdagsbeslutårsoch 1996 om
intematio-militärtvid sidansäkerhetsbegreppet ettatt angrepp,av

hot ochskall omfattaländerkonflikter i andraoch ävennella kriser
s.k.risker,hot ochSverige.påverka Det ärrisker kan är som avsom

ellerförhållandensig utöverlågrisknivå. Det rör mersom,om
ekologisktsocialt ochekonomiskt,berörkriser,direktamindre en

brottslig-internationellmiljörisker,i omvärlden,utvecklinghållbar
mellanråderindirekt sambandellerDirekt äventerrorismhet, m.m.

respekten för de-miljö ellerekonomi ochutvecklingpositiv aven
aspekter in-skildarättigheter ochmänskligamokrati och m.m.

Överblicken omvärldsut-säkerhet.stabilitet och överternationell
påocksåhelhetsperspektiv anläggskrävavecklingen att ettanses

lågrisknivå.säkerhetsfrågor av
säker-omfattas samlingsbegreppetsvensk delförVad avsom

flera denutgångspunkter,med angivnahetspolitik griper, över avnu
verksamhetsområden. Säker-departementalaregeringenssvenska

för olikafrågaalltdärmedblir öppenhetspolitiken även enmer
knytning inomstarkareockså i alltåterspeglastolkning. Detta en

hand utrikespo-i förstasäkerhetspolitik mellanför begreppetramen
anknytningmedfrågortillförsvarspolitikenochlitiken ävenmen

kriminalpolitik.miljöpolitik ochpolitik,ekonomisktill allmän
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2.3 militäraDen underrättelsetjänsten enligt
1976 års riksdagsbeslut

2.3.1 Grundprinciper och uppgifter för

underrättelsetjänsten

l Underrättelseutredningens betänkande SOU 1976:19 lämnas en
utförlig redovisning för dåvarandeden svenska militära underrättel-
setjänstens grunder, funktion, organisation, arbetsmetoder m.m.
Riktlinjerna och principerna för den nuvarande underrättelsetjäns-

verksamhet utgår från de förslag, lämnadestens i betänkandet.som
Riktlinjerna lades fast statsmakterna det tidigare nämndaav genom
riksdagsbeslutet år insyn1976 i och kontroll den militäraom av un-
derrättelsetjänsten.

I Underrättelseutredningens betänkande med militärattangavs
underrättelsetjänst avsågs, till skillnad från bl.a. allmän politisk un-
derrättelsetjänst, verksamhet knuten till landets försvar-ären som
smakt och leds denna. Verksamhetens mål skulle enligt betän-av
kandet kartlägga främmande makters militära förhållandenattvara
och handlingsmöjligheter och bedöma den militära händelseutveck-
lingen. bl.a.Se SOU 1976:19 och29 49. Detta har också varits.

utgångspunkt för statsmaktemas principbeslut år 1976 denen om
militära underrättelsetjänsten se bl.a. 1975/76:189 74 78prop. s.

och f..86
Enligt principbeslutet såsom allmän synpunkt, be-attangavs, en

hovet speciell underrättelsetjänst, redan i fredstid kanav en som ge
information främmande makter, särskilt på grundstortom var av
vårt lands läge i gränsområdet mellan två militära block. Vidare pe-
kades vår alliansfria utrikespolitik och det förhållandet våratt
försvarsmakt bygger den allmänna vämpliktens grund, vilket från
beredskapssynpunkt förutsätter förvarning föreståendeettom an-

så tidigt möjligt. En allsidig, välorganiserad och effektivgrepp som
underrättelsetjänst skulle därför ingå i vårt totalförsvar. Det skulle

underrättelsetjänstens uppgift fortlöpande ha denatt ävenvara nor-
mala verksamheten främmandei länder klar för sig, så iakttagel-att

förändringar där kunde säkerhetspolitiskt bedömasser om mot en
riktig bakgrund. Se bl.a. 1975/761189 35 86 samtprop. s. o.
bet. FÖU 1975/76:40 3 och 14.s.
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årsuppgifter enligt 1976huvudsakligaUnderrättelsetjänstens var
för-avgörandenunderlag förfortlöpanderiksdagsbeslut att omge

förse för-förvamingsfunktionenberedskapsvarsmaktens samt att--
förbetydelsehademed underrättelser,ledningsvarsmaktens som

Förvamings-försvaret.långsiktsplaneringkrigsplanläggning och av
underrättelse-det gälldeprioritetha högstaskullefunktionen när

under-gälla främst dePrioriteringen skulleuppgifter.tjänstens olika
byrå", kalladsärskilda IBförsvarsstabensochrättelseorgan FRA-

särskilda medel. Se bl.a.medunderrättelserinhämtahade attsom-
l975/76:40 4 och 15.FöUoch bet.1975/761189 87 s.s.prop.

verk-mål ochunderrättelsetjänstensmilitäradenBeträffande
inrikt-beslutet,samhetsområde att ansvaret att angeangavs genom

underrättel-bearbetning och delgivninginhämtning,forningen av
försvarsmakten,befattningshavare inomdepåskulle ligga somser

för kunna lösafrämmande makterunderrättelserbehövde attom
ÖBÖverbefälhavaren skulle ha detarbetsuppgifter.sina yttersta

fast-underrättelsetjänsteninriktaochleda samtnärmareansvaret att
själv-reglemente för denna. Detochställa instruktion somangavs

allverksamhet, liksomunderrättelsetjänstensfallet stats-att annan
iintentionermed statsledningensligga i linjemåsteverksamhet,

anvisningarVissa övergripandeandra frågor.ochutrikespolitiska
kon-fortlöpandefinnas liksomskulle därförfrån statsledningen en

1975/762189 och bet. FöUs.87Se bl.a.verksamheten.troll prop.av
141975/76:40 4s. 0.

verksamhetsom-underrättelsetjänstensgrundprincip förSom en
till under-hörbeslut de enheter,1976 årsgällde enligtråde att som

sådanoch lagrafå inhämta, bearbetaendast skullerättelseväsendet,
befästa kunskapenöka ellerklart ägnadinformation, att omvarsom

landsför vårtbetydelsehadesådana avseenden,länder iandra som
då detfick endastprincipfrån dennasäkerhet. görasAvstegyttre

ankom isäkerhetsskydd. Detunderrättelseorgansgällde egetett
polisiäramilitära eller densäkerhetstjänsten denprincip på att--

säkerhet.landets inrehotadeverksamhet,skydda landet mot som
klarläggadärviduppgiftsäkerhetstjänstens sä-militäraDen attvar

ochförsvarsmaktenriktadeskerhetshotande verksamhet, motsom
huvuduppgiftsäkerhetstjänstenspolisiäraskydda denna. Denatt var

säkerhet.riketshindra brottförebygga och motatt
helt klardra någonemellertid inte möjligtansågs gränsDet att

verksamhets-säkerhetstjänstensochunderrättelsetjänstensmellan
båda funktio-inträffa demåstedet sades detområden, attattutan

båda verksamhetsgrenamaområden.varandras Debeträdernerna
varandra.samverka medi vissa lägenbeslutetdärför enligtmåste

verkadeunderrättelseorganenförhindraskulleregel,Den attsom
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utanför sina områden, måste enligt beslutet utgå från underrättelse-
tjänstens syften se SOU 1976:19 103 1975/762189 87s. prop. s.

och FÖU 1975/76:40 s.l5.
l Underrättelseutredningens betänkande SOU 1976:19 konsta-

terades s. 44 allmänt delen information,denatt störstasett av som
olika underrättelsetjänster världen använder sig allmäntöver av, var

Öppentillgänglig bl.a. massmedia och facktidskrifter. in-genom
formation fömiedlades enligt betänkandet diplomatiskaäven genom
kanaler, informationsutbyte inom forskningvetenskap ochgenom

iakttagelser vid utställningar, uppvisningarmässor,samt genom av
militär materiel Det uppskattades 80änatt procentm.m. mer av un-
derrättelsematerialet inhämtades på Inhämtning sked-öppna vägar.
de därutöver, främst signalspaning och agentverksamhet motgenom
information, andra länder försökte hålla hemlig.som

års beslut slogs fast denI 1976 svenska underrättelsetjänstenatt
inte infonnation,bara kan sig också måste hämtaägna öppen utan
in och bereda sådan information, andra länder försöker hållasom
hemlig. Sådan information skulle för svensk del hämtas in och bere-
das under fredsförhållanden. Organisationsenheter FRAäven som
och dåvarande ansågs därför1B nödvändiga delar denvara av
svenska militära underrättelsetjänsten. framhölls ocksåDet våratt
kunskap omvärlden måste allsidig och behovet in-attom vara av
formation omfattade länder utanför vårt närområde. Se SOUäven
1976:19 och 1975/762189104 88.s. prop. s.

Uppgiftsmaterial, har tillförts underrättelsetjänsten ochsom som
uppenbart saknade betydelse för verksamheten, skulle enligt 1976
års beslut förstöras, där så kunde ske med hänsyn till gällande be-

arkivering.stämmelser Detta skulle gälla varifrånoavsett mate-om
rialet härstammade. Material hos underrättelsetjänsten, hade ettsom
sådant innehåll det borde komma till säkerhetstjänstens känne-att
dom, skulle översändas dit. beslutetI någon formpoängteras att av
åsiktsregistrering inte fick förekomma inom underrättelsetjänsten.
Se 1975/76: 92.189prop. s.

Den signalspaning, bedrevs vid spelade enligt riks-FRA,som
dagsbeslutet år 1976 viktig roll i underrättelseverksamheten ochen

fortsatt stark satsning skulle ske på denna. Inhämtning under-en av
rättelser andra medel såsom utfrågning invandrare ochgenom av

agentverksamhet och samverkan främmandemedresenärer samt
underrättelseorganisationer skulle förekomma under förutsätt-även
ning inhämtningen bedrevs i godtagbara fonner. En grundregelatt
vid all inhämtning skulle medverkan i underrättelseverk-attvara
samheten frivillig och de uppdragatt tog emotvar personer, som
inom verksamheten, skulle upplysas vad deras medverkan kundeom
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1975/76:189risker Sei forminnebära för dem s.av m.m. prop.
89.

inhämtning telefonav-möjlighet tillFrågan öppnaatt genomom
elektronisk avlyssning avlyssningformeroch vissalyssning avav -

förbuggning föremålkommunikation och s.k.kabelledd över-var-
inhämtning före-års beslut. Sådansamband med 1976ivägande

vid denunderrättelsetjänster bl.a.det, vid andrapåpekadeskom,
huvudsakliga skälet tillavvisades emellertid. DetFrågantyska. att

inhämtning den integri-tillåta dennaför svensk delinte typ varav
innebära.inhämtningen ansågstetskränkning, som

med andra ländersunderrättelsetjänstens samarbeteBeträffande
betänkan-Underrättelseutredningensiunderrättelsetjänster angavs

det till för Sverigeförekom ochsamarbetede, attattatt ett var gagn
års beslut hänvisades112. 1976sådant se SOU 1976: 19 Idelta i s.

med främmande underrättelse-för samarbetegrundsatsertill de
försvarsut-kommit till uttryck bl.a. itidigare hadetjänster, som

och i konstitutionsutskottets be-1972:25betänkande FöUskottets
för inforrnationsut-ledande principer1974:22. Somtänkande KU

enligt dessa betänkanden gällaandra länder skullemedbytet att
uppgifter hemligtredje makt inte fick skadas, att naturav om svens-

haoch utbytet uteslutande skulleinte fick lämnaska försvaret ut att
försvaret jfrsvenska bl.a. SOU 1976:19syfte tjäna dettill att s.

utländskakonstaterades samarbetet medårs beslut113. 1976I att
det rymde åt-nödvändigt,underrättelseorganisationer attvar men

1975/76:189 90.moment seskilliga vanskliga prop. s.
för utlands-regeringen har dragitriktlinjer,I senare uppsom

till de inhämtande underrättelseorganen,i anvisningarsamarbetet
beslut. har angivitårs Regeringentill 1976har bl.a. hänvisats att

ochendast får svenska behovländersamverkan med andra styras av
påunderrättelseverksamheten får bedrivasinteprioriteringar, att
fårandra inteoch intressenuppdrag någon att statersstatannanav

information får riktlinjernaenligtgå före de svenska. Utbyte en-av
syftet statsledningen ochförutsättning tjänadast ske under är attatt

uppgifter inte till ska-lämnadesvenska totalförsvaretdet ärsamt att
1990/91:KU ochintressen. Se bl.a. bet. 30 36da for svenska s.

127.1991/92:lO2ff.315 samt prop. s.
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2.3.2 Underrättelsetj organisatoriskaänstens

tillhörighet

enheterDe inom underrättelseväsendet, år 1976 hade till hu-som
vudsaklig uppgift hämta in underrättelsematerial ochFRAatt var

självständigIB. FRA myndighet under Försvarsdepartemen-var en
ÖB.medan lydde direktIB under FRA skulle enligt sin instruk-tet,

tion underrättelseverksamhet signalspaningutöva imotgenom
första hand telesändningar och teknisk bearbetning detgenom av

ÖBinhämtade underrättelsematerialet. hade meddela anvis-rätt att
ningar för den inriktningen FRA:s militäranärmare infonna-av
tionsinhämtning och vilka myndigheter, skulle delgesom som re-
sultatet denna del verksamhet.FRA:s skulleFRA hålla utri-av av
kesministern och försvarsministern underrättade verksamhetensom
inriktning och arbetets bedrivande i stort.

Övriga inhämtningsenheter inom försvaret utgjordes försvar-av
sattachéema, underställda chefen för försvarsstaben,som samtvar

militärbefálhavama, svarade för underrättelsetjänsten inomav som
sina respektive underrättelseområden. Till de inhämtande underrät-
telseorganen räknades myndigheteräven FMV och FOA, vilkasom
bedrev s.k. teknisk underrättelsetjänst. Militära underrättelser häm-
tades också in vissa från försvaret helt fristående myndigheter,av
såsom polisen, Tullverket och Lotsverket Utrikesdepartemen-samt

UD med utrikesrepresentationen. 1976 års riksdagsbesluttet inne-
bar inte några förändringar med avseende på inhämtningsorganens
verksamhetsområden.

Huvudorganet för bearbetning och analys militära underrättel-av
utgjordes vid tiden för års1976 riksdagsbeslut särskildser av en

underrättelseavdelning vid försvarsstaben. Som redan nämnts an-
kom det i enlighet med beslutet på försvaret bedriva den militäraatt

ÖB,underrättelsetjänsten och på i enlighet med då gällande instruk-
ÖBtion för se SFS 1968:408, inom försvaret den högstaatt utöva

ledningen denna. Enligt de organisatoriska regler, gällde vidav som
ÖBtiden för beslutet, delegerade beslutanderätten i frågor om un-

derrättelsetjänsten till chefen för försvarsstaben och till sektions-en
chef chefen för sektion 2 vid staben. Enligt den ordning, till-som
lämpades vid försvarsstaben, utövades ledningen och samordningen

det militära underrättelseväsendet i huvudsak sektionschefen.av av
Underrättelseärendena bereddes vid underrättelseavdelningen vid
sektionen. avdelningDenna utgjorde således både för led-organ
ningen underrättelsetjänsten med bl.a. inriktningen FRA:s ochav av
andra underrättelseorgans inhämtning information och svaradeav
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för bearbetning och delgivning militära underrättelser. Viss bear-av
betning och analys ägde vid försvarsgrensstabema och vidäven rum
bl.a. FOA och FMV. Se bl.a. 1975/762189 75.prop. s.

Underrättelseutredningen ifrågasatte i sitt betänkande det lämpli-
i förhållandevis omfattandedet och betydelsefulla underrättel-attga

seväsendet handhades på så jämförelsevis låg nivå inom stabsor-en
ganisationen. Utredningen pekade bl.a. underrättelsetjänstensatt
auktoritet i förhållande till andra verksamhetsgrenar inom försvaret
kunde påverkas negativt liksom möjligheterna rekrytera kvalifi-att
cerad personal till verksamheten. Utredningen föreslog att ansvaret
för underrättelsetjänstens ledning och samordning undernärmast-
ÖB och chefen för försvarsstaben -skulle läggas särskilden un-
derrättelsechef på nivå, chefen för operationsavdelning-samma som

inom staben. Förslaget innebar vidare försvarsgrensstabemasatten
för bearbetning underrättelser skulle föras för-iresurser av samman

svarsstaben och underställas underrättelsechefen. Se SOU 1976:19
Någon120 ändring genomfördes dock inte. Se bl.a.s. prop.

1975/76: 96.189 s.
Underrättelseutredningen föreslog vidare i betänkandet IB,att

ÖB,tidigare hade direktlytt under skulle knytas medsom samman
försvarsstaben och med underrättelseenheten. dåvarandeDen di-

ÖBrekta knytningen till ansågs olämplig. Se SOU 1976:19 122s.
ff. 1976 års beslut innebar sådan organisationsanknytningatt en
för IB:s del skulle komma till stånd bl.a.se bet. FöU 1975/76:40

17.s.

2.3.3 i och kontrollInsyn underrättelsetjänstenav

1976 års riksdagsbeslut innebar inrättadesFUNäven att sär-ettsom
skilt för förbättrad insyn i kontrolloch den militäraorgan en av un-
derrättelsetjänsten. insynFUN:s och kontroll skulle inte inskränka
sig till granskning i efterhand fattade beslut och vidtagna åt-en av

övrigt,gärder i insynen och kontrollen skulle fortlöpande.utan vara
Underrättelseorganen kunde eljest, ansågs det, komma underatt
lång tid bedriva sin verksamhet kontakt med och insynnärmareutan
från samhällets sida. Genom löpande kontroll skulle bl.a. behoveten

underrättelseverksamhet stöd för landets säkerhetspolitikav som
bättre kunna belysas. Se 1975/76: 189 93 och FöUprop. s.
1975/76:40 16.s.

insyns-FUN:s och kontrolluppgift skulle enligt 1976 års beslut
underrättelseverksamheten på central och högre regional nivå.avse
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skulle innebära inte bara försvarsstabenDetta med försvars-IB,att
grensstabema, militärområdesstabema och skulle falla inomFRA

verksamhetsområde,FUN:s de centrala förvaltningsmyn-ävenutan
digheter mfl., bedrev viss underrättelsetjänst. Särskildsom upp-

från sidamärksamhet skulle den delFUN:s underrättel-ägnas av
setjänsten, inhämtade underrättelser med s.k. särskilda medel,som
varmed avsågs och skulleFRA IB. FUN själv vilka frågor iavgöra
övrigt skulle Bland frågor intresse borde emellertidtassom upp. av

ingå sådana,enligt beslutet rörde de bearbetande enhetemassom
slutprodukter i form bedömningar, handböcker samverkanav m.m.,
med främmande underrättelseorganisationer, medel och metoder för
underrättelseinhämtning, uppläggande och förande register,av per-
sonalrekrytering frågor i samband med anställdas avgång. Sesamt
SOU 1976: 132 och 1975/76:19 189 94.s. prop. s.

Enligt beslutet skulle olika uppfattningar i samhällsfrågor vara
representerade bland ledamöterna i FUN, det fanns inte anled-men
ning alla riksdagspartier skulle företrädda eller allaatt attvara ens
ledamöterna stycken skulle riksdagsledamöter.utgörassex av- -
FUN:s insyn och kontroll skulle enligt beslutet inte innebära för-att
svarsledningen fick minskat för underrättelseverksamhe-ett ansvar

heller skulle den leda tillInte justitieombudsmannensten. att t.ex.
JO eller justitiekanslems JK tillsyn inskränktes. skulleFUN så-
ledes inte i frågorbesluta underrättelseorganens mål ocht.ex.om
inriktning eller sådana uppgifter, låg på olika andraövertaatt som
kontroll- och insynsorgan. skulle begränsaFUN sig till fortlö-att
pande följa och infonnera sig försvarets underrättelsetjänst.om

ÖBFör säkerställa inflytande skulleFUN:s ha samrådaatt att
med i viktigare frågor bl.a. sådanaFUN rörde anslagsframställ-som
ningar och samverkan med främmande underrättelseorganisationer.
Samrådsförfarandet skulle inte obligatoriskt, eftersom det kun-vara
de fördröja beslutsprocessen. sådana fall skulleI alltid infor-FUN

i efterhand. FUN skulle vidare ha möjlighet hos vederbö-attmeras
rande myndighet eller regeringen föreslå de åtgärder, ansågssom
behövliga det gällde underrättelseverksamheten. Senär prop.
1975/76:l89 93s.

FUN inrättades den juli1 1976.
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iunderrättelsetjänstenmilitära2.4 Den
tillfrån år 1976periodenunderSverige

1990-taletslutet av

underrättelsetjänstenförändringarVissa2.4.1 av
1976-1981årenunder

rikt-principerna ochnuvarandelades deframhållitsharredanSom
fast statsmakternaunderrättelsetjänstenmilitäraför denlinjerna av

för försva-vidtagitsombildningar harorganisatoriskaVissaår 1976.
också innebu-ombildningar hardärefter. Dessatidendel underrets

under-i ledningenoch ändringarförändringarorganisatoriskarit av
uppgifter, i frågaochinriktningtjänstensEljest harrättelsetjänsten.

ihar beskrivits Un-såsomoch analys,informationsinhämtningom
43-81, iSOU 1976:19betänkande sederrättelseutredningens s.

nuvarandefram till denår ochefter 1976förändratsintestort sett
1980:8 7.bl.a. FöDsordningen se s.

verk-underrättelsetjänstensframgåttredan hardelvisSom var
förhållanden i vårtfrämmande makters nä-inriktad delssamhet

främmande makter ochmellanförhållanden i ochdelsrområde,
sikte under-till dessa. Denförhållandeställning ivårt lands tog

bered-belägenhet,ochstridskrafters styrkafrämmanderättelser om
kommuni-militärgeografi,uppgifterverksamhetskap och samt om

underrättel-den sikteVidareunderhållsresurser.ochkationer tog
signal- ochtelemotmedel,främmande maktersberördesefrågor som

förhål-militärpolitiskaSverige,riktadsatellitspaning, motvarsom
ekonomiskavår beredskap,förbetydelselanden, samtvar avsom

främmande maktersutformningenpåverkadeförhållanden, avsom
militära resurser.

ÖB i sinvilkenenligtorganisationen,beskrivnatidigareDen
försvars-biträddesunderrättelsetjänstenmilitäradenledning avav

vidhandladesunderrättelsefrågomainnebarstaben och att ensom
bestod.vid staben,underrättelseavdelning inom sektion 2särskild

för sektion 2chefenssåledes bådeUnderrättelseavdelningen var
huvudunder-ochunderrättelsetjänstenledningenvidstabsorgan av

Även för-underrättelser.för bearbetningenrättelsemyndighet av
sektion 2Tillknuten till sektionsvarsattachéverksamheten var
avdelningsåsom särskildsäkerhetstjänstockså försvaretshörde en

säkerhetsskydd. IB,säkerhetsunderrättelsetjänst ochförmed ansvar
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tidigare hade varit fristående i förhållande till försvarsstabensom
ÖB,och direkt knuten till formellt knuten till sektion från2 årvar

1977 och kallades byrån för underrättelser GBU.gemensamma
Vid underrättelseavdelningen vid försvarsstaben handlades dels

ÖB:sfrågor rörde inriktning verksamheten vid förstai handsom av
FRA och IB utgjorde de egentliga inhämtningsorganen, delssom
frågor i övrigt avsåg ledandet den militära underrättelse-som av
tjänsten. Som redan har framgått utgjorde FRA självständigen
myndighet under regeringen med uppgift bedriva signalspaningatt

ÖBenligt den inriktning regeringen, och övriga uppdragsgiva-som
ÖB:sUnderrättelseavdelningen bedömde behov under-re angav. av

rättelser och sammanställde de underrättelsebehov, anmäldessom
militära centrala och regionala myndigheter övrigaav samt av myn-

digheter inom totalförsvaret. Bearbetningen inhämtat underrättel-av
sematerial ägde på olika funktioner inom underrättelseavdel-rum
ningen vid försvarsstaben, såsom armédetaljen, marindetaljen, flyg-
detaljen, kommunikations- och underhållsdetaljen, politisk-
ekonomiska detaljen, telekrigföringsdetaljen m.fl. J försvar-
smaktens ledningsutrednings betänkande SOU 1976:64 ff.208s.

lB:s, GBU, huvudsakliga uppgift hämta uppgif-senare attvar
förfaringssätt, det inteter ankom på andra underrättel-genom som
använda. lB:s och GBU:s rollatt försvarsmaktenseorgan attvar ge

möjlighet tillvara tillfällen till underrättelseinhämtningatt ta genom
bl.a. agentverksamhet och kontakter med utländska underrättelseor-
ganisationer, andra inte kunde utnyttja grund desom organ attav
inte hade tillräckligt säkerhetsskydd för verksamheten.ett Under-
rättelseutredningen pekade i sitt betänkande på främmandeatt en
underrättelseorganisation bl.a. politiska skäl inte vågadeav samar-
beta med lands underrättelseväsen,ett annat den inte ansåg sigom
kunna bestämt räkna med samarbetet inte blevatt känt andra änav

mycket liten krets absolut pålitliga underrättelse-Deen av personer.
anlitades for inhämtning,agenter, hade motsvarande behovsom ett

Ävensäkerhetsskydd. andra uppgiftslämnare kantyper tänkasav av
medverka med information endast deras anonymitet garanteras.om
Se SOU 1976:19 71.s.

Som redan har framgått fanns vid sidan försvarsstabens under-av
rättelseavdelning särskilda avdelningar vid försvarsgrensstabema,

uppgifter enligt Underrättelseutredningens förslag i vissa delarvars
kunde läggas med underrättelseavdelningen. Underrättelse-samman
arbetet vid dessa rörde främst bearbetning underrättelser inomav
respektive forsvarsgrensområde och planläggningen underrättel-av
setjänsten inom försvarsgrenen. Försvarsgrensstabema svarade även
for viss inhämtning. Vid sidan underrättelseavdelningen bedrevsav
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Des-militärbefalhavama.underrättelseverksamhetviktig även aven
vissoch imilitärområdetinomunderrättelsetjänsten ut-leddesa

luftrummet.ochgällde det fria havetdetsträckning näräven

inomorganisationUnderrättelsetj2.4.2 änstens

januaridenunder tiden 1Försvarsmakten

ljuli 1998den1981-

År grundadförsvarsstabenomorganisationgenomfördes1981 aven
och1977/78:63år 1977 seförsvarsbeslut prop.ett prop.

underrättelseavdel-Därvid kom1980/81:1.1980/81:4 FöUsamt
säkerhetsavdel-ochattachéavdelningenmedtillsammansningen

operationsledning.i stabensingå i sektion 5stabenningen vid att
underrättelseresurserförsvarsgrensstabemasbegränsadesSamtidigt

ochnödvändigtoundgängligenansågstill vad resursernavarasom
Sektionen be-sektionvidverksamhetentilli övrigtfördes över

underrättelseavdel-ledningsavdelning,sekretariat,stod ett enenav
tidi-attachéenhet.och Dessutomsäkerhetsavdelningning, varenen

för särskildsektionenkallad SSIår 1982fråneller GBUIBgare -
sek-Chefen försektiontillorganisatoriskt knuteninhämtning -

ledningenchef. direktaDenofficiellt SSI:stionen avsomangavs
ÖB redovisa-intechef, vilkenemellertid underutövadesSSI av en

ochverksamhetbeskrivning SSI:sutförligdes Enöppet. or-avmer
1987/88:40bet.i KUfinnstill år 1989framganisation upptagen

ff.297Bilaga 13.11990/91:KU30 Aoch i bet.191Bilaga A9 s.s.
ÖBÅr organisatio-förändringförslag tillframlade1988 ett av

Försvarsmaktsutred-Programplan 89-92seförsvaret samtavnen
staber, dencentraladelrapportmed bl.a.ning översyn88 avomen

decentralise-Förslaget innebarFU88.kalladnedansistnämnda en
syfte skapaförsvaret iledningen inomdelegering ettring och attav

möjligt, denlösas på, eller såskulleuppgifterdär närasystem som
ff.ff. och 51bl.a. FU88 27förelåg senivå där de samt prop.s.

1988/89:80 22s.
försvaretcentrala ledningenskulle den utgö-förslagetEnligt av
ÖB,ÖB, försvars-chefbeståskullemyndigheten enavsomras av

ÖB skulle försvarssta-myndighetendriftsenheter. Inomstaben och
nämligenfyra ledningarförsvarsstabschef och bl.a.beståben av en

USL, pla-säkerhetsledningochunderrättelse-operationsledning,
myndig-vidpersonalledning. Driftsenheternaochneringsledning

ÖB och säker-underrättelse-bl.a. försvaretsbeståskulleheten av



80 Underrättelsetjänsten bakgrund SOU 1999:37en-

hetskontor USK och SSI senare kallad kontoret för särskild in-
hämtning KSI.-

förslagetI se FU88 28 den vid sektion inom för-5attangavs s.
svarsstaben tidigare bedrivna underrättelsetjänsten omfattade dels
inriktning och ledning underrättelseverksamheten inom försvaret,av
dels till arbetsvolymen omfattande bearbetning och analys. Denen
inriktande och ledande verksamheten den generella värdering-samt

ÖB:sansågs ha direkt samband med Övergripande ledning,en, som
skulle därför enligt förslaget organiseras inom USL. Verksamheten
inom USL skulle bedrivas inom sektorer, för inriktningtre en av
underrättelse- och säkerhetstjänsten i huvudsak operativ inriktning,
planläggning och funktionsutveckling, för övergripande värde-en
ring underrättelse- och säkerhetstjänsten i huvudsak hotbilds-,av
säkerhetspolitisk och ekonomisk analys och för attachéverksam-en
het och andra utlandskontakter.

Frågan väcktes den volymmässigt bearbetandeatt ochstoraom
analyserande verksamheten inom underrättelsetjänsten, hadesom
varit knuten till sektion vid försvarsstaben,5 skulle föras tillöver en
särskild fristående myndighet. Frågan föll emellertid och den lös-
ning beslutades innebar denna del underrättelseverksam-attsom av
heten skulle organiseras såsom självständig enhet inom myndig-en

ÖB,heten det nyssnämnda underrättelse- och säkerhetskontoret
USK. ansågsDetta uppfylla önskemål föra bort producerandeett att
verksamhet från försvarsstaben. I USK skulle ingå bl.a. integre-en
rad bearbetnings- och analysavdelning, armé-, marin- och flygun-
derrättelseavdelningar, logistikunderrättelseavdelning, totalför-en

signalskydd, signalkontrollavdelning,svarets säkerhets-en en
skyddsavdelning och säkerhetsunderrättelseavdelning.en

Som redan har framgått skulle USL leda, inrikta och samordna
verksamheten vid USK. skulleDetta gälla verksamhetenäven vid

ÖBSSI, i likhet med USK skulle ingå i myndigheten vid sidansom
försvarsstaben, såsom självständig diiftsenhet. USK:s ochav en

SSI:s ställning i förhållande försvarsstabentill skulle regleras i ar-
ÖB.betsordningen för myndigheten

Den ordningen innebar underrättelsetjänstenäven ochattnya sä-
kerhetstjänsten inom försvaret organisatoriskt knöts tillsamman en

och integrerad funktion. Tidigare hade de bådagemensam mer
tjänsterna utgjort särskilda från varandra fristående avdelningar in-

för sektion Den organisationen etablerades denom 1ramen nya
juli 1989 och gällde till den juli1 1994.

Genom försvarsbeslut år 1992 prop. 1991/92:102, bet.
199l/92:Föl2 och rskr. 1991/92:337 principiell ställning tilltogs

bl.a. föra verksamhetenatt inom det militära försvaret tillsamman
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Försvarsmakten.myndighet benämnd Den myn-nyagemensamen
ÖB, och ledningsorgan,chef, haskulle ledasdigheten ett enav en

och lokala myndig-Tidigare regionalaHögkvarteret.benämndstab,
myndigheten.organisationsenheter i denskulleheter utgöra nya

Seskulle den juli 1994.Försvarsmakten, inrättas lMyndigheten,
Bilaga 201992/93:100,bl.a. s.prop.

ledningsorganets,regeringen beslutfattadedecember 1992I om
skulle gälla från juli 1994.organisation,Högkvarterets, somnya

ÖB,myndighetschefen, skulle fin-direkt underinnebarBeslutet att
för militär under-operationsledning, enhetenhet forbl.a. enennas

och produktionsenhetersäkerhetstjänst MUSTochrättelse- tre--
flygvapenledning.marinledning ocharméledning,för

alltjämt gällande förordningeni i denSålunda föreskrevs 3 §
försvarsmaktsför-för Försvarsmakteninstruktion1994:642 med

leda och bedriva militär under-Försvarsmakten skallordningen att
ÖBförordningensäkerhetstjänst. 10 § ioch Irättelse- att varangavs

i förordningen föreskrevs iFörsvarsmakten. 12 § För-chef för I att
bestod bl.a. definnas Högkvarter,skullesvarsmakten ett som av

enheterna.angivnanyss
ÖBledning iför Försvarsmaktens MUSTInom av gav enramen

ÖB,uppgift direkt ledachefen for MUST i underarbetsordning att,
militära underrättelse- och säkerhetsverksamhet,denoch bedriva

avseende på inhämtning, bear-Försvarsmakten medpåankomsom
militära underrättelser. Chefen för MUSTdelgivningbetning och av

kontrollera denarbetsordningen bl.a. samordna ochhade enligt att
underrättelse- och säkerhetstjänstenutvecklingenövergripande av

med total-skulle samordna tjänstenFörsvarsmakten. Haninom även
övrigt.försvaret i

arbetsordningen höra kontor förskulle enligtTill MUST sär-ett
hade sin i tidigareinhämtning KSI, motsvarighet IB,skild som

till uppgift med s.k. särskilda medelskulle haoch KSIGBU SSI. att
Chefen för skulle underställd che-underrättelser. KSIinhämta vara

chefen för lyda direkt underfrågor skulle KSIvissafen för MUST. I
OB.

arbetsordningen höra försvarsatta-skulle enligtTill MUST även
underställda chefen forskulle således MUST,chéema. De menvara

deunder beskickningschefen i det land, därhänseenden lydai vissa
hämta inuppgift bl.a.stationerade. Deras öppen vägattvarvar

militärpolitiken och den militära och militärtek-underrättelser om
i ackrediteringslandet.utvecklingenniska

för från den juligällde Högkvarteret 1organisation,denI som
i princip inte någon underrättelse-juli 1998 bedrevstill den1994 1

flygvapen- och operationsledningar-armé-, marin-,vidverksamhet
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Någon direkt inhämtning förekom därför inte, för-na. egen men
medverkade i underrättelsetjänsten bl.a. led-svarsgrenama genom

ning förbandsproduktionen och utgivning försvarsgrensvisaav av
underrättelseanvisningar. Arrnéledningen hade dessutom enligt sin

ÖB fastställda arbetsordning "utarbeta hotbildsunderlagattgenom
för taktiskt utvecklings-/målsättnings-arbete. Den bearbetning, som
därvid skedde, i huvudsak sikte på med utgångspunkt i mili-tog att
tärstrategiska och operativa underrättelser från MUST bryta des-ner

Äventill taktiska underrättelser. marinledningen bedrev viss be-sa
arbetnings- och analysverksamhet. Försvarsgrensledningama och
operationsledningen sammanställde och formulerade i övrigt sina
underrättelsebehov och överlämnade dessa till MUST eller vände
sig direkt till olika inhämtningsorgan och, det gällde försvars-när

då förstai hand till FMV.grenama,
Den struktur, MUST erhöll från och med den juli1 1994,som

består idag. Däremot har och1995 1996 årsän riksdagsbeslut om
totalförsvarets förnyelse inneburit MUST:s verksamhet och in-att
riktning har kommit förändras. Vidare har Högkvarterets organi-att
sation, vari ingår,MUST ändrats från och med den juli1 1998. Des-

organisatoriska förändringar har dock inte berört MUST.sa

2.4.3 nuvarandeDen underrättelsetjänstens
verksamhet och organisation

Grundprinciper inriktning och uppgifter verksamhetenisamt

Grundprincipema och riktlinjerna för underrättelsetjänstens verk-
samhet, såsom de lades fast års1976 riksdagsbeslut, gäller igenom
huvudsak alltjämt, de under tiden har varit föremål för de-trots att
batt och uttalanden i olika sammanhang.

De grundprinciper i huvudsak ansågs skulle gälla för under-som
rättelsetjänstens verksamhet var

den skall ligga i linje med statsledningens intentioneratt i utri--
kespolitiska och andra frågor,

den skall underrättelser betydelse föratt rikets säker-yttreavse av——
het,

den inte får inriktad på uppgifteratt ankommer på polisen,vara som-—
den inte får inhämta, bearbeta eller lagraatt information änannan-

sådan klart ägnad öka eller befästaär kunskapen andraattsom om
länder,
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skall ske iuteslutandemed andra länderinfonnationsutbytetatt-
svenska försvaret.detsyfte tjänaatt

granskning år 1991konstitutionsutskottetssamband med stats-I av
handläggning bet.regeringsärendenastjänsteutövning ochrådens
genomgångingåendegjordes också1990/91:KU30 av un-en mera

grundprinciper-utgångspunkt iverksamhet medderrättelsetjänstens
infor-bl.a. frågorför denna. Därvidriktlinjernaoch togs omuppna

ochunderrättelsetjänsterandra ländersmedmationsutbytet rege-
Utskottetskontrollen verksamheten.ochringens ledning överav

37, det gäll-vissa påpekandenföranledde endastgranskning när
samarbetet skullevilka ländermedför beslutde ansvaret somom

Utskottetkunde lämplig.formalisering härvidlagochske att varaen
förriktlinjernaformaliseringellerframhöll översynäven att aven

lämplig.kundeockså i övrigtverksamhetunderrättelsetjänstens vara
och ifortsättningsvisregeringenföranleddesistnämndaDet att
utfär-Försvarsmakten ochregleringsbreven för FRAsamband med

och säkerhet-underrättelse-riktlinjer för den militärada särskilda
för verksamhe-grundprinciperåterspeglade debl.a.stjänsten, som

riksdagsbeslut.fast års Dethade lagts 1976tidigareten, genomsom
underrättelse-syftade tillriktlinjernaframhölls att garantera attatt

för-utrikes- ochi linje med statsmaktemasbedrevsverksamheten
och bet.bl.a. prop.1991/92: 127intentioner. Se 102svarspolitiska s.

s.132.1992/92:FöUl2
inriktningenförsvarsbeslut statsmakternaårs1992Genom angav

ochförsvarspolitikenutrikespolitiken ochsäkerhetspolitikenav --
plane-1992-1997utveckling för periodentotalförsvarets samt en

femårspe-därpå följandeunder denför utvecklingenringsinriktning
militära och ci-huvuduppgiftema för defastslogsbeslutetrioden. l

föränd-Beslutet innebar relativttotalförsvaret.vila delarna storaav
säkerhetspolitiskauppnåförsvaret i syfteinomringar att uppsatta

första handredan har framgått, iberörde,Förändringarnamål. som
ochunderrättelse-ledningsorganisation, gälldeförsvarets ävenmen

för underrättelsetjänstensvarvid riktlinjernasäkerhetstjänsten, upp-
1991/92: f..se 102 126gifter behandlades prop. s.

ochunderrättelse-inriktningen den militäraBeträffande sä-av
underrättelsetjänsteni försvarsbeslutetkerhetstjänsten attangavs

och utri-Sveriges försvars-roll för utformningenspelar viktig aven
förseunderrättelseverksamheten skallVidarekespolitik. attangavs

förunderlagoch vissa andra myndigheter medförsvaretregeringen,
föri omvärlden ochden militära verksamhetenbedömningen av

försvarspolitiskaden allmänna utrikes- ochbedömningen ut-av
främ-hänvisades till god kunskap bl.a.vecklingen. Det att omen
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mande stridskrafters beredskap, organisation, taktik ochresurser,
utrustning förutsättning för totalförsvarets krigsplanläggningvar en
och för försvarets förbandsproduktion och beredskap.

Vidare påpekades i försvarsbeslutet underrättelsetjänstensatt
verksamhet i fred syftar främst till tillgodose behovet tidigatt av
förvarning militära hot landet så erforderliga bered-mot attom
skapshöjande åtgärder hinner vidtas. framhöllsDet emellertid att
underrättelsebehoven också hade förändrats de ändrade mi-genom
litära styrkeförhållandena i Europa och pågående omfat-genom en
tande inom det politiska säkerhetsskapande området, vilkenprocess
ställde påkrav underrättelseunderlag för beslut och verifikationom

internationella åtaganden och överenskommelser. Detta resteav en-
ligt försvarsbeslutet anspråk främst bearbetning och kvalifi-nya
cerad långsiktig analys inom underrättelseverksamhetens ochram
krävde förmågan härvidlag stärktes. Vidare poängteradesatt att ett
utbyte information med vissa utländska underrättelseorganisatio-av

nödvändigt för erhålla sådan information, landet be-attner var som
höver kräver sådana särskilda Sverige saknar.men som resurser som
Se 1991/92: 126102prop. s.

årsGenom 1995 och 1996 riksdagsbeslut totalförsvarets för-om
nyelse l995/96:12se respektive 1996/97:4 skall, så-prop. prop.

redan har framgått, b1.a. totalförsvarets krigsduglighetsom anpassas
till förändringarnade säkerhetspolitiska i omvärlden. kräverDetta
enligt besluten särskilda insatser inom underrättelseområdet för att
säkerställa aktuellt beslutsunderlag finns tillgängligt. kräverDetatt
också det skapas organisatoriska former för analys och värderingatt
på hög nivå.politisk Se l995/96:12 30 och 48 samtprop. s.
1996/97:4 och62 65.s.

Genom besluten säkerhetspolitiken delvis in-ävengavs en ny
riktning. Totalförsvaret skall inte enbart försvarspoli-möta gängse
tiska hot väpnade fortsättningenl skall totalförsvaretom angrepp.
utgå från vidgad säkerhetssyn och bevaka bredare spektrumetten

hot, risker och påfrestningar. bredareDen säkerhetssynen,av som
enligt riksdagsbesluten fortsättningsvis skall prägla totalförsvaret,
skapar enligt besluten underrättelsebehov och ställer ökade kravnya
på såväl de militära de civila underrättelseorganen tidigattsom ge
och säker information se 1995/96:12 63. kanDet gällaprop. s.
ifråga formb1.a. hot i ekonomiska kriser, försöijningskriser,om av
ekologiska hot, nationalism, etniska och kulturella konflikter,
gränsöverskridande brottslighet och terrorism, proliferation av
massförstörelsevapen och teknologi, flykting- och migrations-
problem se b1.a. 1995/96: 12 och ff..30 45prop. s.
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uppgif-nuvarandeunderrättelsetjänstensSammanfattningsvis är
och såsomförsvarsbeslutoch års1996utgångspunkt i 1995medter,

första handdirektiv, iUnderrättelsekommitténsockså ide attanges
tillsyftari övrigtde åtgärderpolitik ochför den attunderlag somge

uppgifterna ibestårfredstidsäkerhet. Ilandets attvärna yttre geom
militära hotförvarningförsvarsledningenoch motregeringen om

ochberedskapförsvaretsbeslut,underlag förlandet och rörsom
för operativunderlagskall vidareVerksamhetenkrigsduglighet. ge

militäramotståndarestänkbarakunskapi formplanläggning omav
utrustning.taktik ochorganisation,resurser,

under-uppgift bidra medtillunderrättelsetjänstenhar attVidare
Under-utveckling.långsiktigaFörsvarsmaktensför beslutlag om

åt-för beslutunderlagockså kunna lämnaskallrättelsetjänsten om
uppgifter,harterritorium.vårt Denkränkningar ävengärder vid av

internationella insatser. Iisvenskt deltagandetillrelateradeärsom
till stödjauppgifternaövergårkriser och i krigsäkerhetspolitiska att

skall då lämnaUnderrättelsetjänstenförsvarsansträngningama. un-
krigetför hurochi krissituationagerandebeslutderlag för enom

skall föras.
kontinuer-underrättelsetjänstenskallverksamheteniledSom ett

försvars-ochstöd för svensk utrikes-underlagmedligt bidra som
säkerhetspoli-nuvarandei detUnderrättelsetjänsten harpolitik. att

långsiktigavid informationsärskild viktlägga ut-tiska läget om
ekonomiskapolitiska,förändringar inomochvecklingstendenser

hot ochsäkerhet. Nyaför landetsbetydelseområdenmilitäraoch av
uppmärk-skallsäkerhetsbegreppför vidgatrisker inom ettramen

sammas.

Organisation

dåvarandeframhölls Högkvarteretsförsvarsbeslutårs1996I att or-
ändamålsenliga sedenansågsganisation inte mest prop.vara

decemberdärför den 18beslutadeRegeringenf..l996/97:4 213s.
bl.a.varigenomorganisation,97/1876/MlL1997 Fco en nyom

dentydliggjordes. IHögkvarteretansvarsfördelningen inom nya
Högkvarte-indelasfrån den juli 1998,gäller 1organisationen, som
för ledningverksamhetledning operativförlinjeenheteriret tre av

grundorganisa-ledningoch förkrigsförbandsverksamhet avav
planering,förbl.a. stabsenheterHärtill kommertionsverksamhet.

enhetstödfunktioner i övrigtochintemrevisionpersonal, samt en
så-har inte,MUST. MUSTsäkerhetstjänstochunderrättelse-for

och denomorganisationenframgått, i sig berörtsredan har avsom
består.juli 1994från och med den 1erhöllMUSTstruktur som
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tidigareDe redovisade bestämmelserna i försvar-10 och 12 i
smaktsförordningen har ändrats med anledning organisatoriskaav
förändringar. Alltjämt gäller emellertid enligt förordningen3 i§ att
Försvarsmakten skall leda och bedriva militär underrättelse- och
säkerhetstjänst. I 10 § i förordningen för Försvarsmaktensattanges

ÖB,chef, skall finnas ställföreträdande chef. förordning-I 12 § ien
föreskrivs i Försvarsmakten skall finnas Högkvarter,att etten som

består bl.a. linje- och stabsenheter förenhet underrättel-samtav en
och säkerhetstjänst MUST.se-
Militärbefälhavama har inte berörts organisatoriskaav senare

förändringar inom Försvarsmakten. De leder, såsom har angivits
ÖB:stidigare, på uppdrag och i enlighet med de anvisningar, som

ÖB:sMUST meddelar med stöd beslut, underrättelse- och säker-av
hetstjänsten inom de militärbefälsområden, har tilldelats dem.som
Sålunda har militärbefälhavama underrättelsefunktioner föregna
inhämtning och bearbetning för sin krigsplanläggning, inci-egen
dentberedskap Militärbefälhavama har därutöver uppgifter förm.m.
inhämtning, bearbetning och delgivning underrättelser efter dele-av

ÖBgering i särskild ordning. Underrättelsetjänst bedrivs ävenav av
regionala och lokala chefer för mark-, sjö- och luftstridskrafter ge-

inhämtning enligt Försvarsmaktens särskilda bestämmelser ochnom
i enlighet med militärbefälhavamas kompletterande order och an-
visningar. Vid alla staber, militära förvaltningar och förband skall
finnas enhet eller särskilt utsedd personal, handlägger under-en som
rättelse- och säkerhetsärenden.

FRA den myndighet, tillsammansär med Försvarsmakten,som
främst för den svenska militära underrättelseverksamheten.svarar
FRA har, såsom redan har framgått, till huvudsaklig uppgift att
hämta in information signalspaning. FRA bildades år 1942genom
då de uppgifter, tidigare hade legat på försvarsstabens signal-som
tjänstavdelning och kryptoavdelning, fördes till särskildöver en
myndighet. Den militära delen FRA:s signalspaning inriktas dockav

Försvarsmakten.av
Militära underrättelser hämtas in och bereds, redan harsom

framgått, flertal andra myndigheter,även i likhetett medav som
stårFRA utanför Försvarsmakten. förstaI hand gäller detta FOA,

bedriver teknisk underrättelsetjänst i samband med forskningsom
och utredningsarbete för totalförsvaret, och FMV, bedriversom un-
derrättelsetjänst i samband med anskaffning, vidmakthållande och
avveckling försvarsmateriel. Andra myndigheter, bistår ellerav som
samverkar med Försvarsmakten i underrättelsefrågor, bl.a. um-är
kesförvaltningen UD och utlandsrepresentationen, Försvarets
sjukvårdscentrum, bl.a. för uppföljning medicinskasom svarar av
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SÄPO, underrättelseenhet,Rikskriminalpolisensunderrättelser, un-
Översty-Kustbevakningen,Tullverket ochinomderrättelseenheter

ÄvenÖCB räddningsverk.och Statensberedskapcivilförrelsen
kanoch universiteten,FHSFörsvarshögskolanandra t.ex.organ,

vetenskapliga arbete.för sittinomunderrättelsefrågorbistå i ramen
medelingår anslagnamed KSIMUSTBeträffande numera som

anslag 1 För-Försvarsmaktens Aspecificerad delsärskiltinte aven
redovisades1980-taletUnderberedskapochbandsverksamhet m.m.

ioch KSIföregångarna till MUSTförkostnademabudgeteradede
Be-under delprogrammetförsvaretförregleringsbrevetdet öppna

Uppgifterledning.Operativi anslagetingickredskap, om an-som
och såoffentligtinteredovisasmed KSIMUSTanställda hostalet

tidigare.heller skettintehar
anslagetuppgifterstatsbudgetenredovisas iBeträffande FRA om

radioanstalt3 FörsvaretsTotalförsvar DUtgiftsområde 6 som-
anställdaUppgifter antaletkr.000till 436 640uppgårför 1999 om

offentligt.interedovisashos FRA

myndigheter medvissaSärskilt2.4.4 om
gifterunderrättelseupp

MUSTFörsvarsmakten -

ÖB, angivitFörsvarsmakten,Högkvarteret harförarbetsordningenI
arbets-for Enligtpå chefen MUST.ankommeruppgifter,de som

inomunderrättelsetjänstbedrivaleda ochdenneharordningen att
ÖB:s underrättelseorganende övrigadärvidbeslut ochför geramen

ochin, bearbetasskall hämtasunderrättelserhuranvisningar om
föreskrifter ochregler,MUSTchefen fördettadelges. För utger
inomunderrättelsetjänsten Försvar-för den militäraanvisningar

förchefenskallVidareoch FOA.vid FRA, FMVsmakten och
kontrollera denochsamordna över-arbetsordningenenligtMUST

underrättelsefunktionen inom Försvar-utvecklingengripande av
forchefeninnebärövrigt.totalförsvaret i Det attsmakten och senare

underrättelseverksam-militärainriktar denochsamordnarMUST
och FOA.vid FRA, FMVheten bl.a.

i hu-samordnasinriktas ochmyndigheternasistnämndatvåDe
ÖB demuppdrag,särskildaförvudsak inom genomsom gerramen

MUSTunderrättelseverksamhet inriktasmilitäraMUST. FRA:s av
förunderlaggenerelltinriktningar. Somårligabl.a. ett mergenom

säkerhetstjänstenunderrättelse- ochmilitäradeninriktningall av
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ÖBunder den kommande femårsperioden Försvarsmakten år-ger
ligen hemliga anvisningar för MUST och andra underrättelseor-ut

inriktningsdokumentet "Försvarsmaktens inriktninggan genom av
underrättelse- och säkerhetstjänsten kallad FM INRI US. Till-

med inriktningsdokumentet s.k. produktions-upprättassammans en
plan. övrigt sker underI hand ominriktning, justeringar och precise-
ringar inhämtningsorganens uppgifter MUST. För dettaav genom
hålls MUST icke formaliserade veckovisa s.k.även under-genom
rättelse- och säkerhetsberedningar företrädaremed för FRA, FMV
och allmän förFOA. Som grund den militära underrättelse- ochen
säkerhetstjänstens verksamhet, regeringen, tidigare harger som

i samband med regleringsbrevet förnämnts, Försvarsmakten sär-
skilda anvisningar och riktlinjer tör hurMUST underrättelse- och
säkerhetstjänsten skall genomföras. Därvid bl.a. underrät-attanges
telsetjänsten skall sådan förvarning de förhållanden i vårge en om
omvärld, kan påverka vårt land i politiskt eller militärtsom avseen-
de, statsmakterna kan behålla handlingsfrihetenatt gentemot om-
världen och bl.a. tid höja landets krigsduglighet ochattges anpassa
försvaret på längre sikt. Vidare besluteti i samband medanges reg-
leringsbrevet Försvarsmakten skall delta i den strategiska under-att
rättelsetjänsten och därvid förse regeringen med uppgifter denom
militära verksamheten i vår omvärld och lämna underlag för rege-
ringens bedömning den allmänna utrikes- forsvarspolitiskaochav
utvecklingen. Som grund för dessa anvisningar och riktlinjer ligger
bl.a. tillMUST regeringen lämnad redovisning med förslagen av
till inriktning underrättelse- och säkerhetstjänsten för kommandeav
ar.

MUST:s arbetsuppgifter enligt arbetsordningen för Högkvarte-är
och MUST:s interna arbetsordning fördelade, förutomret på för-

svarsattachésektionen försvarsattachéavdelningarmed vid vissa am-
bassader påoch KSI, olika sektioner eller avdelningar enligtsex
följande:

Administrativa sektionen chefens förutgör MUST ledningsfunktion.

Planeringssektionen samordnar anmälda underrättelsebehov. Den
samordnar inriktningen, inhämtningen och delgivningen under-av
rättelser inom Försvarsmakten förslag inriktning ochsamt ger om
samordning underrättelseverksamheten vid Försvarsmaktensav
stödmyndigheter. Vidare samordnar avdelningen MUST:s medver-
kan vid Försvarsmaktens operativa planläggning och i ochprogram-
perspektivplaneringen det gäller underrättelsefrågor.när Den utar-
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föreskrifter beträffandebetar allmänna råd och underrättelsetjänsten
Försvarsmakten.inom

Analysavdelningen leder bearbetning, analys och delgivning av
rörande säkerhetspolitisk,underrättelser ekonomisk och militärstra-

såsom förtegisk utveckling stöd strategisk underrättelsetjänst samt
operativ verksamhet och planering. Avdelningen utarbetar strategis-

omvärldsbedömanden till förka grund bl.a. den operativa ledningen
Försvarsmakten. Vidare utarbetar avdelningen kontinuerligt ochav

delger underrättelser det aktuella säkerhetspolitiska, militära ochom
säkerhetshotande läget dagsaktuella främman-analysergörsamt av

inrikespolitiskade och säkerhetspolitiska förhållanden. Av-staters
beslutsunderlagdelningen utarbetar till Försvarsmakten och Rege-

ringskansliet avseende sådana säkerhetspolitiska utvecklingstenden-
i omvärlden, kan medföra krav på svenska internationellaser som

insatser. Vidare utarbetar avdelningen säkerhetspolitiskt underlag
för underrättelsesamarbete med andra länder.

Lägesavdelningen och delger uppgifter det säker-presenterar om
hetspolitiska, militära och säkerhetshotande läget MUST:ssamt
analyser och utvecklingen på kort sikt. Avdelningenprognoser om
leder projektgrupper inom MUST, bearbetar och delger under-som
rättelser särskilda konfliktområden, i regel där svensk personalom

fredsbevarandeeller kan bli insatt i åtgärder. Vid särskild sek-är en
Öppna SÖK,inomtion avdelningen, Sektionen för Källor hämtas

information in, allmänt och tillgänglig, s.k. OSlNT,är öppetsom
från internationella databaser.bl.a. Vidare analyserar avdelningen

radarinformation rörande flygverksamhet. Avdelningen leder
MUST:s arkivtjänst.

Underrättelseavdelningen leder bearbetning, analys och delgiv-
ning underrättelser avseende sådana militära förhållanden,av som
främst kan vårtberöra närområde, till stöd för strategisk underrät-
telsetjänst, operativ verksamhet, planering och förbandsproduktion.
Avdelningen för produktionen hotbildsunderlag och faktasvarar av
beträffande stridskrafter och övrigt förstöd i första hand för-
bandsproduktionen, för planeringen Försvarsmaktensävenmen av

såsom underlagutveckling i övrigt för perspektivplane- och operati-
förstudier. Avdelningen analys bilder, s.k. IMINT, ochva svarar av

för terränginfonnation rörande utländskt område. Vidare svarar av-
delningen för utvärdering militär information erhålls inomav som

för förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, s.k. CSBM-ramen
underlag, beträffande utländska stridskrafter.

Säkerhetsavdelningen leder säkerhetstjänsten inom Försvar-
smakten. Avdelningen följer och analyserar den säkerhetshotande
verksamheten bedriva säkerhetsunderrättelsetjänst,attgenom som
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förbl.a. skall underlag säkerhetsskyddsåtgärder, utbildning ochge
förbättringar säkerhetstjänstens regelverk.i Avdelningen har till-

för säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten, ävensynsansvar men
för de flesta övriga myndigheter under utarbetar föreskrifterFö. Den

föroch allmänna råd Försvarsmakten och nämnda myndigheter
förförslag till åtgärder utveckla den militära säkerhet-samt att

leder avdelningen signalskyddstjänstenstjänsten. Vidare inom total-
försvaret och IT-säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten.

produktion underrättelser delges den berörs iMUST:s av som
datoriserade ledningssystem. Delgivningförsta hand skergenom

skriftliga orienteringar, Översikter, lägesbe-även rapporter,genom
dömningar skriftliga delgivningsproduktionen består bl.a.Denm.m.

regelbundna årliga och veckovisa underrättelserapporter ochav
ÅR, VÖ ÖR.översiktsrapporter och innehåller bl.a.Dessa en

sammanfattning och utvärdering säkerhetspolitisk och säkerhets-av
militär verksamhet och organisationsut-hotande verksamhet samt

veckling främst i närområdet och i områden där svensk personal är
engagerad för FN och OSSE.t.ex.

fastställd produktionsplan,Enligt MUST även närmen om-en av
ständigheterna eljest anledning härtill, orienteringarutges extrager

förEXO främst sprida kunskaper inom visst ämnesområdeatt ett
för baskunskap inför tillfälligoch bygga bred omin-att upp en en

riktning försvarsresursema. EXO i samband med kri-även utgesav
och konflikter efter viktigare övningar med främmandesamtser

Särskild delgivning i form skriftligastridskrafter. sker särskildaav
förunderrättelserapporter SR främst tidskritiska underrättelser

med högt underrättelsevärde och för underrättelser med särskilt
innehåll.känsligt

skriftliga delgivning består vidare dokumentetMUST:s För-av
strategiska omvärldsbedömanden.svarsmaktens detta årsvisl ges

eftermed reviderad version halvår bl.a. omvärldsbedömandenetten
på för Sverige och svenska fredsbevarande intressenmed avseende

förhållandenutomlands särskilt relevanta främst i fråga hot ochom
risker. dokumentet bedömanden den säkerhetspolitiskaI ävenges av
och militärstrategiska utvecklingen i nuläge fem år framåt.och

skriftliga delgivning bestårMUST:s dokumentserienäven av
FRÄMST.makter och deras stridskrafterFrämmande dennaI re-

fem-, tio- tjugoårigadovisas i och perspektiv, grundläggande fakta
för stridskrafteroch principer och stridskraftsutvecklingenom om

på taktisk nivå i tidsperspektiv.nyssnämnda dokumentserien ingårI
skriftlig information bl.a. spridning massförstörelseva-även om av
teknikutveckling och rustningskontrollavtal. dokumentDessapen,

läggs till grund bl.a. för Försvarsmaktens perspektiv- och pro-



SOU 1999:37 Underrättelsetjänsten bakgrund 91en-

gramplanering, operativa studier och operativ planläggning
krigsförberedelsearbete förbands- och systemutveckling.samt

SÖKVid sker sammanställning obearbetad infor-öppen,en av
mation, delges s.k. kundkrets inom i första hand total-storsom en
försvaret. Delgivning sker dels regelbundet daglig s.k.genom en
Morgonöversikt, sammanställning dagsaktuell in-utgörsom en av
formation allmän underrättelsekaraktär, dels särskildaav av sam-
manställningar i form grundinformation olika länder, biogra-av om
fier bl.a. på beställning. Delgivning skergörs ävenm.m. som genom

flera underrättelseorgan har direkt tillträde till det informations-att
material, finns tillgängligt i Sektionens databaserade inforrna-som
tionsbank.

Delgivning MUST:s underrättelser sker muntligenävenav ge-
föredragningar. All MUST:s produktion delges med myndig-nom

heter befattningshavare inomoch och Försvarsmakten enligtutom
särskilda bedömanden. Utanför försvarsmakten sker delgivningen i
huvudsak Regeringskanslietmed och då med Statsrådsberedningen

och medSB, Fö UD FRA, FMV och FOA bl.a. förstödsamt som
myndigheters inhämtningsistnämnda eller bearbetning.egen

vidVerksamheten MUST KSI-

ingår och underställdKSI i MUST chefen för MUST, lyderär men
ÖB frågor.direkt under i vissa omedelbaraDen ledningen KSIav

och befattningchef inte redovisasutövas öppet.vars namnav en
ÖBorganisation och uppgifter reglerasKSI fastställd:s genom en av

kvalificerat hemlig instruktion och vissa angivna föreskriftergenom
kontaktverksamhet med utländskaKSI:s underrättelsetjänster.om

instruktionen framgår bl.a. endast skall hämtaAv KSI in sådanaatt
underrättelser berör rikets säkerhet och verksamhetenyttre attsom
inte får inriktad på uppgifter, ankommer på polisen. Förvara som
KSI finns hemlig arbetsordning upprättad inom KSI.en

uppgiftKSI hämta in infonnation med särskilda metoder,är att:s
dvs. förfaringssätt, det inte ankommer andra under-genom som
rättelseorgan använda. KSI:s roll därvid Försvarsmaktenäratt att ge
möjlighet till tillfällen till underrättelseinhämtning,att ta vara som
andra inte kan utnyttja därför de inte har säkerhets-att ettorgan
skydd, tillräckligt för situationen. Jfr Underrättelseutred-ärsom
ningens betänkande SOU 1976: 19 70 Principiella ställningsta-s.
ganden rörande vilken risktagning i olika avseenden, kansom
komma frågai i KSI:s verksamhet, bedöms chefen för MUST,av
ÖB personligen eller regeringen.av
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under-enbart arbetar med inhämtningKSI är ett avorgan som
i allmänhetinhämtat materialPå grundvalrättelser. upprättasav

bearbetasöverlämnas till MUST, där dessa sedanrapporter, som
utför inhämt-underrättelsematerial. KSImedtillsammans annat

underrättelseorgan såsomåt andra MUST,ningsuppdrag änäven
och FMV.FOAt.ex.

inriktningsdokumentFörsvarsmaktens FM INRI USGenom
formverksamhet i huvuddrag i grundinriktningfastställs KSI:s av

tillfälliga inriktningar.Därtill kommer Medårsinriktningar.och
planerar KSI inhämtningsverk-inriktningsdokumentetledning av

har framgått, enbartVerksamhetensamheten. avser, som nyss un-
militärgeogra-säkerhetspolitiska, militära,utländskaderrättelser om

demografiska förhållanden.fiska och
personregistrering. UppgifterinteinhämtningKSI:s avser om

i samband med rekry-emellertid aktualiseras hos KSIkanpersoner
skydda verksamhetpersonal och det gäller KSI:stering när attav

reda källa umgåskan gällakällor. Detoch dess t.ex. att ta om en
befaras försöka infiltrera organisationen.kanmed personer, som

under-naturligtvis tänkas förekommai verksamhetenVidare kan
eller militäraledande utländska politiskarättelseinforrnation om

personligheter.
rapporteringUppgiftsmaterial, tillförs KSI spontangenomsom

fråga infor-förstörs det inteuppgiftslämnare,från vissa är omom
uppgifternaintresse.säkerhetspolitiskt eller militärt Ommation av

vidarebeford-betydelse för polisens verksamhetde harsådanaär att
de till denna.ras

nöd-och starka sektionering,sekretessDen stränga ansessom
verksamhet bedrivs KSI,denvändig i gör atttyp en upp-som avav

fall känd enbartkällas identitet i vanligagiftslämnares är aven --
förbin-har handkontaktman inom KSI. Denneenda ensam omen

in-relevantavederbörande. för Försvarsmaktenmed Dendelsema
föremål för be-förser med, däremotkälla KSIformation, ärsom en

ledning framför allt MUST.dömning inte bara KSI:s utan avav
dessa sammanhang källanavslöjas dock inte iKällans identitet utan

förblir hemlig.
hämtar in, lämnas till MUST:sinformation, KSIDen översom

tillregistrering, varefter den överlämnasunderrättelsearkiv för ve-
handläggning.avdelning inom MUST för fortsatt In-derbörande

uppdragsgi-in på uppdrag, delges medhar hämtatsformation, som
denunderrättelsearkivet bedömapåankommerDet att omvaren.

andra under-i övrigt skall delges medöverlämnade informationen
beredning elleroch för vidarerättelseorgan såsom FOA, FMV FRA
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eljest finnsdet anledning myndigheterna har tillgång till in-attom
fonnationen.

Verksamheten vid MUST försvarsattachésektionen försvarsatta-och-
chéavdelningama

Försvarsattachéemas verksamhet vid olika svenska beskickningar är
reglerad i Försvarsmaktens förordning FFS Sveriges1985:20 om

Enligt förordningenförsvarsattachéer. 4 § i attachéema under-är
ställda Försvarsmakten, lyder under beskickningschefen i vissamen

arbetsordningen föravseenden. Enligt Försvarsmakten ankommer
framgått, på chefen för verksam-det, redan har MUST ledaattsom

för attachéema. Försvarsattachéavdelningarna vid aktuellaheten
ambassader organisationsenheter inom MUST. Försvarsatta-utgör

administrativt Försvarsattachésektionen vidchéema stöds MUSTav
chefen för uppgif-och underställda MUST. Försvarsattachéemasär

lydnadsförhållandenorganisation och i övrigt reglerad iärter, en av
ÖB fastställdFörsvarsmakten Handbok för försvarsattachégenom

Försvarsmaktens inriktningsdokumentoch FM INRI USgenom
arbetsordningen föri MUST.samt

Försvarsattachéema avsedda förbindelselänkär utgöraatt en
den försvarsmakten. Förhållandenamellan värdlandet och svenska

varierande olika länder.naturligtvis mycket i harDe öppenär att
militärpolitiska förhållandenhämta information och denväg om om

militärtekniska utvecklingen imilitära och värdlandet. skallDe även
utvecklingen förhållan-följa och bedöma och de säkerhetspolitiska

kan få konsekvenser för totalförsvaretden i värdlandet, i hem-som
uppgifter,landet. har attachéema inte direkt ankny-Härutöver som

till underrättelseverksamheten. rådgivaregäller bl.a.Detter att vara
åt beskickningschefen i militära för-frågor och biträda svenskaatt
svarsmyndigheter i frågor, inköp eller försäljning för-berörsom av

och tjänster,svarsmateriel hjälpa andra svenska myndighe-samt att
och företag i angelägenheter, militära förhållanden.rörter som
Attachéema har i övrigt hämta information delgein ochatt un-

ÖBderrättelser i enlighet med Försvarsmakten fastställdaav un-
derrättelsebehov och fullgöra underrättelseuppgifter, kan till-som
delas dem. underrättelseinformation hämtas förstaDeras i hand in

observationer och kontakter med företrädare för värd-genom egna
landet och diplomatermed och kollegor från andra länder. Under-
rättelsematerial erhålls i utsträckning andraäven stor öppnagenom
källor såsom radio, TV, dagstidningar, facktidskrifter, också imen
samband imed värdlandet och besök vid förband Atta-resor m.m.
chéemas rapportering består årsrapporter, månadsrapporter,av rap-
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ackrediteringslandets försvarsbudget och särskildaporter rap-om
anledning någon speciell händelse. Bearbetningenmedporter av

inhämtad information sker i huvudsak vid MUST.och analysen av

FRA

förförordningen 1994:714 med instruktion För-enligt §FRA 1är
direktradioanstalt central förvaltningsmyndighet undersvarets en

uppgift bedriva signalspaning enligt den inrikt-regeringen med att
uppdragsgivareregeringen, Försvarsmakten och övriganing som

signalspaningen civil och inte militärTill viss del utgör un-anger.
Enligt i förordningen skall särskiltderrättelseverksamhet. 2 § FRA

omvärlden, tekniskafölja förändringen signalmiljön i den ut-av
signalskyddet. Vidare skall fortlöpandevecklingen och FRA ut-

bedrivateknik och metodik, behövs för verk-veckla den attsom
bedömningar kryptosambandsamheten, utföra matematiskasamt av

för totalförsvaret.
underrättelseverksamhet vidare, till den del verk-FRA:s styrs

underrättelsetjänst, de anvisningarsamheten militärutgör genom
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten,och riktlinjer för den

bl.a. i samband med regleringsbrev. Därvidregeringen FRAsom ger
tidigare har redovisats frågapå i MUST,sättanges, samma som om

underrättelseuppgifter riktlinjernabl.a. vilka FRA skall ha ochsom
ÖBför Vidare Försvarsmakten i sitt in-verksamheten. ger genom

riktningsdokument generella anvisningar på årsbasisFM INRI US
inhämtningsuppgifter. Inriktningsdokumentetför militäraFRA:s

innehåller vissa anvisningar för bearbetningFRA:säven om ansvar
ÖBoch delgivning militära underrättelser. meddelarDärutöverav

vissa detaljerade anvisningar i särskild ordning. inom För-Imer en
svarsmakten upprättad underrättelsehandbok för Försvarsmakten

bl.a. detaljerade bestämmelser, berör bl. militäraFRA:sges som a.
inhämtning. Försvarsmakten MUST utfärdar bestämmelseräven
för samverkan med militära operativa och taktiska chefer.FRA:s

FRA:s signalspaning syftar bl.a. till underlag för bedöm-att ge
ning i fråga sådan förvarning förhållanden omvärlden,iom om som
kan påverka landet i säkerhetspolitiska och militära hänseenden.
Signalspaningen bedrivs kommunikationsspaning utländskmotsom
radiokommunikation och s.k. teknisk signalspaning vissamotsom
sändningar karaktär. utförs frånDen stationer, medav annan som
hänsyn till radiovågomas utbredning placerade på lämpliga plat-är

i Sverige. Spaning bedrivs från flygbuma frånstationer ochävenser
fartyget Orion.HMS
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organiserad iFRA avdelning för kryptologiska underrättel-är en
avdelning for militära underrättelser och teknisk avdel-ser, en en

ning administrativa enheter. Underrätteleavdelningamassamt särart
bestäms bl.a. deras inriktning olika underrättelser. Imot typerav av
takt med den säkerhetspolitiska bilden blir alltmer komplexatt
samarbetar avdelningarna i ökad utsträckning för utvecklaatt en
samlad kompetens.

Signalspaningen har tradition haft till huvuduppgift attav vara
s.k. larmklocka, vilket innebär för angreppsförberedelseratt varna
eller omedelbart hot Sverige. Att upprätthålla den-motom angrepp

förmåga har varit grundläggande uppgift för FRA. Myndig-na en
heten har de åren omdisponerat betydande försenaste attresurser
utveckla spanings- och bearbetningsmetoder så rapporteringenatt
skall det säkerhetspolitiska lägets krav på lång-även motsvara nya
siktighet.

Signalspaning riktar sig alla eterbuma telesänd-mot typer av
ningar och främst sådana avsedda överföra infonna-mot är attsom
tion i tal skrift.eller Den information erhålles spänner över ettsom
brett frånspektrum det utrikes- och försvarspolitiska området till
detaljuppgifter enskilda militära förband ellert.ex. vapensystemom
och deras kapacitet. bidrarDe till utformningen hotbilder,senare av
taktikanpassning och tekniska motrnedel.

FRA:s signalspaning innefattar såväl inhämtning bearbet-som
ning och rapportering. Inhämtningen sker avlyssning motgenom
och registrering utvalda signaler. Den sändande sökerpartenav
vanligen innehålletskydda i kommunikationen högtett ut-genom
vecklat s.k. signalskydd. Bearbetningen syftar till forcera signal-att
skyddet och frilägga eller beskriva sändningamas innehåll. Teknisk
analys, trafikbearbetning och kryptoforcering verktyg för detta.är

fortsatt faktiskaEn analys de underrättelser, syftet medärger som
verksamheten.

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet går snabbt och
komplexiteten och skyddsutvecklingen i signalsystemen ökar. Det
ställer krav på förmåga hos tillFRA teknisk utveckling inom högt
specialiserade områden. utvecklarFRA teknikkompetensen egen
for detta. Bl.a. kostnadsskäl sker systemutvecklingen i stor ut-av
sträckning köp färdiga komponenter delsystem.och Dengenom av
tekniska avdelningen inom FRA utvecklar och tillverkar för signal-
spaningen specifik utrustning, vilket nödvändigt främst sekre-är av
tesskäl.

Signalspaningen omgärdas sekretess. betingassträng Dennaav
inte, i andra underrättelsesammanhang, i första hand behovetsom av

skydda källoma/signalema. Dessa kan tillgängligaatt medävenvara
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höga sekretessen motiveras främstenkel utrustning. Denganska av
hemlighålla metoder och teknik för bl.a. brytabehovet att attav

signalskydd.igenom
sig främst radarsignalertekniska signalspaningen riktarDen mot

används i huvudsak för utvinna tek-och navigeringssystem. Den att
och iör identifiera och lägesbestämma bl.a.nisk information att

området for telekrigfö-fartyg. Utvecklingen inom s.k.flygplan och
eftersomelektroniska stridsmedel allt hot,ring med utgör störreett

såväl förstöra vitala civila informations-sådana stridsmedel helt kan
oskadliggöra påkostade militäraoch kommunikationssystem som

Utvecklingen ställer kravoch ökande pålednings- vapensystem.
och på bl.a. kan försesignalkunskap hos FRA FRA Försvar-att

aktuella s.k. signalbibliotek, kan utnyttjas ismakten med som var-
motmedelssystem på bl.a. örlogsfartyg och i stridsflygplan.ochnar-

signalspaningsmässiga metodik- teknikut-för den ochFRA svarar
för signalspaningsbataljon teknisk signalspaning,vecklingen 99

specialistbefattningar vid förbanden. dessa och förför För tak-samt
tisk signalspanings- och motmedelsutrustning på bl.a. JAS 39 och

utför och försök i såväl simuleradkustkorvetter FRA prov som
verklig signalmiljö.

flera delger sina underrättelserGenom FRAtyper rapporterav
flesta underrättelsema gårmed olika uppdragsgivare. till MUST.De

Till underrättelser hör RegeringskanslietFRA:s ävenmottagarna av
framför allt och Andra uppdragsgivareoch då SB, UD Fö. bl.a.är

SÄPO, Tullverket och Kustbevakningen.FOA, FMV,
signalspaningsunderrättelserdelger löpande medFRA Försvar-

smakten elektronisk överföring. Dagligen görs även sam-genom
formanställningar anpassade tillgodose olika underrättelsebehovatt

skilda uppdragsgivare. Rapporteringen för Försvarsmaktenshos kan
främmande stridskraftersdel rörelser, övningar,rörat.ex. prov av

kränkningar svenskt territorium dagligaDenavvapen, m.m. rap-
i övrigt information bedömningarporteringen betydelse förrör av

internationell krishantering den allmänna ochutrikes- för-samtav
Ämnesrelateradsvarspolitiska utvecklingen. regelbunden rapporte-

bl.a.ring sker extremism, terrorism och proliferation samtom om
förhållandena i vissa såsomregioner Balkan, Gulfområdet, Centra-

andralasien och kris- eller spänningsområden. långsiktigEn mer
och bearbetad redovisning påsker månads- eller årsbasis bl.a.om
främmande stridskrafters taktik, organisation, ledning.struktur och

organiserar denFRA kryptologiska avdelningen s.k.genom en
kryptologpool, nationellt kompetenscentrum förutgör ettsom
kryptologi. Personal från tjänstgör vid inomFRA MUST Totalför-

signalskyddssamordning, TSA för kryptologiska gransk-svarets
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ningar och oberoende bedömningargör även Försvarsmaktensav
och andra svenska kryptosystem. FRA stödjer dessutom UD och
Rikspolisstyrelsen i kryptofrågor.

ochUD utrikesrepresentation

Utrikesförvaltningen, består UD och utrikesrepresentatio-som av
har bl.a. till uppgift instrument för svensk utrikes-att ettnen, vara

politik. skall bereda,Den samordna och verkställa beslut och ställ-
ningstaganden, Sveriges förbindelser med främmanderör sta-som

Detta innebär för helheten i Sveriges förbindelser medter. ett ansvar
främmande såväl bilateralt inom för verksamhetenstater som ramen
i multilaterala organ.

Utrikesministem har allmännaUD:s för relatio-genom ansvar
till omvärlden under statsministern det övergripande ansvaretnerna

för den svenska säkerhetspolitiken. detta ingårI för interna-ansvar
tionella militära och civila fredsfrämjande insatser från svensk sida.
Däremot ligger det under Fözs ansvarsområde förbereda ochatt ge-
nomföra den internationella militära verksamheten.

Utrikesförvaltningens uppgifter på det säkerhetspolitiska området
har i hög grad fått inriktning under de åren. antalEttsenasteen ny
förhållanden visar denna förändrade inriktning. Hit hör i första
hand slutet på det kalla kriget och den i grunden annorlunda säker-
hetspolitiska miljö, har skapats framför allt i Europa iävensom men
världen i övrigt. Sveriges inträde i EU, samarbetet med Nato och
den roll denna organisation håller på skaffa sig, de baltiskaattnya

Östersjön,ländernas självständighet, det samarbetet Sveri-nära runt
deltagande i den långvariga militära och civila operationen iges

tidigare Jugoslavien, de s.k. lågnivåhoten bl.a. består inya som
miljörisker, nukleära risker, flyktingströmmar, organiserad brotts-
lighet och terrorism exempel frågorär berör utrikesför-nya som
valtningen. Reformarbetet i FN och världsorganisationens delvis
förändrade roll, Sveriges deltagande i säkerhetsrådet under den
gångna tvåårsperioden svenskt krisförebyggande och freds-samt
främjande arbete på andra håll ytterligare exempel. Inriktningenär

utrikesförvaltningens verksamhet fastställs i såväl allmänna fore-av
skrifter formuleras löpande i instruktioner och riktlinjer tillsom ut-
landsmyndighetema och i den utbildnings- och samrådsverksamhet,

i olika former inomäger utrikesforvaltningen.som rum
De uppgifterna för utrikesförvaltningen på det säkerhetspoli-nya

tiska området har ställt ökade och preciserade krav förvalt-mer
ningens infonnationsinhämtning. Inom UD:s enheter sammanställs,



bakgrund 1999:37Underrättelsetjänsten SOU98 en-

information betydelse för utrikespolitiskaoch spridsanalyseras av
Vid utlandsmyndighetema utarbetasställningstaganden. rapporter

politiska utvecklingen i verksam-ekonomiska och denbl.a. denom
händelsermyndigheternas på internationellaochhetslandet samtsyn

internationella organisationer.verksamheten irapporter om
operativa enheter, har antingen regi-organiserat i 22UD är som

förregionala enheterna Västeu-funktionellt Deonalt eller ansvar.
Öst- AfrikaSydamerika, Asien,Nord- ochoch Centraleuropa,ropa,

för politiska, handels-Mellanöstem/Nordafrika harföroch ansvar
enskildaförbindelser med länder iutvecklingspolitiskapolitiska och

bl. förfunktionella enheterna FN,region. Derespektive euro-a.
migra-handelspolitik, utvecklingspolitik,säkerhetspolitik,peisk

informationsärenden ochärenden, ochtionsfrågor, konsulära press-
politikområden. Därtillför olikatematiskträttsfrågor har ett ansvar

och protokollära stödfunktioneradministrativa, juridiskakommer
analysfunktion, Idé- och analysgrup-friståendefrån linjensamt en

lAG.pen
förhål-sammanställning, bearbetning och analyslnhämtning, av

ställningstaganden sker in-för utrikespolitiskabetydelselanden av
källanpå rad olika Den viktigasteutrikesförvaltningen sätt.enom

utlandsmyndighetemas rapportering tilldeför information 105är
reglerad i förord-Rapporteringsverksamheten 5 §UD. är genom

för utnkesrepresentationen, varimed instruktion1992:247ningen
konsulat skall i tillbeskickningar och UDföreskrivs rapporteratt

förhållanden intres-händelser ochanalyseraredovisa och är avsom
verksamhets-förbindelsema mellan Sverige ochförför Sverige,se

allmänna utrikespolitiska läget.bedömningen detlandet eller för av
uppgifternaförordningen reglerasnyssnämndai denl 23 § även

och delegationerna i Yorkrepresentationema Newför de svenska
WienFN-representationen, Geneve FN-representationen m.m.,

StrassbourgParis OECD-delegationen,OSSE-delegationen,
EU-representationen.och Bryssel DärEuroparådsdelegationen

organisation skallinternationelldelegation vidföreskrivs att enen
organisationen,utvecklingen frågor behandlas inomfölja somav-

vid organisationens sammanträden,företräda Sverige-
förslag och beslut intresseoch analysera kandelta vara avsomav—

för Sverige,
ombuden för organisationens övriga medlems-hålla kontakt med-

underrättad dessa ställningstagandenoch hålla sig statersstater om
Sverige,frågor kan berörai som

organisationens verksamhet i frågor kantill UDrapportera somom-
vad delegationen erfarit betydel-för Sverige ochintresse avvara av

förbindelser med organisationen,för Sverigesse
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delegationen erfarittill vad kan vikt förUDrapportera som vara av-
betydelsefullabedömningen internationella problem eller detav av

utrikespolitiska läget.allmänna
inriktningen utlandsmyndighetemas rapporteringDen närmare av

sker med olikaoch övriga verksamhet metoder. viktigt styrin-Ett
årliga verksamhetsplaneringen för utlands-den varjeärstrument

varje arbetsenhetför UD. löpandemyndighet och Den rapporte-
regelbunden instruktionsgivningringsverksamheten styrs genom

ofta dagliga, kontakter mellan tjänstemänUD:soch nära,genom
viktigt styrmedel demyndigheternas. Ettoch är även möten som

för utlandsmyndighetema i viss region ellerregelbundet ordnas en
för olika kretsar utlandspersonalenårligen i Stockholm av
handelsråden, debeskickningschefema, pressattachéema, säker-

fl. kategorier.hetspolitiska rapportörema, m.
stående instruktioner har föroch utarbetatsHandböcker att un-

rapporteringen på olika områden politik,uppläggningenderlätta av
biståndsäkerhetspolitik, mänskliga rättigheter,ekonomi, handel, m.

utlandsmyndighetoperativa inriktningen för varjem. Den närmare
tidpunkt fastställs utlandsmyndighetema självavarje enskildvid av

löpande sig självtofonnaliserat dialog ellerpå sättett genom en ger
instruktionsböcker,finns bl.a.omständigheterna. Därutöver somav

utrikesförvaltningens stundomövriga verksamhet ochreglerar som
för frågor.anvisningar rapportering i speciellakan innehålla

specifikbearbetning och informationInhämtning, analys avav
säkerhetspolitiskaställningstaganden ifor regeringensbetydelse

utrikespolitiskaalltid skilja från den allmännagår intefrågor att
i läge kännetecknas brettsärskilt inteverksamheten; ettett som av

havilket många internationella förhållanden kanisäkerhetsbegrepp,
säkerhetspolitiska bevak-Sveriges säkerhet. denbetydelse för För

finns inom utrikesförvaltningen medanalysenningen och ett system
inom haarbetsenheter kanmånga element. De UD, sägas ettsom

tidigaresvensk säkerhetspolitik, förutom denförsärskilt är,ansvar
säkerhetspolitik,enheten för europeisknämnda lAG-enheten, som

närområde ochsäkerhetspolitiska situationen i vårtdenbl. följera.
Västeuropeiskaoch försvarsorganisationenutvecklingen inom Nato

Öst- Centraleuropa, FN-enheten,för ochWEU, enhetenunionen
säkerhetsrådet, generalförsamlingen och nedrust-föransvararsom

ekonomiskt och socialtför globaltoch enhetenningsärendena,
Ävenhumanitära frågor.konfliktförebyggande- ochsamarbete samt

utvecklingspolitiska harenheten och denhandelspolitiskaden ett
regionala enheterna harsäkerhetspolitiken. Devisst för ettansvar

frågor inomför säkerhetspolitiskt relateradesjälvständigt ansvar
region.respektive
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och kommer in frånDe analyser, till UD utlands-rapporter som
delges omfattningmyndigheterna, i vid inom utrikesförvaltningen

och till berörda departement och myndigheter utanför UD.närmast
Försvarsmakten bl.Dit hör SB, MUST ibland FOA ochFö, samta.

från utlandsmyndighetema innehållerRapporteringen inteFRA. en-
Utlandsmyndighetema,bart faktaunderlag. i synnerhet deett som

finns från svensk säkerhetspolitisk synpunkt viktigare länderna,i de
också säkerhetspolitisk analys och bedömning. Detgör ären egen

utlandsmyndighetema inte bara skall intresse-strävan attnumera en
mening försvarspolitiskasig för de i strikt och dimensio-militärara

säkerhetspolitiken också åtuppmärksamhet and-ägnautannerna av
de påfrestningarnutida hot och för Sverige exempelvisra som

ekonomiskamigration och miljömässiga kriser kan innebära.samt
betoning vikten förebygga konflikterRegeringens innebärattav

konflikt-också belysa och uppmärksamma potentiellasträvan atten
härdar.

antal representationer, säkerhetspolitiskVid är storett som av
i London, Paris, Bryssel/Nato,vikt bl.a. ambassadema Bonn, Wa-

Moskva, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Peking, Tokyoshington,
i Wien,och delegationema New York och Bryssel, finns tjänste-

har särskilt intensiv dialog med och regelbun-UDmän somsom en
året, träffas för säkerhetspolitiska diskussionsmö-det, gång omen

säkerhetspolitiska deltar försvarsattachéemadel ävenmötenaten.
rådgivama vid utlandsmyndighetema. förraoch de militära De rap-

eller sin ambassad.antingen direkt till MUST via Deporterar som
för följa EAPR/PFFackrediterade i Bryssel ochNato WEUär att

militärrådgivamadirekt till Detta gäller ocksåUD.ävenrapporterar
vid OSSE-delegationen och FN-representationema, in-ärsom mer

delegationen respektive representationema vad för-tegrerade i än
normalt Vid de säkerhetspolitiska deltarsvarsattachéema är. mötena
for ochföreträdare Försvarsmakten.Föäven

sker självständig analys inkommandeInom UD rapporte-en av
ring och den infonnationsinhämtning, därutöver ägerav som rum
internationella bilaterala samråd, seminarier, studiermöten, av
fackpress analys huvudsakligenetc.. Denna ansvarigagörs av en-

ocksåheter, den särskilda analysgruppen här harIAGmen av som
roll. sammanställda analyserna delges departementsledning-Deen

och ledning vissa myndigheter,Fö:s SB:s bl.a. Försvar-samten,
smakten.

ingående diskussion den säkerhetspolitiskaFör ut-en mer av
vecklingen i vår omvärld och de hot, på kort långeller siktav som
kan påverka Sverige, finns rad fora, beroende på ämnesområdet.en
Under regeringsnivån och de allmänna beredningar, ibland ägersom
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relaterade frågor finns oli-säkerhetspolitisktregeringen iinomrum
samrådsformer. Några dessainterdepartementalaka presenterasav

avsnitt 2.5.2.nedan under

FMV

förinstruktion1996: 103 med För-förordningenenligt §lFMV är
underförvaltningsmyndighet direktcentralmaterielverksvarets en

vidmakthålla och avvecklaanskaffa,uppgiftmedregeringen att
Försvarsmaktenuppdragförnödenheterochmateriel samt attav

biträ-verksamhet. FMVFörsvarsmaktensstödjaområdedettainom
materielförsörj-långsiktigi frågaFörsvarsmaktender vidare om

i förordning-materielsystemkunskap. Enligt 2 §ochningsplanering
vilket innebär För-avgiftsfmansierad,verksamhetFMV:s attären

stöd-egenskaphos i dessuppdrag FMVbeställersvarsmakten av
myndighet enligt 1

på stödunderrättelsehandbok de kravFörsvarsmaktensI anges
medFörsvarsmakten ställerfrån FMV,medverkanoch den av-som

verksamhetsområde.verkets Iinomunderrättelsetjänstseende på
kunskapsinhämtning och bearbet-förhandboken FMV ansvarges

ingår iutrustning,prestanda för denuppgifter ochning somm.m.av
förför systemutvecklingtekniskt underlagochhotbilderolika om
USinriktningsdokumentet FM INRIGenommilitära försvaret.det

underrättelseuppdrag,för debestämmelserdetaljerade somges mer
för-de olikaochi huvudsak MUSTFMVgenomförasskall av

taktiska centra.numerasvarsgrenama,
Försvarsmaktensåledes FMVankommerDet att gentemot

bl.a. strids-syfte klarläggaunderrättelsetjänst iför teknisk attsvara
ochstridsteknik, taktikförmåga, prestan-vapensystemssamt vapen

för armé-,underrättelseenhetersärskildafinnsda. FMVInom ma-
beståruppgifterUnderrättelseenhetemasflygunderrättelser.rin- och

bearbeta,hotbild hämta in,förinomhuvudsak ii att sam-enramen
förnyelsefråga tekniskinformation bl.a. imanställa och delge om

militärapå främmande maktersinverkanteknikutvecklingensoch
styrkeuppbyggnad ochtillmöjligheterhandlingsmöjligheter och

främ-påUppgifterna siktekrigsduglighet.återtagning äventarav
telekrigföringledningskrigföring,tillmöjlighetermande makters

fartygstridsvagnar.form flygplan,utrustning ioch deras tekniska av
ochnavigeringsutrustning,ochskrov, maskiner sensors-vapen,

sambandssystem m.m.
dels i samverkanteknisk information skerinhämtningFMV:s av

samverkanerhålls ienskilt. Informationendelsmed MUST, även



102 Underrättelsetjänsten bakgrund SOU 1999:37en-

med andra myndigheter, bl.a. ochFRA FOA. Bearbetningen in-av
formationen sker inom underrättelseenheterFMV:s i samarbete med

sakavdelningar ochFMV:s i samverkan med andra myndigheter,
forskningsinstitutioner och industrin. delgerFMV i första hand
MUST och i övrigt andra uppdragsgivare uppgifter eller underrättel-

tekniska förhållanden underrättelsekaraktär. ankom-Detser om av
på utnyttja informationenMUST för fortsatt analysatt eventu-mer

ellt tillsammans med underrättelsematerial.annat
Samarbete i underrättelsefrågor sker främst med MUST men

med andra myndigheter såsom FRA, FOA, polisenäven och Kust-
bevakningen. Samarbetet med MUST sker bl.a. deltagande igenom

ledd verksamhetMUST och utarbetande underrättelsedoku-av av
såsom MUST:s infonnationsdokumentation Främmandement

FRÄMSTmakter stridskrafteroch deras och extraorienteringar
EXO andra publikationer. FMV medverkar i underrät-samt även
telseutbildningen vid Försvarsmaktens skolor och förband och i an-

studie- och prognosverksamhet underrättelsekaraktär. Ettnan av
ökande samarbete i underrättelsefrågor sker med andra länder i
första hand det gäller utarbetande vapensystembeskrivningarnär av
i samband med internationella fredsbevarande insatser.

FOA

FOA enligt förordningenl § 1994:646är med instruktion för För-
forskningsanstalt central förvaltningsmyndighet med hu-svarets en

vuduppgift bedriva forskning och utredningsarbete för totalför-att
föroch till stöd internationell säkerhet. Enligt i förord-2 §svaret

ningen verksamhetFOA:s avgiftsfinansierad. innebär bl.a.är Det att
Försvarsmakten har beställa uppdrag hos i dessFOA egenskapatt

stödmyndighet enligt finns1 Det inte någon särskild organisa-av
tion eller enskilda tjänstemän inom FOA har till speciellsom upp-
gift handlägga underrättelsefrågor.att

I Försvarsmaktens underrättelsehandbok lederFOAattanges un-
derrättelsetjänst inom anstaltens verksamhetsområde. Vidare be-

FOA:s medverkan inom underrättelseområdetstäms För-genom
svarsmaktens inriktningsdokument FM INRI US. MUST iävenger
övrigt uppdrag FOA det gäller frågor, forskningnär ochrörsom
utveckling inom olika teknikområden. FOA härigenomges en un-
derrättelsefunktion i sin verksamhet såsom forskningsinstitut. Un-
derrättelseverksamheten sikte på projekt inom antal områdentar ett

betydelse för underrättelseanalys och den s.k. förvamingsfunk-av
tionen.



Underrättelser/änsten bakgrundSOU l031999:37 en-

i de anvisningar för förMed utgångspunkt FOA:snämnare ansvar
underrättelser rörande försvarsinriktad forskning ochbearbetning av

i underrättelsehandboken, kanteknikutveckling m.m., som ges
underrättelsefunktion såsom forskningsinstitut sammanfattasFOA:s

huvudområden.i följande sex
berör militär och säkerhetspolitisk utveckling iProjekt som-

Oberoende defrämst Ryssland, Staters Samvälde OSS, baltiska
övriga Europa,staterna samt

forskningberör militär och utbildning militärin-Pojekt samtsom-
dustriell och vapenteknisk utveckling i omvärlden,

området framtida krigs karaktär,Projekt inom-
NBC-området atomvapen och biologiska och kemiskaProjekt inom-

stridsmedel, speciellt med avseende rustningskontroll och sprid-
ningsrisker,

terrorism, massmigration och etniska eller religiösaProjekt rörsom-
konflikter,
Projekt innebär analys tekniska hot såsom informa-t.ex.avsom-

påverka Sverigetionskiigföring kan eller svenska intressen.som
Även projekten inom berörda områden inte primärt har tillom upp-

kan praktiken fungera så-gift s.k. larmklocka, de iutgöraatt ett
Normalt således tonvikten på traditionell forsk-dant liggersätt. en

kani eventuellt fakta och kanning ämnen, som generera som an-
Enstaka projekt, behandlarvändas i underrättelseanalys. som as-

på utvecklingen i Ryssland, kan inslagpekter hasägast.ex. av un-
källor har och tonvik-derrättelsekaraktär, utnyttjatsäven öppnaom

lagts på analys omfattande inhämtning.i princip har utanten en mer
för denkan typiskt överlag underrättelserelateradeDetta sägas vara

forskning, bedrivs vid FOA. Vid FOA utförs forskningävensom
kring utveckling underrättelsemetodik vid internationellat.ex.av

förvamingsmodelleroperationer och i i anknytning till anpassnings-
i beslutsprocesserproblematiken under kris och krig där under-samt

ingår.rättelsefunktioner
Inhämtningen information underrättelseverksamheti FOA:sav

formersker i huvudsak i och forskningsresultaten redovisas iöppna
erhållerprincip FOA dock inom för projektvissaöppet. ävenramen

infonnation från olikahemlig underrättelsefunktioner inom statsför-
SÄPO.frånvaltningen, bl.a. FRA, KSI och Vissa tekniska projekt i

forskningsverksamhet också i sin helhet sekretessbelagda,FOA:s är
forskningsunderlaget i sig har inhämtats påäven öppet sätt,ettom

dvs. användande särskilda underrättelsemetoder.utan av
Samarbete med andra myndigheter i underrättelsefrågor föräger

del princip i inforrnativt syfte. SålundaFOA:s i deltarrum en repre-
för regelbundet i underrättelseberedningarFOA MUST:ssentant
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och orienteringsmöten. vissa projektInom sker löpande informa-ett
tionsutbyte. har ocksåFOA personal placerad vid MUST. övrigtI
har i sin underrättelsefunktionFOA delvis formaliseratett samar-

SÄPObete och i vissmed utsträckning med kriminalunderrättelse-
enheten vid Rikskriminalpolisen. gäller i frågaDet ryskt.ex. om
kriminalitet. Samarbete sker med Tullverket i fråga handeläven om
och smuggling vissa FOA har inte något operativt iav varor. ansvar
sin egenskap underrättelseorgan.av

Rikspolisstyrelsen Rikskriminalpolisen-

Rikskriminalpolisen ingår i Rikspolisstyrelsen och stödfunk-är en
tion inom polisorganisationens verksamhet. Till Rikskriminalpoli-

huvuduppgifter hör bedriva spaning frågaoch utredning iattsens
brott, hör under allmänt åtal. Verksamheten bedrivs i all-om som

inom för förundersökningmänhet enligt rättegângsbalkensramen en
regler. kan emellertid fallaDen utanför denna i syfteäven attram
kartlägga kriminalitet och den kan då kriminalunderrättelse-utgöra
verksamhet.

Kriminalunderrättelseverksamheten har till syfte tillgodose deatt
behov finns för polisens samlade och kompetensattsom resurser
skall kunna inriktas och samordnas på så effektivt möj-sättett som
ligt. företrädesvis frågaDet sådan brottslighet, har riks-är om som
omfattande karaktär, internationell anknytning eller eljest från sam-
hällssynpunkt särskilt allvarlig, huliganism, MC-relateradär t.ex.
brottslighet, organiserad postsovjetisk brottslighet och narkoti-
kabrottslighet. Inriktningen underrättelseverksamheten bestämsav
på grundval samlad bedömning kring det område ellerämne,av en
den tidsperiod, det från besluts- och ledningssynpunkt på längresom
sikt angeläget ha kunskaperär mest att om.

Underrättelseverksamheten syftar till tillföra polisenäven att
kunskaper information,och möjliggör fördjupad förståelsesom en
för de problem, polisorganisationen har lösa. Syftet kanatt t.ex.som

klarlägga viss brottslighets och omfattningatt art samtvara en
brottslingars agerande eller identifiera och karaktärsbestämmaatt
brottsliga eller ordningsstörande hot bedöma och utvärderasamt att
olika händelseutvecklingar. Det kan fråga finnaäven attvara om
orsakssamband för upptäcka i brottslighet. Se bl.a.mönsteratt
Rikspolisstyrelsens 1994:5 17rapport s.

Kriminalunderrättelseverksamheten bedrivs med stöd de all-av
reglerna i polislagen2 § 1984:387. Några författ-männa nämnare

ningsbestämmelser underrättelsefunktionen finns inte. Somom
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ochbudgetpropositionen l994/95:lO0 Bil. 3 s. 25framgår bl.a.av
för kriminalunderrättelseverk-Rikskriminalpolisen29 har att svara

nivå och aktivt delta inationell och internationellpåsamheten att
beträffande sådana uppgifter.polissamarbetetinternationelladet

huvudenheterRikskriminalpolisen finnsnivå inomPå central tre
för kriminalunderrättelseverksam-uppgifthar till att svaravarav en

kriminalunderrättelseenhet ellernivå finnsPå regionalheten. ro-en
länspolismyndighet.vid varjetel

Rikskriminalpolisen bedrivsvidKriminalunderrättelseprocessen
militära under-underrättelsecykel, denefter mönster, somsamma

bearbetning ellerinriktning, inhämtning,rättelsetjänsten genom
följandeUnderrättelseenheten bestårdelgivning.analys och av un-

derenheter:
Analysroteln,-

narkotikabrottslighet,bekämpningRoteln för av-
bl.a. skatte- ochekonomisk brottslighetbekämpningRoteln för av-
och näringslivfinansiella institutbedrägerierborgenärsbrott, mot
värdehandlingarförfalskningochpenningförfalskningEU,samt av

illegal handel,vissoch
Finanspolisen,-

bl.a. illegal invand-illegal invandringbekämpningförRoteln av-
migranter,illegal transiteringmänniskohandel ochring, av

sabotage, upplopp,hetsbrottslighetorganiseradsärskildförRoteln-
barnochsexuellaMC-brottslighet, övergreppfolkgrupp, motmot

östrelaterad brotts-fordon ochbarnpornografi, tillgrepp vapen,av
och övervak-gängkriminalitetbrottslighet,Balkanrelateradlighet,

ochvaneförbrytarening grovaav
sambandskontoret.Nationella-

samverkanutsträckning iiKriminalunderrättelsearbetet sker stor
militära.civila ochorganisationer, bådemyndigheter ochmed andra

såväl isamarbete med MUSTregelbundetSålunda sker ett gemen-
förstaiärendebasis. Samarbetet rörprojektgrupper somsamma

bekämpninggällerdetvapenspridning.och Närvapenhandelhand
med ban-samarbetebrottslighet förekommerekonomisk näraettav

under-internationellaorganisationer.finansiella Detker och andra
multilaterala plan.bilaterala ochaktivt både pårättelsesamarbetet är

så-MUST,myndigheter, bl.a.andraRikskriminalpolisen delger
underrättelseverksamhetenfram ikommerinfonnation,dan som

Ävenverksamhetsområden. Rege-myndigheternasberöroch som
ändamålsenligt.bedömsdettainformerasringskansliet när vara

muntliga föredragningarantingen direktskerDelgivningen genom
underrättelse-särskild skriftligeller indirektskrivelsereller genom

analysverksamhet.pågrundadrapportering
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Sistnämnda form rapportering sker dels i form årligaav av rap-
dels i form viss tid ellerporter, visstrapporter, ettav som avser en

ämnesområde. Sålunda Rikskriminalpolisen årligen skrift-utger en
lig hotbildsrapport avseende bl.a. narkotikabrottslighet, ekobrotts-
lighet, s.k. penningtvätt, illegal migration, MC-brottslighet, s.k. öst-
statsbrottslighet och huliganism. Särskilda ämnesrelaterade rappor-

avseende nyssnämnda brottslighet lämnas delårsvis,ter föräven
kortare perioder eller med anledning viss händelse.av en

Regeringen har nyligen tillsatt kommitté med uppdrag att ut-en
reda polisens organisation för bekämpa den och organise-att grova
rade brottsligheten. Kommittén skall bl.a. belysa Rikskriminalpoli-

och Säkerhetspolisens roller i sammanhanget och prövasens om
gränsdragningen mellan dessa båda polisorgan bör förändras. Där-
vid skall fråganockså den demokratiska insynen i och kontrol-om
len den centrala polisverksamheten behandlas. avsnittl ettav av
direktiven, "Aktuell hotbild lämnas redogörelse för bl.a. hur denen
organiserade brottsligheten fått internationell anknytning och hur
underrättelseverksamheten vårt land ändrat karaktär, dir.mot se
1998: 101.

SÄPORikspolisstyrelsen -

SÄPO SÄPO:singår i Rikspolisstyrelsen. grundläggande uppgift är
förebygga och avslöja brott rikets säkerhet.att Det preventi-att mot

SÄPOsyftet det primära. Det innebär i förstaär hand skallattva
verka för nivåhög på säkerhetsskydd i enlighet med särskildaen
bestämmelser i säkerhetsskyddslagen 1996:627 och för ingri-att
panden kan ske på så tidigt stadium möjligt förhållandenett närsom
visar sig, hotar landets säkerhet.som

Säkerhetsskyddslagen sikte på frågor, har betydelse förtar som
SÄPO:srikets och inre säkerhet. uppgifter enligt lagen inne-yttre

fattar bl.a. skydd spioneri kontraspionage, sabotage och andramot
brott kan hota rikets säkerhet, terrorismbekämpning, författ-som
ningsskydd och säkerhetsskydd. Till säkerhetsskyddet hör också det
s.k. personskyddet. Bestämmelser för tillämpning säkerhets-av
skyddslagen finns i säkerhetsskyddsförordningen 1996:633. Riks-
polisstyrelsen och Försvarsmakten har såsom tillsynsmyndigheter

i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningenatt
meddela ytterligare tillämpningsföreskrifter.

SÄPO arbetar inom fyra olika verksamhetsgrenar. Dessa anges
säkerhetsskydd inklusive personskydd för bl.a. centrala stats-som

ledningen, kontraspionage, terroristbekämpning författnings-och
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SÄPOskydd. härav verksamhetenVid sidan har i antal stöd-ett
funktioner olika slag.av

SÄPO:s säkerhetsskyddsverksamhet bedrivs bakgrundmot attav
ställer omfattande krav på säkerhetsskydd förstatsmakterna myn-
ingår i totalförsvaret, och för leverantörer till dessadigheter, som

myndigheter. myndigheternas och företagensDet är eget attansvar
SÄPO:ssäkerhetsskydd. medverkanskapa detta i dessa samman-

syftar till kontroll och rådgivning åstadkommahang att genom en
säkerhetsskyddsnivå. Säkerhetsskyddet sikte påtillfredsställande tar

informationssäkerhet sekretesskydd, tillträdesbegränsningbl.a.
register-säkerhetsprövning infiltrationsskydd,tillträdesskydd,

Regis-personalkontroll och säkerhetsklass skyddsklass.kontroll
be-led i säkerhetsprövningen, innebärterkontrollen är ett som en

innanlämpligheten och pålitligheten hosdömning personav en
utförssäkerhetskänslig Prövningfår tillträda befattning.denne en

normalt arbetsgivaren.av
syftar och ri-till hindra uppdaga brottKontraspionaget motatt

hand spioneri olovliggäller i första ochkets säkerhet. Detyttre un-
från andra länders sida. brottsliga verk-derrättelseverksamhet Den

kombinerad med organiserad kriminalitetbl.a.samheten kan vara
uppgifter för kontraspio-varusmuggling. Andra angelägnaoch grov

massförstörelse-och motverka spridningenkartläggaärnaget att av
utrustning och sådana kansådanoch ämnen, använ-somvapen av

följernärvarandeframställa eller bruka dessaför Fördas att vapen.
SÄPO utvecklingen territorium, ti-särskilt inom dethärvidlag som

framför alltSovjetunionen, liksom antal idigare utgjorde ett stater
särskildaövriga Asien, bedömsochMellanöstern utgörasom

spridning massförstörelsevapen.gällerriskländer, detnär av
bekämpauppgift i SverigeTerrorismbekämpningen har till att

från isla-terrorism, för närvarande bl.a.yttringar internationellav
förebyggandeoch denmistiska extremistiska organisationer PKK. I

polismyndigheter och andraverksamheten ingår förvamaatt organ
internationella terrorismensådana denrisken för brott. Eftersomom

SÄPO utsträckninggränsöverskridande har i detta arbete iär stor att
infonna-få tillgång till dentill internationell samverkan förlita att

anslutit sig till in-Sverige också officiellttion behövs. har ettsom
SÄPO deltar.samarbete på detta område i vilketternationellt

sikte på bekämpa verksamhetFörfattningsskyddet tar att som
otillbörligt tvång ändra vårt statsskick,syftar till med våld elleratt

fatta beslut iförmå beslutande politiska eller myndigheter attorgan
från sina med-viss riktning eller hindra medborgarna utövaatten

SÄPO:s underrättelseinriktning iborgerliga fri- och rättigheter. tar
för närvarande sikte på i första hand högerex-dessa sammanhang
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tremistiska och andra s.k. rasrevolutionära organisationer,grupper
Ävenpå extremistiska des-även t.ex.men grupper som veganer. om

inte kan något hot statsskicket, bedriver deutgöra motsa grupper en
verksamhet, kan allvarliga hotsätt utgöraannat motsom anses
rikets inre säkerhet och enskilda.mot

SÄPO samverkar i sitt arbete i förstamed hand den poli-öppna
i övrigt med antal myndigheter, däribland Försvar-ett stortsen, men

smakten MUST, och andra myndigheterFRA inom totalförsvaret.
SÄPO myndigheter sådandelger andra information, berör des-som

Ävenverksamhetsområden. Regeringskansliet informeras närsas
SÄPOdet bedöms angeläget. Chefen för har regelbundna mö-vara

justitieministem i säkerhetsfrågormed och med vissten möten re-
företrädaregelbundenhet med andra ministrar och för olika depar-

cheferna förmed MUST och FRA.tement samt
SÄPO i form årlig informationlämnar de hotrapportav en om

säkerhet, föreligga.rikets Rapporten bl.a.utgörmot som anses un-
SÄPO:sderlag för verksamhetsplan för kommande budgetår. I rap-

SÄPO:s analyser och slutsatserredovisas olika hotporten av om
rikets och inre säkerhet och allmänt hot påävenmot yttre mer om

spridning massförstörelsevapen internationellgrund och terro-av av
SÄPOrism. övrigt fortlöpande hotbildsbedömningar påI gör mer

konkret antal olika skriftliganivå och ämnesrelateradeupprättar ett
året.underrapporter

förhindra spridningen massförstörelsevapenarbetet förI att av
SÄPO samordnande roll.har särskild Samarbete sker i olika refe-en

företrädare formed olika departement, myndigheterrensgrupper
och organisationer. Särskilda med hotbildsbedömningarrapporter
utarbetas inom referensgrupperna och delges med andra, harsom
intresse frågor, spridning sådanarörsom av vapen.av

Även här bör i fråga avsnittet Rikskriminalpolisenom omsom
erinras den kommitté regeringen nyligen tillsatt rörandeom som
kampen den och organiserade brottsligheten. Kommitténmot grova
skall i fråga Säkerhetspolisen särskilt behandla Säkerhetspoli-om

samarbete med andra länders underrättelse- och säkerhet-sens
stjänster.

Kustbevakningen KBV

enligt § förordningen 1988:256 med instruktion förKBV har 1
i enlighet föreskrifterKustbevakningen med särskilda utföraatt

och kontroll- och tillsynsverksamhetsjöövervakning samtannan
miljöräddningstjänst till sjöss. roll i den militära under-För KBV:s
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tillträdes-i och 28bestämmelser 27vissafinnsrättelsetjänsten
cirkulär TFSGeneraltullstyrelsens1992:118, iförordningen

främmanderapporteringföreskriftermed1968:218 närmare om av
utnyttjande1982:314förordningenoch i 2 §örlogsfartyg omm.m.

BestämmelsernaFörsvarsmakten.inomKustbevakningen tarav
örlogsfartyg ochfrämmande KBV:srapporteringpåsikte sam-av

ellerberedskapen höjs Försvar-Försvarsmaktenmed närverkan om
statsfartyg.utländskaingriperfalli andrasmakten mot
för handläggninginomorganisation KBVsärskildNågon av un-

både på centralfrågor handläggsSådanainte.derrättelsefrågor finns
led-med operativaarbetartjänstemän,nivå deregionaloch somav

Generaltull-överenskommelse medmedenlighetningsfrägor. I en
place-underrättelseuppgifter från KBVmedpersonalfinnsstyrelsen

underrättelsecentral.ochrikssambands-Tullverketsrad inom
myndigheter ioch civilabåde militäramedsamarbetarKBV un-

polisen och,medsker främst MUST,Samarbetetderrättelsefrågor.
under-obetydligt utbyteTullverket. inteframgått, Ett avnysssom

får hjälpbl.a. KBVmedrättelseinformation sker FRA,även avsom
isamarbetesignalspaningsmål. KBV:sidentifieringenmed un-av

i huvudsakpolisenmed Tullverket ochderrättelseverksamheten är
anknytningfrågor hargäller bl.a.brottslighet. Detinriktad mot som

organiserad brottslig-ochvarusmugglingutresekontroll,ochtill in-
het.

militära under-med densamarbetetdet gällerInriktningen, när
säkerhetlandetsinformation,påsikte rörrättelsetjänsten, tar som

hand marini förstaintressen. gällersvenska Detriktadeoch hot mot
från den militä-informationbehovharverksamhet. KBV ett eget av

sittuppgifter inomfullgöraför kunnaunderrättelsetjänsten attra
politiskfrämst informationgällerBehovetverksamhetsområde. om

eljest påverkahota, ellerkanverksamhet,och militär störasom
uppgifter.lösamöjligheterKBV:s att egna

underrättelseverksamhetiinformation KBV:sInhämtning av
och flygfrån fartygobservationer KBV:s samtsker främst genom

främmandemedsamarbeteinternationellaKBV:s statersgenom
Inhämtning skerkustbevakningsstationer. ävenellergräns- genom

stationerad vid vissatullsambandspersonal,och ärpolis- avsom
ochbearbetnings-harutlandsmyndigheter. KBVlandets ana-egen

förhuvudsak inomunderrättelsematerial ilyskapacitet ramenav
med Tullverket.personalsamarbetet

iunderrättelsefrågor skermyndigheter iandramedSamarbetet
delta-ad hoc-basis ochdirektkontakterhuvudsak genomgenom

samarbeteformaliseratvisstseminarier. Ettochkonferensergande i
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sker SÄPO:sinom för Kriminalunderrättelserådets och refe-ramen
för Non-Proliferation.rensgrupper

ÖCB

ÖCB enligt förordningenl § 1988:1122är med instruktion för
Överstyrelsen för civil beredskap förvaltningsmyndighetcentralen
för frågor ledning och samordning verksamhet inom det ci-om av
vila försvaret. beredskapsförordningenAv 1993:238 framgår att
ÖCB ansvarig för funktionerna Civilär ledning, Transporter och
Försörjning ÖCBmed industrivaror. Ytterligare uppgifter för fram-
går förordningen 1995:128 civilt försvar, förordningenav om
1995:128 totalförsvarsplikt och förordningen 995:24lom om
disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.

ÖCB inte underrättelseorganutgör i traditionellett mening, men
underkastat FUN:s kontrollär i den mån verksamheten innefattar

ÖCB:sunderrättelsetjänst. I samordningsuppgift ingår bl.a. att ana-
lysera hotbilden det civila försvarets funktioner.mot Till samord-
ningsuppgiften hör också bedriva viss omvärldsanalysatt och att
samordna frågor försvarsforskning. Omvärldsanaly-om gemensam

syftar i första hand till följa sådana säkerhetspolitiska föränd-attsen
ringar i omvärlden, kan påverka det civila försvarets förmågasom
till anpassning på kort och lång sikt.

ÖCB skall regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget i
och varje år samladstort beredskapslägetöverrapportavge en

ÖCBfunktionsnivå. skall enligt särskilt regeringsbeslut tillett rege-
ringen redovisa samlad studie utvecklingenöver längre sikten
perspektivstudie och programplanavge en gemensam
planeringsunderlag.

I samordningsuppgiften och i rollen funktionsansvarigav myn-
dighet ligger ha aktuell och väl grundadatt uppfattningen ut-om

ÖCBvecklingen i omvärlden. skall därvid följa utvecklingstenden-
har betydelse för det svenska civila försvarets villkorser m.m., som

och inriktning. Rollen funktionsansvarig sikte påäventarsom att
ÖCB skall bevaka det civila totalförsvaretatt utgår från vidgatett
säkerhetsbegrepp och därmed beaktar s.k. hot och risker i breden
hotskala.

ÖCBNågon särskild organisation inom för handlägga under-att
ÖCBrättelsefrågor finns inte. har emellertid enhet för planeringen

och analys, uppgift för forskning,är studier,attvars ansvara om-
världsanalys och planering. I dessa uppgifter ligger inrikta, in-att
hämta, bearbeta och delge kunskap och information, är vär-som av
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tillsigförmåga.utveckling och Detförsvarets rörcivilaför detde
källor.information fråndelen öppnastörsta om

ÖCB civila försvarsmyn-ländersmed andrasamarbetebedriver
föttroendeskapandeinternationellövrigt imedverkar iochdigheter

ÖCB frågoriNatokontaktorganbl.a.verksamhet. gentemotär som
ÖCB underrättelsein-erhållersammanhangdessacivilt försvar. Irör

totalförsvaret.svenskaför detvärdeformation, är avsom

Tullverket

Tullverketinstruktion för1991:1524 medförordningenEnligt om-
inomchefsmyndighetGeneraltullstyrelsen, ärverketfattar ver-som

huvuduppgiftVerketstullmyndigheter. är attregionalaochket,
införselvidavgifter,ochskatter uttullar tasuppbära avsamt som

frånochtrafiken tillkontrolleraochövervakaharVerket attvaror.
ef-utförselinförsel ochbestämmelsersåutlandet varoratt avom

före-övervakningsuppgifteri övrigtfullgörVerketterlevs. som
skrivs.

uttalades ivadbakgrundskall, bl.a.Tullverket motInom somav
ochalkohol-åtgärder1981/82: 143med motsamband nar-omprop.

innefattar insam-underrättelsetjänst,finnaskotikamissbruk, somen
bl.a. be-uppgifter föranalysochregistreringvärdering,ling, av

skall enligtUnderrättelsetjänstennarkotikasmuggling.kämpning av
Tullverketsförapril 1994den 23instruktionGeneraltullstyrelsens

centralorganiserad iregisterverksamhetochunderrättelse- envara
enheter. Föransvarigaregionalt närva-och tolvunderrättelseenhet

underrättelseverksamheten.inomengageradetjänstemänrande 85är
tullbrottslig-s.k.på bekämpasikteUnderrättelsetjänsten atttar

narkotikasmuggling, grövreinnefattarhandförstaihet, annansom
och brottvalutabrottbrottslighet,ekonomisk motvarusmuggling,

bl.a.tullbrottslighet räknasTill äventullagstiftningen. va-
medhandelmassförstörelsevapensmuggling samtpensmuggling, av

underrättelse-Tullverketsprodukter.strategiskaochkrigsmaterial
Sverige,hotmilitäraförutseinriktad motintefunktion mot attär

iTullverkethartotalförsvarsmyndighet attegenskapeni avmen
eventuella intressenunderrättelsearbete iakttaverkets samman-som

Försvarsmaktens.medfaller
interna-starktverksamhetenspå grundhar attTullverket enav

verksam-därförpåverkaromvärldeniFörändringarprägel.tionell
ochkonflikterhändelser såsomgällerutsträckning. Detiheten stor

imaktstruktureniförändringarpolitiskaellervärldenkriser i t.ex.
Östeuropa internationella ekono-i denstörningarellerochCentral-
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min och handeln med återverkningar bl.a. Sveriges handelsför-
bindelser i form riktade sanktioner eller import-t.ex. ellerav export-
restriktioner. Tullverket har därför skaffa sig beredskapatt moten
dylika händelser. Omvärldsbedömningama utförs vid verkets cent-
rala underrättelsefunktion. En årlig sammanställning såsomgörs en
hotbildsrapport. Rapporten bl.a. omvärldsanalys medger en avseen-
de på konflikter och kriser och allmän politisk utveckling i värl-en
den och i övrigt analys den brottslighet, verket haren attav som
bevaka. Analysema sikte på bl.a. lägesbeskrivning, modustar en
operandi och prognoser.

Underrättelseverksamheten bedrivs såväl nationellt interna-som
tionellt. personalen åttaAv tjänstemän placeradeär utomlands. Det
internationella underrättelsesamarbetet omfattande. Tullverketär
har träffat rad olika avtal samverkan på underrättel-typeren av om
seområdet. Avtalen har träffats såväl inom för internationellaramen
organisationer med enskilda länder.som

lnhämtningen information i Tullverkets underrättelseverk-av
samhet sker i huvudsak samarbete med motsvarandeett ut-genom
ländska myndigheter. Underrättelsesamarbete sker med fleraäven
svenska myndigheter främst med RPS och KBV, medävenmen
MUST och FRA. intar såsomKBV samarbetspartner i underrättel-
severksamheten särställning grund myndigheten liksomatten av
Tullverket s.k. gränsövervakningsmyndighet.är Samarbetet inne-en
fattar bl.a. verksamheten fartygetmed HMS Orion. Visst samarbete
förekommer med KSI. lnhämtningenäven i övrigt sker i s.k. öppna
källor bl.a. sökningar internationella databaser.genom

Den inhämtade underrättelseinfonnationen bearbetas och analy-
Äveni huvudsak centralt inom verket. i dessa sammanhangseras

sker samarbete med andra länders tullmyndigheter ochett med
kustbevaknings- och polismyndigheter i Europa. Därvid försöker
verket åstadkomma för trovärdighetsbedömningatt ett system av
källor och lämnad information. Tullverkets delgivning under-av av
rättelser sker dels inom verkets organisation, dels med andraegen
inhemska eller utländska myndigheter, bedöms ha behovsom av
dessa. Något särskilt regelverk, begränsar möjligheterna tillsom
delgivning med utländska finns inte de allmänna be-utöverorgan
stämmelser och rutiner, gäller för statsförvaltningen i övrigtsom
bl.a. med hänsyn till Sveriges säkerhet och förhållande till annat
land.
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SRVräddningsverkStatens

förmed instruktion1988:1040förordningenenligt 1 §SRV är
för frågorförvaltningsmyndigheträddningsverk centralStatens en

räddningstjänst-skadeförebyggande åtgärder enligtolycks- ochom
deti den månpå ingripaSRV1986:1102 ankommerDetlagen att

beredskapstör-myndighet. Avför någonuppgiftinte är annanen
förmyndighetansvarigframgår1993:242 SRVordningen äratt

räddningstjänst.Befolkningsskydd ochfunktionen
traditionell mening,iunderrättelseorganinteSRV utgör ett men

i denkontrollunderkastad FUN:soch FOAFMVliksom bl.a.är
iunderrättelsetjänst. Enligt 3 §innefattar militärverksamhetenmån

riskutvecklingenbevakabl.a.instruktion har SRVmyndighetens att
har be-innebär SRVverksamhetsområde. Det även attsittinom att

kontinuerligtSålunda har SRVunderrättelsefrågor.medfatta sig att
natio-riskutveckling bådebedömaochomvärldsanalysergöra en

främstunderrättelsebehov harintemationellt. SRV:snellt och en
inriktning.humanitärochpolitisk

säkerhetspolitis-följa deninkluderasriskbedömningSRV:s attI
gränsöverskridandebeträffandeomvärlden bl.a. terro-hotbilden ika

utveck-vapenteknologiskochproliferationkriminalitet,ochrism
sabotagemedelstrids- ochochgäller samtdetling, när vapennya

Riskbedöm-flyktingrörelser.ochmiljöhotbeträffandeutvecklingen
ÖCB. Någotochhand MUSTmed i förstasamarbeteiningen görs

före-myndighetermed dessainformationregelbundet utbyte av
enskiltibeslutsunderlagbehovetinte, ettdockkommer utan av

samarbetet.ärende styr
under-handläggaförinom SRVorganisationsärskildNågon att

särskildadet påOrganisatoriskt ankommerinte.rättelsefrågor finns
underrättelse-förstabsfunktionvid SRV:stjänstemän att ansvara

omvärldsanalysersystematiskadetoch förfunktionen upprättasatt
bedömningareller allmännavärldenkriser iavseende påmed av

områ-iförhållandenaVad gällersituationen.internationella ettden
underrättelsea-skereller planeraspågårhjälpverksamhetdärde en

engagerad iräddningstjänstavdelning,vid ärSRV:snalys även som
hjälpverksamheten.

förut-sker,underrättelsefunktioneninformation iInhämtning av
ÖCB, käl-ochbl.a. MUST, UDmed öppnai samarbetet genomom

massmedia ochutländskasvenska ochhandböcker, öppnalor såsom
ihjälpverksamheten,internationelladeninternationella databaser. I

påförhållandenatillinformation SRVlämnasBosnien,t.ex. om
FN:sverksamhetför FN:sbl.a. inomplatsen t.ex. genomramen

och Röda korset.UNHCRflyktingkommissarie
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Regeringens2.5 roll i samband med

underrättelsetjänsten

Regeringens2.5.1 styrning underrättelsetjänstenav

Till skillnad vad förekommer i flera andra länder intemot styrssom
de svenska underrättelseorganens verksamhet lag och i prin-genom
cip inte heller andra förklarande bestämmelser förordning.igenom
Regeringens styrning verksamheten fram-redan harutövas,av som
gått, huvudsakligeni stället i anslutning till försvarsbeslut och ge-

beslut i med behandlingenandra samband anslagsfrågornom av
i omfattningbegränsad mål och uppgifter församt atten mer genom

verksamheten myndighetsinstruktioneri jfr bl.a.anges prop.
1993/94:100, Bilaga 40 och 1996/97:4 f..218s. prop. s.

underlag för regeringens budgetmässigaSom hittillsvarande
styrning det militära försvaret har haft varjeFörsvarsmakten attav
år planering iredovisa sin programplan. I denna har Försvar-en
smakten givit regeringen förslag hur det militära försvaret ochom
därmed också den del försvaret underrättelse-innefattarav som
tjänsten vidmakthållas och hur delarkan försvaret bör utvecklasav
eller förändras. Programplanen har utgjort underlag för regeringens

inför försvarsbeslut.överväganden ett
Programplanen har innehållit resultatredovisning, överväganden

och verksamhetsförslag. resultatredovisningen har FörsvarsmaktenI
angivit tillståndet inom krigsorganisationens viktigaste delar och
viktiga funktioner, bl.a. inom säkerhetstjänsten.underrättelse- och
Vidare Försvarsmakten gjort med avseende påhar bedömningen

försvarets krigsduglighet, uthållighet.det militära beredskap och
iRedovisningen programplanen har utgjort underlag för regeringens

bedömning verksamheten har genomförts i enlighet med tidi-av om
på effektivtställda krav och har legat till grund förDensätt.ettgare

ställningstagande till inriktning,statsmaktemas omfattning och mål
för den fortsatta verksamheten.

budgetmässiga styrningen medDen Försvarsmakten MUSTav
och till viss del styrningen har således hitintills byggtFRAäven av
på utgångspunktstatsmakterna med i Försvarsmaktens anslags-att
framställning och programplan, den s.k. försvarsmaktsplanen, har
beslutat den säkerhetspolitiska inriktningen försvaret och motom av
den bakgrunden Försvarsmakten beställt häremot svarandeav en
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Regeringen la-ekonomiskbeslutadinomkrigsorganisation ram.en
styrningförändradförslag1997/98:83 framde om enprop.genom

de erfaren-framhölls 6propositionenFörsvarsmakten. I attav
försvarsmaktsplanen,hafthitintills haderegeringenheter, avsom

hadestyming,den entydigaresulterar idennahade varitinte att som
saknats "ett ledpropositionen bl.a.har enligtvarit avsikten. Det

målen ochförsvarspolitiskaochsäkerhets-övergripandedemellan
beställningaroch statsmakternaså sidan,målen,operativade avena

sidan".den andrakrigsorganisation, å
budgetmässigadeninnebärpropositionennyssnämnda attDen

med KSIMUSTdärmedFörsvarsmakten och ävenstyrningen avav
verksamhetsområdenolikafördelasskall ske att resursergenom

verksamhetsmålenregeringenochFörsvarsmakteninom att anger
10 "attpropositionenenligtSyftetområde.respektiveför är

möjlighetskall avväg-på detta görastatsmakterna sätt attges en
mellan nutidförnyelse,insatser ochvidmakthållande,mellanningar

olikaatt depropositionenfördel enligtframtid." En äroch annan
ökar insy-varandra vilketskilda frånhållsverksamhetsområdena

förenklas".uppföljning Istyrning ochtillsinleder iDet attturnen.
förändradedens.13 bl.a.emellertidframhöllspropositionen att

Riksdagen harförändringar i arbete.Fözsställer kravstyrningen
se bet.Försvarsmaktenstyrningenförändradegodkänt den av

1997/98:269.rskr.1997/98:FöU1O och
utveckling itotalförsvaretsbeslutårligaRegeringens gesom

preciserarmyndighet. dessaIrespektiveförregleringsbreven rege-
riks-försvarsbeslutsperioden,förövergripande målderingen som

uppgifter,påmed avseendeuppdragoch detbeslutathardagen om
budgetåret,kommandeför dethandlingsregleroch somresurser

särskildautfärdasframgåttredan harverksamheten. Somgäller för
till dels Försvar-till regleringsbrevenanslutningbeslut ihemliga

fördels FRA:sverksamhet, FRAmed KSIsmakten för MUST:s
underrättelsetjänst.militärverksamhetendelverksamhet i den utgör

ochuppgifter, MUSTdemed KSIför MUSTbeslutenI somanges
till MUST:sställsdeverksamheteniharKSI samt resurser, som

verk-myndighetensförfogande. För FRArespektive KSI:s anges
Resurstilldelningenunderrättelsetjänsten.i den militärasamhetsmål

redovisad i regleringsbrevet,del öppenför ärfinns FRA:s som en
handling.

1998decembersedan den 22tidigare hemligasärskilda,I men
för denriktlinjerbesluten vissatill de angivnabilagoröppna, gavs

Rikt-ochvid Försvarsmakten FRA.underrättelsetjänstenmilitära
reglerings-bilaga tillåterfinnsse bilaga 2linjerna numera som en

de grundprin-återspeglaroch DeFörsvarsmakten FRA.förbreven
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ciper, enligt regeringen skall gälla för verksamheten och isom ger
ÖBÖvrigt handlingsregler, bl.a. innebär såväl chefenattsom som

för skall hålla försvarsministernFRA fortlöpande informerad om
inriktningen tjänsten underrättelsearbetets bedrivande isamtav om

Chefen för skallFRA också hålla utrikesministern informeradstort.
underrättelsetjänstens huvuddrag. I principiella frågor, t.ex.om om

MUST:s och utbyteFRA:s underrättelser med utländska under-av
rättelseorganisationer, försvarsministernskall underrättas. Jfr bl.a.

1990/91:KU30bet. och35, 37 311 ff. och bet. 1991/92:KU 30s. s.
304.

Bland ochFOA FMV s.k. stödmyndigheter, fårutgörannat som
underrättelseuppdrag från i första hand Försvarsmakten ocksåmen
från andra myndigheter och från regeringen. Stödmyndighe-även

iverksamhet allmänhet avgiftsñnansierad och budget-ärternas en
styrning från regeringens sida deras verksamhet såsom underrät-av
telseorgan därmed inte möjlig. Regeringen därför myndig-är styr
heterna de mål och uppgifter, i myndigheternasgenom som anges
instruktioner ieller samband med uppdragen.

stödmyndighetemaDärutöver krav ställs på derasstyrs attgenom
produktion. Försvarsmakten och i viss mån andra beställeräven ge-

uppdragsina vad stödmyndighetema skall produceranom som me-
dan regeringen följer och bakgrund sittstyr mot ägaransvarupp av
hur uppgifterna löses, dvs. myndigheternas inre effektivitet. Rege-
ringen har i egenskap ägare, jfr uttrycket regeringens ägar-av
styming, följa verksamheten. ankommerDet emellertid iatt upp
första hand på Försvarsmakten utvärdering stödmyn-göraatt en av
dighetema inom sitt verksamhetsområde. Genom Försvarsmaktens
återrapportering till regeringen sin verksamhet och krigsorgani-av
sationens får informationregeringen i vilken omfattning,status om

stödmyndighetema har löst sina uppdrag, dvs. stödmyndighe-som
effektivitet. Se l996/97:4 227 ochtemas yttre prop. s. prop.

1997/98:83 13s.

2.5.2 Regeringens samordning underrättelse-av
tjänsten och beredning underrättelsefrågorav

Som har framgått den tidigare redogörelsen finns det behovav av
förekommeroch underrättelseverksamhet vid flertal olikaett svens-

ka myndigheter med anknytning till skilda departement. Säkerhets-
politiska frågor handläggs idag inom flera delar Regeringskansli-av

i första hand vid och vidUD Fö, vid andra departe-et, ävenmen
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åtskilliga andra län-iförhållandenatill vad ärI motsatsment. som
underrät-samordnarsärskiltnågotinteSverigeder har organ, som

grund-frågor påsäkerhetspolitiskabedömerochtelseverksamheten
underrättelsefunktio-skildamaterial från desamlatval ett merav

nema.
särskilt överordnatdet såledesländer finnsflera andra ettI organ

överordnadregler föruttaladeeller eljestRegeringskanslietinom en
förunderrättelseverksamheten ochsamordningochstyrning enav

underrättelsefrå-Regeringskanslietberedning inomsamordnad av
tillbakavisatsordning har tidigareformbaseradmotsvarandeEngor.

inriktauppgiftentillhänvisatsbl.a.harsvensk del. Det attför att
ankommamåstei dess helhetunderrättelsetjänstenmilitäraden

underrättel-behovharförsvaretinombefattningshavarede avsom
ser.

underrättelse-militäraframhållits det svenskadetSålunda har att
militäraoch denlandets försvardelutgjortharväsendet attaven

inombeslutsfattareförseuppgift varitharunderrättelsetjänstens att
uppnåförbehövdesinfonnation,med denFörsvarsmakten attsom

ÖB hartillhänvisatsharför totalförsvaret. Det attmålsättningen att
fullgör sinaFörsvarsmaktenförregeringenunder att upp-ansvara

allunderrättelseverksamheten liksom stats-gifter även annanom
in-med statsledningensi linjemåste liggaoch för sigiverksamhet

ÖB:s harMedfrågor.och andrautrikespolitiskatentioner i ansvar
in-hardenne, närmarefölja det rätt attdet ärattansetts ensamsom

1975/76: 189bl.a.underrättelsetjänsten semilitäradenrikta s.prop.
innebärordning,tillhänvisatshar87. Detoch39 även att somen
instansbestämdesarbetsuppgifterunderrättelseorganensatt av en

förmedföra delskulleförsvarsledningen,utanför ansvaretatt en av
tillkrigsduglighet fördesberedskap, överFörsvarsmaktens m.m.

fastlagdadetta skulle stridaharinstans. Detdenna motattansetts
1976: 19Försvarsmakten se bl.a. SOUledningenförprinciper s.av

102.
tidenmedsäkerhetssyn,bredarebl.a. denbakgrundMot somav

därmedochtotalförsvaretdet svenska ävenpräglakommithar att
har deunderrättelsetjänsten,för den militärauppgifternapåinverka

departementsöverskri-fått alltmerunderrättelsefrågomamilitära en
behovregeringensoch ökatsäkerhetspolitisk betydelsedande även

säkerhetspolitiskaolika konkretaställningstaganden isamladeav
uppståttRegeringskansliet harinomtill dethar lettfrågor. Detta att

inrikta den För-sökaallt starkare behov närmareävenattett avav
ÖB underrättelsetjänsten. Inom Rege-leddasvarsmakten genom

framtakt vuxiti ökandedärförringskansliet har det systemetten
formaliseradeinformellainterdepartementalamed även mermen
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samrådsgrupper för underrättelse- och säkerhetsfrågor. dessaI deltar
företrädare för olika departement och i vissa fall företrädareäven
för de militära underrättelseorganen.

Ofta har dessa samrådsfora kommit till i samband med akuten
krissituation och sedan levt kvar. Sålunda bildades år 1980 mot
bakgrund det dåvarande världsläget samrådsgrupp, den s.k.av en
HH-gruppen, för diskussion den säkerhetspolitiska utvecklingen.av
Gruppen består kabinettssekreteraren i UD, såsom ordförande,av
och i övrigt statssekreterama i SB, Fö och Ju. Vidare deltar iav

kabinettssekreterarens kanslichef, statsministerns utrikes-gruppen
politiska rådgivare, chefen för säkerhetspolitiskaFözs och interna-

ÖB:stionella enhet, ställföreträdare cheferna för MUST, FRAsamt
SÄPO.och Gruppen träffas på UD eller fyra gånger året förtre om

informellt informations- åsiktsutbyteoch i säkerhetspolitiska frågor.
Varken dagordning eller protokollföring förekommer.

Under våren 1987 bildades interdepartemental Sam-en grupp,
ordningsgruppen för vissa säkerhetsfrågor SVS-gruppen, med in-
riktning på frågor terrorism och närliggande säkerhetsfrågormer om
och mindre på allmänna säkerhetspolitiska frågor och underrättelse-
frågor jfr bl.a. SOU 1987:14, 130 och SOU 1988:16, 187.s. s.
SVS-gruppens sammansättning kan skifta beroende på ärendeför-
delningen mellan departementen. För närvarande består gruppen av
statssekreteraren i såsomSB, ordförande, och statssekreterama i Ju,
UD och Fö kabinettssekreteraren och protokollchefensamt i UD.
Vidare ingår och säkerhetschefema vid SB, expeditionschefenrätts-
och chefen för polisenheten i Ju och expeditions- och rättschefen i
Fö biträdande utrikesrådet för politiska frågor i UD och tjäns-samt

vid departementen med för internationellttemän samarbeteansvar
terrorism och för migrationsfrågor. Syftet medmot bl.a.ärgruppen

regeringen underlag för hotbildsbedömningatt bakgrundmotge en
enhetligt informationsunderlag. Gruppenett utnyttjas förav mera

samordning åtgärder i säkerhetsfrågor och tjänstgör in-ettav som
formellt beredningsorgan. Gruppens aktiviteter, mötesfrekvens m.m.
varierar beroende på den aktuella hotbilden. Vanligen sammanträder

gånger varje halvår och statssekreterama medverkartre vidgruppen
minst sammanträde halvår.ett per

Sedan 1980-talet har det inom regeringen funnits särskild sä-en
kerhetspolitisk policy-grupp, kallad underrättelsebered-ävensenare
ning, med vissa förändringar under tidens gång har bestått isom
huvudsak statsministern, statssekreteraren i SB och statsminis-av

utrikespolitiska rådgivare, utrikesministernterns och kabinettssek-
försvarsministern och dennesreteraren, statssekreterare och justi-

ÖB SÄPO,tieministem och cheferna för Rikspolisstyrelsen,samt
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diskus-året förnågon gånghar hållitsoch MötenMUST FRA. om
policy-frågor.säkerhetspolitiskasion av

för diskus-regeringskanslietinomsamrådsgrupperandraBland
denkansäkerhetspolitiska frågor, utgörsnämnassion avsomav

statssekreterare.och derashandelsministramaochförsvars-utrikes-,
regelbundet.Gruppen möts

påfortlöpanderegelbundnamindreeller möten ägerMer rum
för dis-och MUSTförföreträdare UD, Fömellanhandläggamivå
interde-särskildaOfta inrättasfrågor.säkerhetspolitiskakussion av

på-för dehoc-basis,nivå på adpå denna t.ex.partementala grupper
fredsfrämjandepågåendeandraochBosnienoperationemagående

bilagaOSSE-frågor. Seoch ävenoch för PFF-operationer
interdeparte-särskildkansammanhang nämnasdessa attI en

fredsfrämjandeforBeredningsgruppenberedningsgrupp,mental
omvärldsutveck-bakgrundforbildatsharverksamhet, motatt av

frågor,irekommendationerochberedafortlöpandelingen somavge
ochfredsfrämjandeinternationella militäradeltagande iSverigesrör

istatssekreterarenbiträdandeledsGruppeninsatser.humanitära av
och Ju.för bl.a. FöföreträdareingårUD. I gruppen

med anledninginrättadesjuni 1997ividarekanDet nämnas att
förnyelse Be-itotalförsvaret1996/97:4förslag i enett omprop.av

harDelegationenekonomisk politik.för attredskapsdelegation ge-
införområdetekonomisk-politiskapå detberedskapsarbetenomföra

ochkonsistentaåtgärderolika instansersså ärkrigochkriser att
istatssekreterarenledsdelegationen,balanserade. Irimligt avsom

Riksbanken,företrädare för Fö,ingår bl.a.Fi,Finansdepartementet
harDelegationenKonjunkturinstitutet.och ettRiksgäldskontoret

ekonomiskapåsiktebl.a.arbetsuppgifterspektrum tarbrett somav
frånåtgärderkrävakanspänningar,utrikespolitiskahot och som

sida.statsmaktemas

kontrolli ochinsynRegeringens2.5.3 av
FUNunderrättelsetjänsten genom

detfinnsverksamhetsområdeFörsvarsmaktens ettgällerdetNär
funktionenfyllerdelvishelt eller attsärskildaantal avsomorgan,

RådetFUN,gäller bl.a.kontroll. Detochinsynstatsmaktemasutöva
Utrikesnämn-ochFörsvarsberedningenFörsvarsmakten,iför insyn

kontrollstatsförvaltningeninom utövassedvanligtPåden. sätt av
ochRiksrevisionsverketJK,bl.a. JO,ocksåFörsvarsmakten genom
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Riksdagens revisorer. Huvudansvaret för insynen och kontrollen
faller emellertid på FUN.

inrättades,FUN redan har framgått avsnitt den2.3.3, lsom av
juli 1976 efter beslut riksdagen år på regeringens förslag iav samma

l975/76:189 insyn i och kontroll den militära under-prop. om av
rättelsetjänsten se bet. 1975/76:40,FöU rskr. l975/76:376.m.m.
FUN skulle regeringens insyns- och kontrollorganutgöra underett

uppgift följaFö med den militära underrättelsetjänsten. Någraatt
förändringar betydelse i fråga den roll, skulleFUNav om som
spela såsom kontrollorgan, har inte inträtt sedan 1976 års riksdags-
beslut på kontrollen i samband medsätt än ändringarannat att av
myndighetsbegreppet och i samband dämied gjorda generella hän-
visningar i instruktionen för FUN har kommit omfatta ytterligareatt
några myndigheter utanför den krets, tidigare förknippades medsom
begreppet försvarsmakten" jfr under avsnitt 2.3.3 och nedanovan
under avsnitt 10.

Sålunda såsom redan har påpekats, i 1975/762189angavs, prop.
förtroendemänsärskilda borde i uppdrag fortlöpande stå iatt att

förbindelse med det militära underrättelseväsendet och följanära
verksamheten inom detta. Förtroendemännens uppgifter skulle inte
innebära någon inskränkning i försvarsledningens för verk-ansvar
samheten eller i ochJO:s tillsyn.JK:s Förtroendemännen skullet.ex.

någoninte heller ha beslutsrätt i fråga underrättelseorganens målom
och inriktning. Förtroendemännen borde enligt propositionen in-
skränka sig till fortlöpande följa och informera sig försvar-att om
smaktens underrättelsetjänst och lämna förslag föranled-deatt som
des granskningen. Olika uppfattningar i samhällsfrågor bordeav
enligt propositionen representerade i underrättelsenämnden.vara
Dessutom borde någon ledamöterna ha särskild juridisk sakkun-av
skap. Försvarsutskottet se bet. FöUl975/76:4O ansåg16 detatts.
inte fanns anledning bestämma alla riksdagspartier skulleatt att vara

irepresenterade nämnden. Utskottet bedömde det inte heller som
nödvändigt alla ledamöter utgjordes riksdagsledamöter.att av

Enligt förordningen 1988:5521 § med instruktion för Försva-
underrättelsenämnd har FUN till uppgift följa underrättelse-rets att

tjänsten inom Försvarsmakten och inomFRA de övrigasamt myn-
digheter, bedriver underrättelsetjänst och enligt förord-som som
ningen 1996:1515 med instruktion för Regeringskansliet hör till

Således har enligtFö. FUN gällande regler följa underrättelse-att
tjänsten inom bl.a. FOA,FMV, SRV och Kustbevakningen.även

Enligt sin instruktion2 § i skall FUN särskilt uppmärksam-ägna
het de enheter, lämnar underrättelser med särskilda metoder,som
dvs. KSI och Vidare skall enligtFRA. FUN paragraf särskiltsamma
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anslagsframställningar rörande underrättelsetjänsten,granska upp-
de register behövs för verksamheten,och förandeläggande av som

för inhämtning underrättelser principermetodermedel och samtav
inom underrättelse-utbildning personalför rekrytering, m.m. av

enligt i instruktionen lämnaskall 3 §tjänsten. FUN
föran-synpunkter och de förslag till åtgärder,Försvarsmakten de som

nämndengranskningsverksamheten. det behövs, skallOmleds av
till regeringen.också förslaglämna

fem andraordförande ochbestår enligt instruktionenFUN av en
ordföran-ledamöterna och bland demRegeringenledamöter. utser

Regeringenförordnas för bestämd tid 12 §.den 12 §. De utseren
minstskall sammanträdasekreterare 13 §. FUNnämndensäven

elleråret och dessutom någon ledamot Försvar-fyra gånger omom
det 8 §.smakten begär

ÖB ledning-föreskrivs vidförsvarsmaktsförordningeniI 6 § att
skall under-underrättelse- och säkerhetstjänstenden militäraen av

ellerprincipiellfrågor,i ärFUN är naturrätta annars avsom av
säkerställasyftar tillUnderrättelseskyldighetenvikt. attstörre
säkerställaochkontrollorganinsyns- ochrollFUN:s som
94.1975/76: 189 Dettainflytande jfr"förtroendemännens s.prop.

till bl.a.obligatoriskt med hänsyninte"samrådsförfarande dockär
i den militära beslutsprocessen. Ipå snabbhetkravet para-samma

underrättelseskyldighetenföreskrivs därförgraf förordningeni att
Försvarsmaktens verksamhet. Omförsvårainte fårtill FUN avsevärt

frågan dockhar kunnat lämnas, skallsålunda inteinformation utan
tilldröjsmål anmälas FUN.

året.till åtta gångerför närvarandesammanträderFUN omsex
så mångasammanträden uppgått tillantaletår harUnder 1998 som

Uppdragenfrån regeringen.beroende på särskilda uppdragbl.a.25
förförutsättningarnaanalysskulleavsåg dels FUN göraatt aven

svenskaforskning denför genomföratillgång till källmaterial att om
efter detsäkerhetstjänsten under tidenunderrättelse- ochmilitära

kartläggning devärldskriget, dels skulleandra FUN göra av re-en
underrättelse- och säker-inom den militäragister, har använtssom

hetstjänsten.
första handkontrollverksamhet iochinsyns-FUN:s utövas ge-

föredragningar cheferunderrättelsegenomgångar meds.k. avnom
myndigheteroch vid andra berördapersonal vid MUSToch annan

platsbesök vid myndigheterm.fl. ochFOAFRA, FMV, genomsom
övningsverksamhet vid dessa.uppföljning bl.a. FUNsamt grans-av

sig skriftligen varje år till regeringen MUST:sochkar överyttrar
viss begränsad utvärderingbudgetäskanden. Enmed och FRA:sKSI

på inriktning ochunderrättelseverksamheten med avseende ävenav
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resultat s.k. underrättelsebedömning från FUN:sgörs ävenen- -
sida i med granskningensamband myndigheternas budget. FUNav
granskar därvid, förutom budgetframställningen, myndigheternas
årsredovisningar och planeringsunderlag för det kommande året.
Vid granskningen kräver muntlig redogörelse chefenFUN fören av

myndighetschefenMUST eller och vissa andra ansvariga tjäns-av
Även ÖB kan höras i dessaFUN sammanhang.temän. av

Vid underrättelsegenomgångama begär FUN redovisning från
personal i första handmyndigheternas med utgångspunkt i de

granskningsuppgifter, har enligtFUN 2 § i instruktionen. Där-som
riktlinjer,vid kontrolleras de regeringen har angivit foratt som un-

derrättelse- och säkerhetstjänstens verksamhet, följs. lämnarFUN
samtidigt synpunkter bl.a. prioriteringar i underrättelseinrikt-

främ-ningen, på inhämtningsverksamheten och på samarbetet med
underrättelsetjänster. vid skilda tillfällenmande FUN harstaters

påståendengenomfört särskilda utredningar bl.a. med anledning av
otillåten inrikes underrättelseverksamhet och den militäraomom

samverkan andraunderrättelsetjänstens med vissa länders under-
rättelsetjänster. har också skriftligen behandlat ärenden,FUN som

enskilda berörthar väckts och har underrättelse-av personer som
verksamheten och personalfrågor.

underrättelsetjAndra länders2.6 änst

Allmänt utvecklingen2.6.1 om

flesta bedriver underrättelseverksamhet andraDe stater mot stater.
motsvarande skäl,sker i allmänhet ligger bakom beho-Det av som

forfrån svensk sida underrättelsetjänst skaffa inforrna-vet attav en
tion främmande makters förhållanden och handlingsmöjligheterom

frågor.det gäller säkerhetspolitiska Syftet liksom för svensknär är
del informationen skall beslutsfattarna i det landetatt mate-ge egna
rial bedöma den säkerhetspolitiska situationen och utvecklingen iatt
omvärlden underlag för beslut i försvars- och utrikespolitis-samt ge

frågor.ka
Tidigare har flesta underrättelsetjänstemade isättsamma som

Sverige präglats den säkerhetspolitiskt spända situation, harav som
fram till kalla krigets slut. säkerhetsproble-rått det traditionellaDe

inriktningen förstabetydelse med i hand försvarspolitiskamotmens
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frågor därefter minskat.har behovenDäremot i sigsynes av en un-
inte ha blivitderrättelsetjänst mindre. Behoven underrättelser harav

i stället karaktär bl.a.ändrat allmänt säkerhetspolitiska frå-mot mer
och frågor speciellt nationellt intresse.ettgor av

anförtsskäl, har i flertal länder till ökade påEtt kravettsom en
detunderrättelsetjänst, ändrade världsläget har gjort det möj-är att

det militära försvaretsligt begränsa omedelbara krigsduglighetatt
därigenomoch beredskap och kunna ekonomiska nedskäming-göra

försvarsanslag och Detta ställer emellertid högre kravar av resurser.
effektivpå och underrättelsetjänst, kan säkrarekompetenten som ge

nödvändiga politiskaunderlag för bedömningar och attprognoser
för försvarsplaneringenläggas till grund i Underrättelsetjäns-stort.
förvarning i kortare perspektiv hotfullskall även ettten ge om en

uppstå.situation allt skulletrots
anförtshar för ökade krav på underrättelse-Andra skäl, som

förändrade allmänna internationella problembildentjänsten, denär
underrättelser svårbedömbaramed behov icke-militära hotomav

ekonomiska kriser, flykting-och risker i form och migrationsrö-av
spridningekologiska hot, massförstörelsevapenrelser, Detav m.m.

samhällets komplexitet med allt sårbarhet förmoderna störreen
minst icke-statliga såsomstörningar inte aktörer brottssyndi-genom

motiverakat och terroristgrupper har underrättelse-även ansetts en
samla information. Riskerna också förtjänst med förmåga ökaratt
konflikter på grund bl.a.kriser och etniska, natio-typ aven ny av

skillnader med krav på olika länder medver-nella eller religiösa att
fredsfrämjande humanitärainternationella och insatser.ka i Detta

särskilda kravockså och på underrättelsetjänst,ställer en somnya
information utvecklingstendenser och för skyddakan lämna attom

personal på platsen.det landetsegna
de underrättelsetjäns-för sig personella iochl synes resurserna

Väsentliga nedskärningar har också gjorts, detminska. närtema
underrättelsetjänstema länder.personalstyrkan i i flera Re-gäller

återspeglaantalet anställda behöver dock inte i sigduktionen av
behov underrättelser. tillgång pånågra minskade En ökad Öppenav

inhämtninginformation och ökade tekniska möjligheter till och be-
handling information har minskat behovet underrättelseperso-avav

Även ökande internationellt underrättelsesamarbete ochnal. ett en
länderna emellan i utbytet underrättelser haökad öppenhet av synes

medverka till minskat personalbehov i det enskilda lan-kunnat ett
underrättelsetjänst.dets
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Underrättelseverksamhet Sverige2.6.2 mot

underrättelsetjänster, såväl civila militära,Främmande staters som
i Sverige och svenska intressen. Främmandeverksammaär mot

också underrättelsepersonal besöka landet och harlåter ävenstater
bl.a. vid beskickningar. bådasådan personal stationerad här sina l

sig oftast personal, officiellt anmäld ochfallen det ärrör somom
sin underrättelseverksamhet helt och legalt. Jfrbedriver öppetsom

SÄPO:s SÄPO:sverksamhetsberättelse för 1997. Ingripanden från
spioneri och olaglig underrättelseverksamhet före-sida på grund av

emellertid. del i och för sig icke önskad verk-kommer En stor av
form signal-, satellit- ochSverige bedrivs dock isamhet mot av ra-

internationella tele- ochoch inhämtning i dendarspaning genom
från utanför landets och dendatatrafiken. sker platserDetta gränser

dåsäkerhetstjänsten saknar möjlighetersvenska att agera.
intensiteten i den utländska under-Någon påtaglig förändring i

Sverige inte ha inträtt med anled-rättelseverksamheten mot synes
ändrade internationella säkerhetspolitiska läget. Säker-ning detav

landet form utländsk underrättelseverksamhethetshoten imot av
kvarstår således och främmande underrättelsetjänster följer alltjämt

vår försvarsförmåga och hur våra försvarsbeslutkontinuerligt ge-
följer bl.a. den militärtekniska utvecklingennomförs. ochMan även

materielsystemsvenska militära och den provverk-utvecklingen av
samhet pågår.som

hoten från utländsk underrättelseverksamhetEn sak är attannan
uppfattas lika aggressiva medlandets säkerhet inte längremot som

från tidigare konspirativhänsyn till förskjutningen inhämtningen av
information till acceptabla metoder bl.a. i form informellamer av

baserad på källor. Sålundasamtal och analys denöppna ut-anses
underrättelseinhämtningen militär information,ländska av som ge-

nomförs i Sverige, i huvudsak ske från källor. Praktisktöppna taget
främmande underrättelseorgan har inriktningenalla dessutom ändrat

frånför underrättelseverksamheten den tidigare huvuduppgiften att
andra länders militära förmåga. Verksamhe-samla information om

berörfrågor risker och hot samhället iriktasten mot motsommer
massförstörelsevapen, internationell terrorism,form spridning avav

organiserad brottslighet, narkotikasmuggling, regionala konflikter
SÄPO:sJfr verksamhetsberättelse för år 1997.m.m.

frågeställningar sådana, flesta underrättel-Sistnämnda deär som
Säkerhetstjänster Samtidigtoch kan samarbeta kring. haröppetse-

inhämtning och analys idet skett omorienteringäven moten av
första hand ekonomiska underrättelsemål. kan varie-Dessa vara av
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rande slag och finansiella underrättelser olika slag, under-avavse
handelsförhandlingar,rättelsestöd för industrispionagerent m.m.

svårt bedöma vilka dessa mål, kankan dockDet att somvara av
SÄPO:sunderrättelsehot landet. Jfr verksam-tänkas utgöra mot

år 1997.hetsberättelse för
SÄPO:s uppgift bevaka denframgått detSom redan har är sä-att

underrättelseverksamhet, riktas Sverige.kerhetshotande motsom
Ändamålet militära säkerhetstjänsten, bedrivsmed den svenska som

säkerhetsavdelning, till-särskildinom för MUST är attenramen av
berör Försvarsmakten ochsäkerhetsintressen,militäravarata som

säker-ankommer således på den militäraansvarsområde. Detdess
omfattar eller kanbevaka säkerhetsintressen,hetstjänsten att som

personal och materiel till militära anlägg-hänföras militärtill samt
vid bemärkelse. den militäraplanläggning i Iningar och militär sä-

SÄPO dess arbete be-uppgifter ingår biträda ikerhetstjänstens att
militärarikets säkerhet. således inte denträffande skyddet Det ärav

uppgift kontraspio-säkerhetstjänstensunderrättelse- och att genom
riktadfrämmande underrättelseverksamhet,bevaka är motsomnage

Sverige.

mellan olika ländersSamarbete2.6.3

underrättelsetj änster

underrättelseorganisationer betrak-olika ländersmellanSamarbete
skäloch nödvändigt flera skäl. Ettangelägetallmänt ärtas avsom

land har inte heller råd medlitetekonomiska. Ett ensamtattrent
för fylla deunderrättelseorganisation, behövsbekosta den attsom

på organisationen. skälmåste ställas Ettkrav är att ettannatsom
underrättelse-kan få informationsamarbetet delland avgenom

särskildainte på grundeljest kanområdet, landet att re-avsom
inhämtning. Andra län-möjligheter saknas förfaktiskaellersurser

sådan tek-underrättelseorganisationer kan i stället besittaders t.ex.
spaningssatelliter,för signalspaning, datorernisk utrustning attm.m.

inhämtning underrättelser ochtill bådederas möjligheter avance-av
också sittöverlägsen. Ibland kan landrad bearbetning är ett genom

från underrättelsesynpunktgeografiska läge ängynnatvara mer
försignalinhämtning inte kan skevissandra stortatt t.ex.genom

frågor be-samarbetet möjligheter tillavstånd. Dessutom attger
s.l12f. och SOUsynvinklar. Jfr bl.a. SOU 1976:19lysta olikaur

1994:11 s.l39.
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vad oftaSålunda förekommer betecknas tättett som som samar-
länders underrättelsetjänster.bete mellan skilda skerDet t.0.m. en

internationell arbetsfördelning såsom bl.a. mellandirekt USAöppen
det under-Storbritannien. sker brukatoch Detta sägas atttrots att

intemationaliserar.det sista landrättelsetjänsten är ettsom
tidigare stormaktsblocken, därmellan länder inom deochInom

utrikespolitisk målsättning med integ-länderna hade gemensamen
för påhar förutsättningarna eller kravenförsvarssystem,rerade en

Underrättelsesamarbetetunderrättelsetjänst varitintegrerad stora.
tidigt stadiumomfattande och har påmellan Nato-statema är ett

antalårlig uppdateringochformaliserats ett stortstyrs avgenom en
förhållanden mellansker under alla Nato-samarbetedokument. Ett

basis.bilateralpåstater en

följande upplysningar:erhållitsFrån harNato

medlemsstaternaberoende vadunderrättelseinhämtninghar ärNato ingen utan avegen
konstruktion;linje medförhållande ligger f.ö. i Nato:smed. Dettaväljer förse Natoatt

medlems-samordningbygger"egna"sådan har ingaalliansen trupper utan avsom
försvarsmaktennationellaländernas

liten och sysslarsekretariatet relativtunderrättelseavdelning finns inom ärDen som
dendistribution till medlemsländernasammanställning ochmedhuvudsakligen av

tillställa sekretariatet. viss styrningmedlemsländerna valt En ägerinformation attsom
uppmärksam-fästa medlemsländernasunderrättelseavdelningen kansåtillvida attrum

Avdelningen kan ocksåsärskild bevakning.förhållanden kräverhet vid kriser och som
samordningaktiv eller tvingandenågonmedlemsländerna, ägerställa frågor till men

inte rum.
militär-underrättelseundcrlaget åvilar Nat0:ssammanställningHuvudansvar för av

aktuella hot-vilket denårligt dokument ivilketutarbetar MC l6lkommitté är ettsom
samråd medutarbetas i Natozsdokumentårs sikt sammanfattas. Dettabilden 5-7

undcrrättelseche-nationellabestår deBoard of Intelligenceundcrrättelseråd avsom
två året.sammanträder gångerferna och omsom

År underrättelsebehovenkalladNato-sekretariatetgjordes inoml992 översynen av
underrättelse-konstaterandeinnebar Natozsreview". Denna"zero base översyn ett att
gällde underandra hot detinriktatmångfacctterat,behov blivit än sommermer

Översynen emellertid knap-harinternationellainriktat insatser.kalla kriget och mer
underrättelseinhämtning. Denstrukturerna förförändringartill någralett störrepast av

underrättelsesamordningenbehölls; förinriktningenmilitärahuvudsakligen ansvaret
flyttades inte till denNato-sekretariatet ochmilitära delendenfick ligga kvar inom av

strukturen.politiska
Board medutvidga IntelligenceframförtsnyligenTankar har att personer somom

har betydel-förhållanden ochsociala och etniskaekonomi.har sakkunskap i annat som
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politisk bedömning dessatankar tills vidare kommit tillför bredare har intese en men
praktiskt uttryck.

genomgår sedan tid utveckling ochi kriserNato störremoten en engagemang
går den alliansenfredsfrämjande operationer roll skapadesför efter kriget.utöversom

Washington i april kommer denna utvecklingVid i 1999 ytterligare be-toppmötet att
den medförakräftas. Möjligen kommer i sin former för samordning ochtur att nya

undenättelseinhämtning.inriktning Natozsäven av
Finland och rad andra länder, har s.k. pannerskapsförhållan-liksomSverige, etten

utbyte underrättelseinformation.ingår i Nato-ländemas Vadde till inteNato avmen
Nato-ledda har emellertid särskiltdeltagande den operationen i Bosniengäller vårt i ett

för den ingår delinnebär Sverige just operationen i vissupprättats attarrangemang som
underrättelseutbyte.Natozsav

erbjuder exempel underrättelse-internationella i KosovoDet engagemanget ett
för flygövervakningen, och fått tillsamarbete mellan OSSE,Nato, somsom ansvarar

marken.övervakningenuppgift försvara
funnits negativ inställning tilldet traditionharInom FN enav

inställningfredsbevarande operationer.i Dennaunderrättelsetjänst
och strikt neutralitet,på principer opartiskhettorde bl.a. grundas om

agerande. med medborga-för ochsåsom grundregler FN:s I att egna
miljö de flesta enskildai hotfull tordeliv riskeras staternaenres

finna detsig ha ochanledningenredan den även rätt natur-anseav
bedriva under-för den utsända personalens säkerhetstödligt tillatt

för FN:s verksamhet.rättelsetjänst inom ramen
underrättelsetjänst ipå bedrivasida harFrån FN:s attsynen

fråganockså kommit ändras ochoperationerfredsbevarande äratt
kontroversiell. beror bl.a. på dagensDetmindre att opera-numera

villkor tidigare. Sålunda kon-delvis andrautförs undertioner än
stridandedestormaktematrollerar inte sättparterna samma som

medorganisationer och andradelvis andratidigare och det staterär
operationema.kunskap kapacitet ledererfarenheter, ochandra som

for-underrättelsefunktionenockså medveten ärMan är att avenom
uppgifter,förmåga sinakontingents lösautsättningama för attatten

skyddautvecklingen i området,kontrolleraleda förhandlingar, att
kontingenterunderrättelser med andraUtbytettrupp avm.m.egen

förutsättning för dengrundläggandeuppfattas dessutom som en
säkerställainteroperabiliteten förallmännaövergripande att en ge-

utveckling.aktuella områdets situation ochbild detmensam av
Även för säkerhetspolitiska skäl behovfinnsinom EU avramen

Samarbetet har iunderrättelsesamarbete.och förekommer ettav
ekonomiska och tek-på frågor berör detförsta hand tagit sikte som

emellertid alltmerSamarbetet utvecklasområdet.nologiska mot
aktualiseratsäkerhetspolitiska frågor, bl.a. harutrikes- och ettsom

underrättelse-Syftet meds.k. hot.underrättelsesamarbete nyaom
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skallsamarbetet också EU bättre förutsättningar initi-är att att ta
humanitära, fredsbevarande fredsfrämjande insatserativ till de och

genomföras forsvarsorganisationen kräverskall VEU. Dettasom av
och Nato-operationema militärt underrät-liksom FN- även ett rent

Jfr 1998:9 ff.telsesamarbete. Ds 23s.
svensk del har det vår byggaFör strävanansetts att att upp en

underrättelsetjänst alliansfria ställ-oberoende nationell och landets
utesluter utbyte information med andra ländersning inte ett av un-

sådant informationsutbyte har i ställetderrättelsetjänsten Ett setts
underrättelsetjänstens arbetenaturlig och nödvändig del avsom en

ledandeåt landets samlade säkerhetspolitik. Sommed stödatt enge
påpekats,emellertid, tidigareprincip för samarbetet har det som an-

svenska försvaret inte fåruppgifter hemliggivits att natur omav
syfte tjäna detuteslutande skall ha tilloch utbytetlämnas attattut g

försvaret. Se bl.a. bet. KU 1974:22svenska
från sida och of-förutsätts statsmaktemassåledeshar ävenDet

med främman-svenskt infonnationsutbyteredovisatsfentligt att ett
flera skäl nödvändigt. Samar-underrättelseorganisationerde ärav

underrättelse-naturlig del den militärabetet betraktas avsom en
omfatta militära underrättel-i princip dentjänstens arbete och kan

har fram-dock, redandelar. Samarbetetsetjänstens samtliga är som
första hand natio-med hänsyn till irestriktionergått, omgärdat av

landets medborgare.och skyddet försvenska intressennella

främmandeVissa2.6.4 staters

underrättelseorganisationer å

Allmänt

underrättelse- ochnödvändighettraditionAv även av omgesmen
sekretes-sekretess. Behoveti alla ländersäkerhetstjänsten avav

landetsuppgift skyddasäkerhetstjänsten,skydd kring är att ytt-vars
behovettorde generelltinre säkerhet,och änstörresett avvarare

sammanhang främstunderrättelsetjänsten. vissasekretesskydd i I
med särskilda medel och detinformationvid inhämtningen närav

förunderrättelsematerialetför beredningengäller metoder samtav
anonymitetuppgiftslämnareskällor ellerskydda ärgaranteraatt

i underrättelsetjänsten starkt.sekretesskyddemellertid behovet av
sammankopplingen mellanländer, däribland Sverige,vissaI är

och säkerhet-och säkerhetstjänstenunderrättelse-den militära
återspeglas i påandra. tordestjänsten fastare i Detta ävenän synen



bakgrund 129Ur1derrältelset/ärlstezzSOU 1999:37 en-

svåraredetunderrättelsetjänsten, ochsekretess, göraden omgersom
bild lan-och kompletträttvisandefåför utomstående att avmeraen

saknasbl.a. Sverigeunderrättelseorganisation. I ävendets ut-en
eljestför verksamhetenlagreglering,trycklig somramarangersom

uppbyggnadunderrättelsetjänstensanvisningvisskunde omge en
funktion.och

ellerdet önskvärtolika skälländer harflestade ansettI man av
underrättelse-redovisninghanödvändigt öppnareattt.o.m. aven

uppgifter,underrättelsetjänstensinte baragällerverksamheten. Det
Påanställda.antaletbudget ochutformning,ochledning ävenutan

skiltharbidragit tillocksåöppenhetpåhåll har kravet attvissa man
sekretes-vilkenförsäkerhetstjänsten,frånunderrättelsetjänsten

generelltskraven är större.sett
brittis-denöppenheten kanden nämnasexempel på attSom nya

underrät-denuppgifteroffentliggörregeringenka egnaomnumera
Machi-IntelligenceCentralskrift,formbl.a. itelsetjänsten enav

säkerhetsor-underrättelse- ochdragidennaI presenteras storanery.
inriktnings-ochlednings-centralaliksomuppgifteroch derasganen

brittiskai dendiskuterasochVidarefonner. t.ex.presenteras pres-
underrättel-föroch budgetenanställdaantaletfrågoröppet omsen

tjänsteninformationocksålämnasårVarje öppensetjänsten. om
deredovisatsbl.a.Sålunda harkontrollorgan.parlamentetsgenom

verksam-gjorts iharneddragningar,resursmässigaväsentliga som
lik-säkerhetspolitiska läget,förändradedetbakgrundheten mot av

frågormilitärafråninriktningändradeunderrättelsetjänstenssom
samhället.säkerhetspolitiska hotandra mottypermot av

krigetskallaefter detharöppenhetgrund för störreSom enen
parlamen-ochdemokratisktill etthänvisats rättsstatslut bl.a. att en

verksamheten.imöjliga insynstyrelseskick kräver störstatariskt
policymedvetenvaritharöppenhet attökadskäl förAndra enen
undanröjaochunderrättelsetjänstför behovetförståelseskapa av en

eljestverksamhetenkringhemlighållandetmisstänksamhet,den som
Hemlighållandet harlandet.i detbefolkningenhosskapakan egna

dis-besvärandestatsmakternaförtillmedverkatländerfleraockså i
debattdenexempelunderrättelseverksamheten. Ett ärkussioner om

dessmedLund-kommissionenden s.k.tillbl.a. leddei Norge som
diskussionerMotsvarandehemliga tjänsterna.degenomlysning av

TysklandDanmark,i bl.a.länderandrai fleraförekommithar som
Även undersökningskommissionSverigeiEngland.och enavses

åsiktsregistrering.avseende fråganundersökningförtillsättas om
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Vissa länders underrättelsetjänster

Danmark

Underrättelseverksamheten i Danmark uppdelad i militär del,är en
Försvarets Efterretningstjeneste FE, och civil del, Politiets Ef-en
terretningstjeneste PET. FE:s verksamhet riktad förhållan-är mot
den utanför landets medan PET,gränser, svenskamotsvarassom av
SÄPO, endast befattning med säkerhetsfrågor,tar händelserrörsom
inom landet och huvudsakligen har anknytning till terrorismsom
och allvarligare former kriminalitet såsom narkotikabrott ochav
eko-brottslighet maffialiknande verksamhet. FE:s verksam-samt
hetsområde inte begränsat till frågor,är militära förhållan-rörsom
den omfattar ekonomiska och politiska frågor.ävenutan

FE:s verksamhet bedrivs dels underrättelsetjänst, delssom som
militär säkerhetstjänst. militäraDen säkerhetstjänstens verksamhet

inriktad förebyggande åtgärder förär skydda försvaretsmot att an-
läggningar och personal spionage, sabotage och terroristaktivi-mot

Verksamheten omfattar bl.a. rådgivning i bådetet. även militära och
civila säkerhetsfrågor och viss säkerhetskontroll.

friståendeFE myndighet, underställdär försvarsmi-ären som
nisteriet. således sidoordnadFE försvaret iär övrigt och operativt
intar FE därmed självständig ställning den militäragentemoten
linjeorganisationen. Försvarschefen, överbefalhavaren, hos FEanger
de underrättelsebehov, föreligger och vilka underrättelsefrågor,som

han vill ha lösta. I dessa frågor har överbefälhavaren direktiv-som
Överbefälhavaren har vissrätt. prioriteringar,även rätt göraatt när

det gäller inhämtningFE:s militär infomiation, ärav som av opera-
tiv betydelse för danska militära enheter i fredsfrämjande verksam-
het Endast iutomlands. frågor, den militära inre säkerheten,rörsom

FE direkt ansvarig inför överbefälhavaren.är
underrättelsetjänstFE:s 90 denutgör totala verk-procentca av

samheten medan den militära säkerhetstjänsten resterandeutgör 10
densamma. underrättelsetjänstFE:s omfattar allprocent militärav

underrättelseverksamhet och därmed signalspaning. Någraäven
konkurrerande därmed inte inbyggda iär underrättelse-moment
verksamheten. sker koordineringDet mellan bl.a. HUMINT- ochen
SIGINT-inhämtning, vilket goda underrättelseprodukter.anses ge
Försvarsmakten bedriver inte någon strategisk eller operativegen
underrättelseverksamhet, varken inom flyget, armén eller marinen
eller försvarsmakten Vaemet i övrigt. All underrättelsetjänst är
således samlad inom för FE.ramen
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bl.a.i ställetlag.regleras inte i Denverksamhet styrsFE:s ge-
för verk-uppgifternai vilkaförsvarsministern,fråndirektivnom

inhämtar, bear-bl.a.direktiven FEpreciseras. 1samheten attanges
teknisktochekonomiskapolitiska,militära,redovisarochbetar ve-

danskasyftevärderingar iochupplysningartenskapliga att myn-ge
påverkarförhållanden,informationregeringenochdigheter somom

tillfrån tidreviderasDirektivensäkerhetsintressen.danska annan.
försvars-vidareskerverksamhetFE:s attStyrningen genomav

Mi-underrättelsematerial från FE.huvudbeställareministeriet är av
i hu-Ministeriet läggerlöpande.skermedkontakter FEnisteriets

underrättelse-gälla förskall FE:sprioriteringar,vudsak fast de som
skersidafrån departementets ävenStyrningenverksamhet. genom

budgetregleringen.
verk-inriktningen FE:smedförtharslutkrigetskalla attDet av

Mindreväsentlig grad.i avsättsändratssamhet har numeraresurser
Överbefalhavarensinhämtningen.inriktademilitärtden un-rent

40intesåledesberör änderrättelsebehov procent avcamernumera
eko-för politisk ochställetanslås iverksamhet. MerFE:s resurser

omvärldsanalys.bredareochunderrättelseinhämtningnomisk en
avseende pågjorts medomfördelningomfattandeharSålunda en

elektroniska inhämt-denfrån bl.a.personalresurserorganisationens
såväl in-personalen förgällerdetanalysfunktionen. Närtillningen
yrkesin-från militärförskjutning skettharanalyshämtning ensom

huvudsak poli-iinomakademiker ochcivilariktning expertermot
vetenskapli-teknisktochsamhällsvetenskapligaekonomiska,tiska,

personalFE:sendast 15områden. procentNumera utgörs avcaga
militärer.av

underrättelseverksamheten gällermilitäradenNedtoningen av
blitänkaseller kanDanmarkkonfliktområden där ärdock inte en-

verksamhet.konfliktbegränsande Defredsbevarande ellerigagerat
medförtställetex-Jugoslavien har iexempelvisidanska insatserna

informationsinhämtning imilitäraambitionsnivå for FE:shöjden
det gällerpersonal.dansk Närskyddaområdet i syfte utomeuro-att

samverkarikonflikthärdar, Kongo,ellerförhållandenpeiska t.ex.
inhämtningenmilitärainom Nato. DensysterorganisationerFE med

närområdet och därviddanskainriktad på detfrämstalltjämtdockär
Östersjöområdet. sitt med-Genomverksamhet iryskRyssland och

här-omfördelningenDanmark,harlemskap i Nato trots resurserav
underrättelsenivå.hög militärbehållitvidlag, en

dold verksam-inhämtning ochelektroniskkällor,Utöver öppna
bilate-nätverkförunderrättelser inominhämtarhet FE ett avramen

slut.kalla krigetsefter detantalsmässigtökatharrala avtal. Dessa
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Samarbete med andra länders underrättelsetjänster anses vara en
nödvändighet för mindre land Danmark.ett som

FEzs underrättelserapportering sker i huvudsak skriftligagenom
dagliga särskilda främmande militär aktivi-rapporter, rapporter om

och i aktuella säkerhetspolitiska frågor, säkerhetspolitiskatet över-
sikter och speciell skriftlig orientering inom visst ämnesområde.ett
Den övervägande delen rapporteringen underkastad sekretess.ärav
För skydda dem, lämnar information, föroch dölja in-att attsom
hämtningsmetoder inte infonnationskällan i rapporteringenanges

Rapporteringen sker i allmänhetnär är öppen. samti-rapportenens
digt till berörda departement och försvarsmakten till vissasamt na-
tionella myndigheter, bilaterala och Nato-ländemasmottagare un-

Ävenderrättelsetjänster. muntlig rapportering sker bl.a. direkt till
försvarsministern i känsliga frågor.

Viss kontroll FE:s rapportering sker olika utskott,treav genom
viktigastedet Regeringens Sikkerhedsudvalg. dettaI ingårärvarav

utrikes-, försvars- och justitieministrarna. utskottetGenomstats-,
säkerställs bl.a. koalitionsregerings samtliga fårpartier insyn iatt en
underrättelseverksamheten. Utskottet bl.a. underrättelsefrå-tar upp

i vid bemärkelse.gor
politiskaUnder den nivån finns i regeringskansliet ytterligare två

för utvärdera underrättelsetjänstens verksamhet. Detattorgan ena
eller Embedsmandsutvalget Sikkerheds-organet gruppen, om

spörgsmål, leds departementschefen motsvarar opolitiskav en
statssekreterare i Statsministeriet och består i övrigt dennes mot-av
svarigheter utrikes-, försvars-i och justitieministeriema samt av
cheferna för och ochFE PET två tjänstemän med sekretariatsansvar.
Gruppen, bl.a. bereder ärenden för Regeringens Sikkerhedsud-som
valg, sammanträder normalt gång i månaden.en

andra utvärderandeDet under den politiska nivån inomorganet
regeringskansliet, sikkerhedspolitiskeDen kontaktgruppe eller Kri-
seberedskabsgruppe, har till uppgift upprätthålla grundbered-att en
skap på det säkerhetspolitiska området. Gruppen bl.a. stabutgör en
för krishantering och förbereder ärenden hos Regeringens udenrigs-

sikkerhedsudvalg, berör säkerhetspolitiska frågor, ochog som ge-
nomför s.k. CMX-övningar Crisis Exercises.Management Grup-

leds avdelningschef vid statsministeriet och består i övrigtpen av en
bl.a. kontorschefer från utrikes-, försvars- och justitieministerier-av

företrädare för ochFE PET. Dennasamt upprätt-na grupp, som
håller kontakter med andra ministerier och myndigheter samman-
träder i krissituationer.

År 1964 inrättades särskilt utskott, det s.k. Wamberg-ett
udvalget, med uppgift kontrollera i första hand säkerhets-PET:satt
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personregistre-F Ezspersonregistreringbetingade ävenmässigt men
uppgiftUtskottetskontroll. ärudvalgetsunder attfallerring numera
uppgifterutlämnandetochregistreringentillsyn över uravutöva
medborgare,danskaopolitiskafyrabestårUtskottetregistret. av

förföreträdaredeltarutskottetsregeringen. l mötenutses avsom
överbefálhava-ochförsvarsministeriet, FEPET,justitieministeriet,

ren.
verksamhetPET:sochkontroll FE:s ävenParlamentarisk avav

efterretningstjenster.politietsförsvaretsUdvalgetutövas ogomav
etableringårs lov1988regleradKontrollverksamheten är omgenom

Udval-efterretningstjenester.politietsförsvaretsudvalgaf et ogom
imedpartierfrånFolketinget sätemedlemmarfembestår avget av

medlemmarnaväljerUdvalgetpresidium. somFolketingets en av
sintystnadsplikt iunderkastadeledamöterUdvalgets ärordförande.

kontrollverksamhet.
politiskaochrättsligadetpåbyggerkontroll att ansva-Udvalgets

respekti-försvarsministernåvilarverksamhetPETzsochför FE:sret
i hu-ochvidare utövasbyggerKontrollenjustitieministem.ve

underrättatudvalgethållerregeringenmedsamband omvudsak i att
ochför FE:sfastställerregeringenriktlinjer,deinnehållet i som

underrättatudvalgethållaskallRegeringenverksamhet. omPET:s
förbetydelseförhållanden, ärsäkerhetspolitiska un-sådana avsom

justitieministramaochverksamhet. Försvars-derrättelsetjänstens
departe-medtillsammansudvalgetsi mötenallmänhetideltar

hållsflertaloch PET. Ett mötenför FEchefernaochmentschefema
beskedmuntligenellerskriftligenudvalgetövrigt begärunder året. I

frågor.olikaiministrarnaav
ochFE:sefterkontrolls.k.innefattarKontrollfunktionen aven

budget-innefattar intekontrollUdvalgetsverksamhet. enPET:s
Resultatetordning.särskildiskergranskningsådangranskning. En
Udvalgetberättelser.särskildairedovisaskontrollverksamhetenav

sinregeringenförmuntligenellerskriftligenvidaretillkännager
sambandiudvalgetfrågor,derörande tasuppfattning upp avsom

kontrollverksamheten.med

Finland

organisatoris-vissaredogörelsehärFinland lämnasRörande omen
förhållanden.ka

överbefálhavare. DenförsvarsmaktenspresidentRepublikens är
för-tillanslutningiärendenberörmaktenverkställandehögsta som
ochrådgivandehögstaFörsvarsrådetstatsrådet. ärinnehassvaret av
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planläggande konsultativ kommissionsamt hos republikensorgan
president i angelägenheter gäller rikets försvar.som

Försvarsrådet har bl.a. till uppgift följa med den militärpoli-att
tiska utvecklingen och utreda dess inverkan på rikets försvar samt
planlägga försvarsåtgärder på grund därav, granska grundplanema
för rikets försvar i fall krig och under krigstid och utlåtandeav ge

dem, fmansieringsplaneruppgöra och budgetar för försvaret,om
leda försvarsforberedelsema på olika områden och dem ef-anpassa

varandra utlåtandenter och framställningaratt göra tillgenom ge
myndigheterna.

Medlemmar i försvarsrådet bl.a. statsministern,är utrikesminis-
försvarsministern, inrikesministem, finansministerntern, han-samt

dels- och industriministem och kommendören för försvarsmakten
och chefen för Huvudstaben.

I Huvudstaben finns bl.a. operationsstab under ledningen av en
operationschef. I operationsstaben ingår planeringsavdelningen,
operativa avdelningen, säkerhetsavdelningen, underrättelseavdel-
ningen, undersökningsavdelningen, internationella avdelningen och
sambands- och infonnationsavdelningen.

Underrättelseavdelningen leds underrättelsechef, ock-av en som
så för undersökningsavdelningen. Underrättelsechefen harsvarar
generalmajors grad. Underrättelseavdelningen för ledning,svarar
planering och samordning inom underrättelseverksamheten samt
vägleder, utbildar och övervakar underrättelsesektoms personal.
Finska försvarsattachéer i utlandet lyder under underrättelsechefen.
Flygvapnet och Marinen självständiga försvarsgrenar. Signalspa-är
ningsfunktionen placerad inom Flygvapnet lyderär undermen un-
derrättelsechefen.

UtrikesministerietI tjänstgör förbindelseofficer under-ären som
ställd underrättelsechefen. Förbindelseofficeren sköter delgivningen
mellan Utrikesministeriet och Huvudstaben.

Enligt gällande grundlag och regeringsform det presidentenärnu
för landets utrikespolitik. Presidenten beslutar Fin-som svarar om

lands utrikespolitiska linje och initiativ verksamhetsanvis-samt om
ningarna till dem, företräder Finland, i alla frågor ärsom som av
principiell eller betydelse En grundlagstor väntasannars m.m. ny
emellertid träda i kraft den årl 2000, till viss del kommermars som

förändra presidentens nuvarande roll. Presidentenatt ordförandeär
i statsrådets säkerhets- och utrikesutskott i vilket ingår bl.a.även
statsministern, utrikesministern, försvarsministern och inrikesmi-
nistem. De utrikespolitiska besluten bereds Utrikesministeriet.av
Utrikespolitiken behandlas i såväl regeringens riksdagensäven som
utrikesutskott. Till regeringens utskott, heter utrikes-som numera
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ordförandesäkerhetspolitiska statsministernutskottet höroch som
ministrarförsvarsministern ochutrikesministern, de andrasamt som

till Utrikesministeriets verksam-ärenden hörskall handlägga som
ministrar.statsministern förordnadehetsområde andrasamt tre av

viktiga ärenden gäller utri-förberedelsevisbehandlarUtskottet som
gäller Finlandssäkerhetspolitiken andra ärendenkes- och samt som

sammanträder vid behov kallelseUtskottetutrikesrelationer. av
presidentsammanträdet har republikensVidstatsministern. rätt att

Utrikesministeriets statssekreterare.Sekreterarenärvarande. ärvara
finns inte.parlamentarisk underrättelsenämndNågon

Frankrike

militärtbestår delsunderrättelsetjänstenfranskaDen ett rent or-av
DRM, delsRenseignement MilitaireDirection du ettavgan,

deDirection Généralesäkerhetsorgan,ochunderrättelse-allmänt
organisatoriskafick sinDGSE.Extérieure DRMSécurité ut-

Etatmajoringår i det franska högkvarteret,år DRMformning 1992.
underrättelseverksamhet,självständigaEMA. Dendes armées som

inomsamladolika försvarsgrenama,debedrevs inom ärtidigare
överbefälhava-franskeunderställd denför DRMChefenDRM. är

försvarsministem.råd tillbistå ochdirekthar att geren, men
bakgrundomorganisationårsmed 1992Syftet att, mot enavvar

ändraslut,hotbild efter kalla krigetsdiffusochkomplexmer
underrättelseverksamhetförsvarsgrensinriktadetidigare motDRMzs

strategiska under-inriktad sådan. Detoch politisktglobalten mer
under-tekniskframför taktisk ochalltbetonasrättelsebehovet mer

emellertid militärBetydanderättelseinhämtning. satsasresurser
knuten till DRM.satellitspaning, ärsom

DGSEsäkerhetsorganetunderrättelse- ochfranskaallmännaDet
för-underställtutformning 1982. DGSEårnuvarande ärfick sin

såvältilldirektchefen för DGSE harsvarsministern, accessmen
samlauppgiftpremiänninistern. DGSE:stillpresidenten är attsom

säkerhetshotuppgifterin och bearbeta rör samt att mot-yttresom
in-franskalandetsspionageverksamhet utanförverka gränser mot

medjämförasåledes inteverksamhetDGSE:s är atttressen.
SÄPO:s, Directiondelsverksamhet i Frankrike motsvaras avvars

RenseignementsDST, dels lesTerritoireSurveillance dude av
nationellainom denoch enheterBåde DST RGRG.Généraux är

för terroristbe-inrikesministeriet. DSTunderpolisen och hör svarar
uppgifterlandet och RG:skontraspionage inomoch ärkämpning att

säkerhetshot.andra internasigta an
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Vidare har DGSE samla in sådan information,att som avser po-
litiska, ekonomiska och militära förhållanden, kan läggas tillsom
grund för säkerhetspolitiska bedömningar på högsta nivå. DGSE har

genomföra bl.a. sådan infonnationsinhämtning,även måsteatt som
ske med särskilda metoder. Huvudansvaret för de samlade franska
signalspaningsresursema åvilar DGSE och den fasta signalspaning-

finns inom detta Därutöver har DGSE samordningsansvaren organ.
för den luft- och sjöbuma signalspaning, bedrivs inom försvar-som
smakten.

Även DGSE har således i viss mån uppgifter såsom militärt un-
derrättelseorgan och underrättelsemässig gemenskap finns mel-en
lan och DGSE. Efter detDRM kalla krigets slut har emellertid

militärt inriktadeDGSE:s underrättelseverksamhet minskat och in-
formationsinhämtningen i högre grad ekonomiska uppgifter.avser
Vidare uppmärksamhetDGSE:s allt spridningägnas motmer av
massförstörelseteknologi och nukleärt material. Internationella kri-

underrättelseintresse for DRM ochär DGSE.ett gemensamtser
Därvid koncentrerar sig på kriserDRM omedelbar militär rele-av

för Frankrike, medan DGSE lägger vikt vid de allmännavans mer
risker, kris kan innebära.som en

bakgrund viss intressegemenskapMot råder mellan DRMattav
och DGSE föreligger samarbetsavtal mellan de båda organisationer-

fast samarbete förekommerEtt på olika områden liksomävenna.
fasta informationsutbyteregler för mellan sistnämndaDetorganen.
gäller inte minst i fråga satellitinforrnation och signalspanings-om
material.

Någon samlad avrapportering från de båda underrättelseorganen
DRM och till regeringen förekommerDGSE inte styrningenoch av
verksamheterna på politisk nivå från regeringens sida mindreär ut-
talad. Visserligen finns sedan år 1959 interministeriell samord-en
ningskommitté för underrättelsefrågor under premiärrninistems ord-
förandeskap. Kommittén skall i princip nationell under-upprätta en
rättelseplan. sådan harEn emellertid inte spelat någon nämnvärd
roll, underrättelseorganen har i utsträckning självautan att stor ta

för verksamheterna. Parlamentarisk insyn saknas helt.ansvar

Kanada

Den kanadensiska militära underrättelsetjänsten ingår enhet,som en
the Intelligence Division J2, i det kanadensiska försvarshögkvarte-

Verksamheten regleras i lag inom för the Nationalret. De-ramen
fence Act.
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underrättelsermilitärafrågafunktion iall-sourceharJ2 omen
strategiskhuvudsakmed iunderrättelseanalysmilitärföroch svarar

säkerhetsfrågor. J2InommilitäraförharJ2inriktning. även ansvar
samordnasochunderrättelsebehovenmilitäradesammanställs un-

ländermed andraUnderrättelsesamarbetetderrättelseinhämtningen.
J2.organiseras genom

under-friståendefrån J2bedriverförsvarsgrenamaolikaDe egen
underrät-taktiskoperativ ochpåinriktningmedrättelseverksamhet

underrättelser,medförsvarsgrenamai övrigtbistårtelsetjänst. J2
för-respektivedenochmellan J2kopplingingenfinnseljest av

verk-styrningvissunderrättelsetjänsten. Ensvarsgrenschef ledda av
särskilthögkvarteretfråncentralt ettdockskersamheten genom

planeringsdokument.
hög-inomårligenplaneringförsvarsmaktens görsled iSom ett

övergripandeinnebärplan,Businesss.k.kvarteret ensomenupp
under-styrningochunderrättelseinhämtningenförprioritering av

verksamhet. Do-sinhärigenomplanerarJ2rättelseresursema. egen
anvisningariinoch arbetasförankringpolitiskvisskumentet ges en

budgetåret.kommandeför det
Com-theciviltsärskiltSignalspaning ettutövas organ,genom

för-lyder underCSE,EstablishmentSecuritymunications som
anläggningarmedancivilvid CSEPersonalen ärsvarsministeriet.

samverkanutförs iSignalspaningenmilitär.delvisutrustningoch är
bl.a. J2.med

tidigareinriktning,domineras J2:sslutkrigetskalladetEfter som
frågorallierade,och dessSovjetunionenf.d.avsåghuvudsaki av

Tilloperationer.fredsbevarandedeltagande ikanadensisktrörsom
utrikespolitik.kanadensiskstödhör utgörauppgifter attJ2:s även

kanadensiskadenochunderrättelsetjänstenmilitäradenUtöver
ServiceIntelligenceSecurityCanadianthesäkerhetstjänsten,civila

olika de-inomsäkerhetsfunktionerochunderrättelse-finnsCSIS,
samordningEnfederalakanadensiska statsapparaten.denlar avav

regeringen. Detnivåhögstafunktionerdessa utövassamtliga av
andSecurityCommitteeCabinetkommitté,i formsker onav en

CCSIledning.premiärrninistemsunderCCSI,Intelligence sam-
ochdirektivåret forgångerfyratilltvå attmanträder angegeom

säkerhetsfunktioner.underrättelse- ochsamtligaförprioriteringar
underrät-ledningenkonkretaochsamordningenfaktiskaDen av

interdepartementalskersäkerhetsfunktionemaochtelse- genom en
Intelli-andSecurityCommitteeInterdepartmentalkommitté, the on

iministersdeputystatssekreteramabestårICSIICSI. avgence
tillmotsvarighetenledningunderministerierberördarespektive av

ingårICSIStatsrådsberedningen. Isvenskadenistatssekreteraren
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också tjänsteman på statssekreteramivå med uppgift koordi-en som
för underrättelse- och säkerhetstjänstema,nator the Coordinator of

Security and Intelligence.
Koordinatoms uppgift informeraär premiärministern ochatt ge

denne råd och rekommendationer i underrättelse- och Säkerhetsfrå-
Koordinatom har vidare för samordningen allaansvaretgor. av un-

derrättelse- och säkerhetsfunktioner i regeringskansliet och hos oli-
ka myndigheter. Han har också för det skeransvaret samord-att en
nad värdering det underrättelsematerial, läggs till grund forav som
beslut regeringen. Vidare koordinatom tillsammansär medav stats-
sekreteraren i försvarsdepartementet ansvariga inför försvarsminis-

för verksamheten vid CSE.tem
fullgöraFör sina uppgifter har koordinatomatt två sekretariat till

sitt förfogande. Vidare leder han särskild utvärderingskommitté,en
the Intelligence Advisory Committee IAC, bl.a. består fö-som av
reträdare för olika ministerier och underrättelsefunktioner, däribland
J2 och CSE, CSIS. IAC, harsamt funktion detsom samma som
brittiska JIC, sammanträder regelbundet och i olikarapporteravger

grundade påämnen underrättelsematerial.ett sammanvägt
Den parlamentariska insynen i underrättelsetjänstens verksamhet
begränsad, bortsett frånär viss skriftlig rapportering till parlamentet

från regeringens och myndigheternas sida. För CSIS, har sinsom
SÄPO,motsvarighet i svenska finns särskilt kontrollorgan.ett

Nederländerna

Den nederländska militära underrättelsetjänsten och den civila sä-
kerhetstjänstens uppgifter fastställda iär lagen gemensam om un-
derrättelse- och säkerhetstjänstema från 1987. Båda tjänsterna styrs
och kontrolleras samordnat och skallett enligtsätt lagen samar-
beta med varandra.

En omorganisationstörre den militära underrättelsetjänstenav
har under deägt åren. förslagEtt tillsenaste och väsentligtrum ny
utvidgad lag underrättelse- och säkerhetstjänstema föreliggerom
bl.a. bakgrund tjänstemasmot praxis beträffande utlämnandeav av
personuppgifter. Vidare innehåller lagförslaget utförlig beskriv-en
ning underrättelsetjänstens uppgifter preciseringar vilkaav samt av
metoder tjänsten får använda i sin verksamhet. Slutligen föreslås att
det inrättas tillsynsorgan för förstärkaett nytt kontrollen verk-att av
samheten och behandlingen klagomål denna.motav
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uppgifterunderrättelsetjänstensmilitäraDen

uppdelad medföre år 1987underrättelsetjänstenmilitäraDen envar
centralöverordnadoch någonförsvarsgrenför varjetjänst utan un-

endacentralisering skett tillDärefter harderrättelsefunktion. enen
Inlichtingdi-Militaireunderrättelsetjänstenmilitärainstitution, den

Bin-säkerhetstjänstennationella, civila,MID. utövasDenenst, av
BVD.Veiligheidsdienstnenlandse

följande:års lagenligt 1987uppgifterMID:s är
potentiella ochfrämmande ländersinformationsamla inatt om-

styrkor,väpnade
säkerhet, främströrandeundersökningarledaatt genom perso-—

säkerhetsunder-nederländska lagenenligt dennalkontroll, om
sökning,

förnödvändiginformation,samla in är attatt som-
och desäkerhetförsvarsmaktensriktadeaktiviteterförhindra mot

beredskap,styrkomasväpnade
hållas hemlig,måsteinformation,militärb/ skydda som

försvarsmakten.mobiliseringstödja aven

ochunderrättelse-kommerlagförslaget sä-nyssnämndaEnligt det
tjänsternatydliggör bådatillbytakerhetstjänstema attatt namn, som

bytersäkerhetstjänst. BVDunderrättelse-såvälsigägnar som
Algemenesäkerhetstjänstenochunderrättelse-till allmännanamn

militäratillochAIVD MIDVeiligheidsdienst,Inlichtingen- en
Vei-Inlichtingen-Militairesäkerhetstjänstenochunderrättelse- en

MIVD.ligheidsdienst,
lagförsla-enligtuppgift för MIVDochviktigastedenSom en ny
eller kanharfaktorerinformationsamlabetraktas attget somom

internationellafrämjande denochhanteringpåinflytandeha av
förväntasberörd eller kanmån krigsmaktendenirättsordningen är

freds-deltagande iNederländemassikte påberörd".bli Detta tar
denna s.k.praktikenhumanitära operationer. I ärfrämjande och nya

dominerande.redanVerksamhetsinriktning

Organisation

fastställeroch ministernförsvarsministeriet närmareingår iMID
hörAdministrativtverksamhet.organisation ochförregler MID:s

generalsekreterare,försvarsministerietsunderchefen för MID som
i ministeriet.tjänstemannnenden högsteär

för all-avdelningenavdelningar vilkaolikabestårMID avav
avdelningdominerande.den Enunderrättelser AI ärmänna annan
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för kontraunderrättelser och säkerhet. försvarsgre-Deansvarar tre
har underrättelseavdelningar inom MID.nama egna

förAI underrättelseuppgifter på det politiska, militär-ansvarar
strategiska, ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska området,
medan försvarsgrenamas avdelningar utför uppgifter tak-egna av
tisk, operativ och teknisk Signalspaningen ingår särskildart. som en
del i verksamhet.AI :s

har också "liaison-cell"MID inom för särskilt kris-etten ramen
hanteringscentrum Crisis Beheersings-Centrum har upprättatssom

försvarsstaben.vid Arbetet där för närvarande koncentrerat f.d.är
Jugoslavien. har utarbetatMID mängd krisenstor rapporteren om
där och Daytonprocessens utveckling.om

Styrning och kontroll

En ministerkommitté för underrättelse- och säkerhetstjänst, Ministe-
riele C ommissie de Inlichtingen- Veiligheidsdiensten,voor en
MICIV politiska riktlinjer och råd till såväl BVD MID.ger som

består premiänninistem,MIC IV cheferna för utrikes-, inrikes-.av
försvars-, justitie-, ekonomi- och ñnansministeriema, den s.k. sam-

förordnaren underrättelse- och säkerhetstjänstema, den hög-ärsom
tjänstemännen generalsekreteraren i premiärministems minis-ste

terium för allmänna frågor, cheferna för BVD och MID.samt
MIC sammanträder vanligtvis två gångerIV året. Samordnarenom
har till full insyn i ochBVD:s MIS:s verksamhet och skall hållarätt
ministrarna löpande informerade i viktiga frågor berör tjänster-som
na.

underrättelsekommitté,En Comité Verenigde Inlichtingendi-
Nederland CVIN förbereder bl.a. MICIV:s och harensten möten

för samordning BVD:s och aktiviteter.MID:s Iett eget ansvar av
ingårC VIN samordnaren för säkerhets- och underrättelsetjänstema,

tjänstemän från hans särskilda sekretariat, ochBVD:s MID:s chefer,
fråntjänstemän ministerier representerade iärsamt samma som

MIC IV. CVIN sammanträder ungefär månaden.gång i Etten par
gånger året deltar de högsta tjänstemännen generalsekreteramaom
i alla berörda ministeriet i s.k. CVIN-plus-möten.

parlamentariska kontrollenDen BVD och MIDöver utövas ge-
särskild kommitté for underrättelse- och säkerhetstjänstemanom en

C ommissie de Inlicthingen- Veiligheidsdiensten i vilkenvoor en
endast gruppledama för de fyra partierna ingår de socialde-största
mokratiska liberalkonservativa, kristdemokratiska vänsterli-samt,
berala. Kommittén, arbetar under sekretess, kan behandlaävensom
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verksamhetMID:sfrågor,Vissaallmänheten.från rörklagomål som
försvarsutskott.i parlamentetsockså diskuteraskan

övervak-heltlagförslaget skallberörda nyttEnligt det ettnyss
Commissie To-tillsynskommittés.k.inrättas,ningsorgan vanen

och säker-underrättelse-övervakauppgift blirezicht. Dess attatt
korrektochpå lagligtbedrivs sätt.verksamheterhetstjänstemas ett
underrättadeberörda ministrarhållaskallTillsynskommittén även

skallKommitténklagomål.inkommandebedömaochutredasamt
två medminstbeståochregeringen tre varavpersoner,utses avav

för år ochskallMedlemmarnautbildning.juridisk utsesgedigen sex
sekretariat.fårKommitténgång. egetomväljas högst ettkunna en

alla lokaler,information ochalltilltillgångskall haKommittén som
uppgifter.sina Denför utförabesökagranska attden behöver resp.

ed.undervittnenhöraskall kunna
öppenhet.ökadockså förbättrasskallinsynAllmänhetens genom

med år 1998ochfråntagits MIDharriktningen näri denEtt steg
års-år 1997. Iverksamhet försinårsrapportpublicerat överhar en

medarbetare,har 800totaltMIDredovisas varavattrapporten ca
milj115år 1997omslötbudgetenochmilitärer,350drygt att ca
medMIDkalla kriget större,UnderSEK.miljca 460NLG var

anställda.1000drygt

informationsinsamlingförMetoder

inteinforrnationsströmmen,ökandekraftigtmed den öppnaochI
framgår års-vadenligtanvänder MIDminst Internet, avsomgenom

Fördelningenarbete.i sittkälloralltmer resurseröppna avrapporten
medsambandiinformationsinhämtning skerolikamellan typer av

frågaårsrapport. lMID:sframgår inteplaneringårlig omavmenen
signalspa-underrättelseinhämtningstrategiskoperativ och genom

utländskasamarbetet med syster-ikonstateras attning rapporten
intensifieras.tjänster

lagenföreslagnafår, denMIVDefterföljaredessellerMID om
utnyttjavillkorunder vissabefogenhetparlamentet, attgodkänns av

husunder-skuggning,bl.a.gällerarbetsmetoder. Detantalett nya
paketöppning, manipuleringi ochinträngandeochsökning, brev-

ochtelefoneravlyssningförmetoderoch vissamed datorer an-av
telekommunikation.nan

samarbeteInternationellt

ochFN-ideltagande Nat0-,NederländemasgrundpåminstInte av
informa-internationellaMlD:sbehovetharVEU-operationer av
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tionsutbyte ökat. MID levererar regelbundet till Nato- ochrapporter
VEU-organ. Under år har MID deltagit aktivt i de internasenare
Nato- bedömningama de militära och säkerhetspolitiska följdernaav

omvälvningama inom det förutvarande östblocket. MID bidrarav
också med personellt stöd till Nato-organens underrättelseverksam-
het och samarbetar med olika systertjänster i Nato i fråga kon-om
traunderrättelseverksamhet. MID utvecklar relationer med under-

Östeuropa.rättelsetjänster i Central- och Med systertjänstema i de
blivande Nato-medlemmamatre Polen, Tjeckien och Ungern har

ingåtts särskilda samarbetsavtal det gäller underrättelsetjänst.när

Förändringar underrättelseverksamheteni

Underrättelseverksamheten tidigare till delen inriktad påstörstavar
krigsmaktens klassiska forsvarsuppgifter. Enligt årsrapporten inrik-

MID:s verksamhet alltmer på strategisktas underrättelsetjänst med
analyser den politiska, ekonomiska, militära och teknologiskaav
utvecklingen i olika regioner i världen, kan ha betydelse försom
krigsmaktens planering inte bara i framtid också pånära utanen
längre sikt.

Under de åren har underrättelsetjänstens uppgiftersenaste starkt
förändrats från traditionella militära underrättelseuppgifter mot att
främja nederländskt deltagande i operationer för krishantering och
fredsfrämjande insatser. Bakgrunden till detta enligt officiellaär
uttalanden det inte längre finns något hot inom överskådligatt tid

anfall från Ryssland med konventionella stridsmedel. Däremotom
finns den nukleära potentialen kvar hos Ryssland och risken be-
traktas framför allt för spridning sådanastor densom av vapen om
ryska regimen försvagas så kontrollen dessa går förlorad.att över
Ryssland fortsattägnas uppmärksamhet med hänsynen noggrann
till betydelsen utvecklingen där för stabilitet och säkerhet i Euro-av

Ett huvudtema i bevakningen Ryssland därvid den militäraärpa. av
refonnprocessen och dess förutsättningar lyckas, med särskildatt
hänsyn till risken för militärt missnöje kan leda till politiskatt oro
och instabilitet.

En huvuduppgift för MID såledesär samla in infor-attnumera
mation, kan användas for planeringen rörande Nederländemassom
deltagande i fredsfrämjande och liknande operationer. Politiska,
ekonomiska, sociala m.fl. förhållanden ingår därvid i analysbilden,
liksom logistik, flygfält, tillgångvägar, och drivmedelvatten etc.

dettaI syfte har MID, enligt sin årsrapport, under år 1997 såväl in-
tensifierat relationerna med utländska systertjänster förbättratsom
inforrnationsinhämtningen från källor.öppna
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uppföljningenförämnesområde MIDviktigare äralltEtt annat
liksomkemiskabiologiska ochnukleära,spridningen vapen,avav

så-produceraförochråvarorkunskap, attspridningen apparaturav
i Nato-systertjänstermedföljer tillsammansMIDdana vapen.

Irak,ochminstinte IranMellanöstern,iutvecklingenkretsen noga
massförstörelsevapen.spridningförtill riskenmed hänsyn av

Norge

E-Etterretningstjenestenunderrättelsetjänsten,norskaDen
säkerhetstjänsten,militäramed dentillsammansingårtjenesten,

skillnadTilloverkommando. moti FörsvaretsSikkerhetstjenesten,
frånfriståendetjänsternaSverigeiförhållandet ärvad var-ärsom

Overvåk-säkerhetstjänsten,civilaDenstabsenheter.s.k.andra i
justitiedeparte-underinordnadpolisiär och ärningstjenesten, är

tillsammansbenämnstjänsternahemligas.k.Dessa trementet.
EOS-tjenestene.

lag, Lovsärskildreglerad iverksamhet ärE-tjenestens omen
föreskrifterlagen,E-loven. IEtterretningstjenesten omgersom

syftardennivå,strategiskpå attunderrättelseverksamheten anges
klarläggatillbidraskalleffektivtpå attsättE-tjenestentill ettatt

and-ochsäkerhetochsjälvständighetlandetsmotverka hotoch mot
tilli-stärkaavseddLagen attintressen. är ävennationellaviktigara
före-Vissaverksamheten. närmarekontrollsäkraochtillten aven

verksamhetochuppgifterorganisation,E-tjbl.a.skrifter enestensom
instruktion.särskildi enges

försva-delintegreradE-tjenesten utgörE-loven avI att enanges
överbefälhavaren,Försvarschefen,verksamhet.ochorganisationrets

förchefen E-ochunderrättelseverksamhetenföransvarigär
försvars-Konstitutionellt ärunderordnad denne.direkttjenesten är

ochministernsåledesverksamheten. Det ärföransvarigministern
berör E-alla beslutformellt fattarregeringen,inte somsom

försvar-harförsvarsdepartementetinnebärDettjenesten. genomatt
tjänsten.förlinjschefen ett eansvar

bear-in,hämtabl.a.enligt E-lovenuppgifter attärE-tjenestens
förhållanden, rörutländskainformationanalyseraoch sombeta om

bak-dennaenligt lagenhar motattE-tjenestennorska intressen.
kanomvärldsbedömningar,ochhotbildsanalyser somgrund göra

säkerhetspolitiknorskutformningenför bl.a.grundtillläggas av
E-lovenenligtvidareskallE-tjenestenförsvarsplanering. geoch

hämtaoperationerinternationella samtideltagandenorsktstöd vid
ochideltagandenorsktgrund förtillläggaskaninformation,in som

rustnings-ochnedrustnings-avtalinternationellauppföljning omav
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kontroll. lagenI vidare det hör till E-tjenestensatt uppgifteranges
hämta in information bl.a.att internationell terrorism, globalaom

miljöproblem och spridning massförstörelsevapen. förarbetenaIav
till lagen E-tjenestens huvuduppgifteratt etableraäranges en attav
och upprätthålla underrättelsesamarbete med andra länders under-
rättelsetjänster se Ot 50, 1996-97, s.l5. E-lovenI föreskrivsprp nr

denna bakgrund Etterretningstjenestenmot kanatt etablere og opp-
rettholde etterretningssamarbeid med andre land.

E-lovenI vidare vissa regler underrättelsetjänstens för-ges om
hållningssätt norska fysiska och juridiskamot Reglemapersoner.
syftar till understryka norska medborgaresatt integritetsskydd och

klargöra E-tjenestens verksamhetatt skallatt riktas förhållan-mot
den, ligger utanför norskt territorium. Slutligen innehåller lagensom
förutom vissa arkiveringsregler bestämmelse E-tjenestenatten om

underkastad tillsyn och kontrollär parlamentariskt kontrollor-ettav
Stortingets kontrollutvalg for EOS-tjenestene, enligt särskildgan, en

lag.
E-tjenesten såsom framgår E-loven för såväl inhämt-svarar av

ning för bearbetning och rapportering militära underrättel-som av
denl interna organisationen E-tjenesten uppdelad iär olikaser. av-

delningar. Avdelningar finns dels för administration och stöd till
övriga avdelningar, dels för teknisk insamling främst signalspa--
ning viss analys,och för speciell insamling och samarbete med-
utländska underrättelsetjänster liaison för analys eller värde-samt
ring underrättelsematerial och rapportering.av

till vadI gäller i vissa andra länder ingår signalspa-motsats som
ningen, integrerad del i den övriga militära underrättelse-som en
verksamheten. Detta i Norge fördel.avgörande Härige-ses som en

kan olika insamlingsmetoder och användas för bästastyrasnom
möjliga sammanhållna resultat. Det också möjlighet till ettanses ge
optimalt utnyttjande personella, materiella och ekonomiskaav re-
surser.

kallaDet krigets slut och det ändrade säkerhetspolitiska världslä-
har medfört förändringar, det gäller inriktningenget stora dennär av

norska underrättelsetjänsten. Sålunda har den militära delenrent av
tjänsten skurits betydligt sedan några direkta anfallshot lan-motner
det inte längre föreligga. Alltjämt emellertid den traditio-äranses
nella militära förvamingsfunktionen med inriktning beredskapmot
och främmande stridskrafters förmåga den högst prioriterade funk-
tionen hos E-tjenesten. En högt prioriterad fråga skyddetärannan
för norsk personal deltar i internationella fredsbevarandesom ope-
rationer.
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säkerhetspolitiska lägetändrade och bredare säkerhetssynDet en
säkerhetsbegrepp har påverkat underrättelseverksam-med vidgatett

vidare säkerhetspolitisk omvärldsbedöm-hetens inriktning mot en
hot landet, bl.a. ekonomiska ochning och typer motmot avnya

förvarning har utvidgats och viktmiljömässiga. Begreppet större
förhållanden och den säkerhetspolitiskafästs vid civilmilitära ut-

förskjutningperspektiv. har skettvecklingen i längre Det ävenett en
omfatta icke-också underrättelserverksamheten mot att avav

norska näringslivsintressentillgodose speciellai syftemilitär attart
norska intressen i hav.fisket och Barentsoljeutvinningen,såsom

och högtE-tjenestens verksamhetinriktningenändradeDen av
tjänsten har ökat behovetanalytisk förmåga hospåställda krav av
och andra akademiker iekonomersamhällsvetare,statsvetare, un-

utsträckninganlitar i alltE-tjenestenderrättelsearbetet. större utom-
analys, vilket nöd-sin bearbetning ochvidstående forskare anses

iomvärldsutvecklingenbedömningenminst ivändigt inte ettav
perspektiv.längre

formrutinmässigt underrättelser ilämnarE-tjenesten rappor-av
På uppdragförsvarsministern.överbefálhavaren ochtill över-ter av

andra departementoch i första handförsvarsministernbefálhavaren,
be-medlämnar E-tjenestenandra rapporteräven mottagaremen

verksamhetsområde.E-tjenestens E-fördömningar inom ramen
underlag för försvars-särskildatjenesten även rapporter, somavger

muntligenövrigt skriftligen ellerioch lämnarplaneringen, även
försvarsministern inomochöverbefälhavarentillinformation ramen

förekommerbeslutsfattande.och Detplanläggningnationellför
mellan E-tjenesteninformellt samarbeteomfattandeeljestäven ett

forskningsinstitutio-myndigheterochdepartementoch olika samt

ner.
såvälförselöpande kunnasnabbt möjligt ochsåsyfteI att som

övriga departementförsvarsministernochöverbefälhavaren samt
med infor-internationellaochnationellaandraoch vissa mottagare

NES. NESetterretningssenterNasjonaltmation har inrättats ett
upplysningskällorE-tjenestensinformation frångrundvalskall på av

hos E-tjenesten,grundinformation, finnskvalitetssäkradoch som
produce-underrättelser.lämna Detimmar kunna24inom loppet av

NESansvariga förinom E-tjenesten ärrande avdelningarna är att
grundval tillgäng-underrättelser påoch kan lämnauppdaterat av

informationskällor dygnetliga runt.
överbefälhavarenunderorganisatoriska tillhörighetE-tjenestens

kontakterunderrättelsetjänsten har direktaförchefenhindrar inte att
bud-det gällerekonomiska frågor ochregeringskansliet. Imed när
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mellan underrättelsetjänsten försvarsdepar-kontakten ochärgeten
alltid direkta.tementet

direkta styrningeller regeringens E-Försvarsministems avmer
angivnaförutom den tidigareverksamhet sker,tjenestens genom

löpande kontakter medministernslagstiftningen, bl.a. över-genom
avdelningen vid försvarsde-säkerhetspolitiskabefálhavaren. Den

viktigaste uppdragsgivare och departe-E-tjenestensärpartementet
försvarsde-härigenom. Genomverksamhetenindirektstyrmentet

uppdrag åtkrävande E-samordningskerpartementet meraven
och övriga departement.statsrådsberedningentjenesten från

skersida E-tjenestenfrån regeringensstyrning ävenvissEn av
förKontrollutvalgetkontrollorgan,särskilt etterret-ettgenom

inom för-delfunktionK-utvalgetK-utvalget.ningstjenesten är en
ordfö-departementsrådet såsombestårochsvarsdepartementet av

avdelningen i departe-säkerhetspolitiskadenchefen förrande och
företrädareE-tjenesten ochchefen föröverbefalhavaren,mentet, en

budgetkontrollK-utvalgetriksrevisjon.Stortingetsför utövar av un-
styrelse for E-fungerarochderrättelseverksamheten sortssom en

anvis-ochberedningsorganformUtvalgettjenesten. utgör geraven
några under-intepreciserarinriktningE-tjenestensningar menom

för-funktionrådgivandehar gentemoträttelsebehov. Det även en
förhållanden,till denne rörochsvarsministern rapporterar somom

tillrapporteringfrågor skersärskilt viktiga ävenE-tjenesten. I rege-
ringen.

för E-linjeansvarharförsvarsdepartementetGenom ettatt
E-tjenestenuppdragförsvarschefendetkantjenesten gegenom

diskuterasK-utvalget äveni Iutvecklingen Kosovo.följaattt.ex.
grad, E-och i vilkenunderrättelseverksamheteniprioriteringar som

förvaltning-offentligadendelarstöd till andraskalltjenesten avge
underrättelse-kontrolldirektnågoninte överK-utvalget utövaren.

styrninghuvudsakinnefattar iuppgiftdessverksamheten, utan en
underrättelseuppdrag.och att ge

År parlamentariska kon-omnämndadet tidigareinrättades1996
kontrollutvalg. Kon-StortingetsEOS-tjenestemaförtrollorganet

medkontrollårs lovreglerad i 1995 etter-trollverksamheten är om
knutenTill lagensikkerhetstjeneste. ärovervåknings-retnings-, og

kontrollutvalget.förinstruktionutfärdadStortingetsärskild aven
Alla parti-stoningsrepresentanter.sjubestårKontrollutvalget av

Ordförande ikontrollutvalget.representerade iinteeri Stortinget är
innehartillfälletvidpartitillhörafår intekontrollutvalget ett som

regeringsmakten.
EOS-granskahuvuduppgiftKontrollutvalgets är attatt

Utvalgetfastlagda mål.förinomtjenestema samman-ramenagerar
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träder två gånger i månaden. genomför utvalget antalDärutöver ett
Kontrollen omfattar endast åtgärder vidtasinspektionsresor. som

förför EOS-tjenestema. Om har tagits vissinom ansvar enramen
departementsnivå inte bli föremål för kontrollut-fråga på kan den

granskning.valgets
innefattar endast s.k. efterkontroll.Kontrollfunktionen Det an-

följa verksamhetpå utvalget E-tjenestenssåledes intekommer att
Kontrollen in-eller anvisningar för denna.instruktionereller att ge

gransknings-budgetgranskning. Resultatethellernefattar inte aven
årsberättelse,redovisas till Stortinget delsverksamheten genom en

särskildadels rapporter.genom

Ryssland

säkerhetsorganunderrättelse- ochVissa

Överstyrelsen för under-underrättelsetjänsten,militäraryskaDen
underlydersjälvständigtinteGRU,rättelsetjänst är ett utanorgan
förstauppgift iförsvarsministeriet. GRU:sochgeneralstaben är

del,,dengeneralstabens operativabeslutsunderlag tilllämnahand att
presi-förser direktGOU. GRUÖverstyrelsenoperativa ävens.k.

underrättelser.meddenten
bemärkelseiunderrättelseverksamhet vidmilitärbedriverGRU

förvarning medstrategiskpå såvälsikteverksamheten ut-och tar
understöd för försvarsgre-spaningssatelliterbl.a.nyttjande somav

i principbestår GRUOrganisatorisktunderrättelsetjänst. avnamas
agentunderrättelse-strategiskahuvuddelama, denoffensivade tre

under-operativoch signalspaning ochsatellit-strategisktjänsten,
till olikadelvis knutenAgentunderrättelsetjänstenrättelsetjänst. är
RysslandfrånsåvälbedrivsSignalspaningenutlandsmyndigheter.

stationer. Deneller rörligafrån fastagenomförsochutomlandssom
styrningcentralinnebärvid GRUunderrättelsetjänstenoperativa en

militärom-olikavid deunderrättelsetjänstemakoordinerasyftei att
eljestbedriverunderrättelsetjänstemamilitäraregionalarådena. De

signalspaningbl.a.gränsunderrättelseverksamhets.k. genomegen
specialunderrättelseförband.särskildaagentverksamhetoch samt

underrättelsetjänsten,marinadenbedrivsför GRUInom ävenramen
ställning.självständigförhållandevisspeciell ochhar ensom

förinomunderrättelsetjänsten bedrivsryskacivilaDen enramen
i regeringenchef ingårmyndighet SVR,självständigfederal vars

bl.a.uppgiftpresidenten. SVR:sdirekt under ärlyder att genommen
ryskastödja denkontraspionageochunderrättelseverksamhet sta-

teknikochvetenskapekonomi,främst politik,inomintressentens
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i allt högre grad delta i kampenårunder motattsamt nyasenare
inter-spridning massförstörelsevapensäkerhetshot såsom samtav

likheter medvissabrottslighet. SVR harterrorism ochnationell
amerikanska CIA.

informationsstyrelsenochkommunikations-federalaDen
lydersignalspaningsorgan,självständigt civiltFAPSI är ett som

imotsvarighethar vissFAPSI,presidenten.underdirekt ensom
samarbetaroch svenska FRA,brittiska GCHQamerikanska NSA,

inomsignalspaningsfunktionen GRU.militäramed den
federaladenräknaskan gräns-underrättelseorganenTill även

FPSmyndighet.självständig utgörFPS,skyddstjänsten ärsom en
ochför bl.a. in-gränsskyddet. FPSförorganisationmilitär svararen

därmed.sambandunderrättelseuppgifter ioch harutresekontroll
svenskaSverige och dessmedsamarbetsavtalingåttharFPS ett

KBV.ärpartner
ytterligareforinombedrivsUnderrättelsetjänst organ,ramen

inrikesministeriet MVD.MID ochutrikesministerietbl.a. genom
militäracivila ochflertalbedrivsSäkerhetstjänst ett organ,genom

egentligadenFSB,säkerhetstjänsten ärfederalabl.a. den er-som
inrikesverksamhet.KGB:stidigareförsättningen

samordningkontroll ochPolitisk

reglerad i lagverksamhetsäkerhetstjänstemas ärochUnderrättelse-
Kremlpresidenten. Inomdirekt underlydercheferoch dess sam-

Säkerhets-Ryskadetdelstjänsterför dessaverksamhetenordnas av
iinformerasparlamentetryskakansli. Detpresidentensdels irådet,

regeringen.säkerhetsfrâgorochunderrättelse- genom
rådgivandeförfattningårsenligt 1993Säkerhetsrådet ettär organ

ingårmedlemmarordförande ochpresidenten. Dennetill är som
inrikes-försvarsministern,utrikesministern,premiärministern,bl.a.

gränstjänst-federaladenochFSBför SVR,chefernaministem samt
månadgångungefärsammanträderSäkerhetsrådet varannanenen.

inom detbeslutsrekommendationerövergripandekoordineraroch
presi-fattasbeslutenformellaområdet. Desäkerhetspolitiska av

Säker-eller påregeringen sätt.verkställs annatochdenten genom
ochmedlemchefsekretariat ärhetsrådet har permanent avett vars

presidenten.tillrådgivaresäkerhetspolitisksamtidigt
ochutrikes-detinomsamordningsorganandraflerafinnsDet

interministeri-kanBland dessaområdet. nämnassäkerhetspolitiska
utrikesministe-Säkerhetsrådet,ledningunderkommissionerella av

antiterroristkommissio-denråd,utrikespolitiskariets gemensamma
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för utrikes- och försvars-halvofficiella rådetfriståendeoch detnen
politik.

Schweiz

Schweizsäkerhetstjänsten imilitäraoch denUnderrättelsetjänsten
ochförsvarsmaktenknuten tillförradelad.år Densedan 1991 ärär

federalaknuten till denmedan denförsvarsdepartementet, ärsenare
justitiedepartementet.polisen och

unddieüber Aimeei Bundesgesetzartikel 99lagreglering,Den
underrättelsetjänsten,berörfrån år 1996,Militärverwaltungdie som

delgeochin, bedömauppgift hämtatjänstenskort är attattanger
säkerhetspolitiskfrämmandeuppgifter ärsådana stater, som avom

berörbestämmelserartikeln vissafinns iVidarebetydelse. un-som
övrigtpersonuppgifter. Ihanteraderrättelsetjänstens rätt att ges re-
underrättelse-frågorbl.a.särskilt reglerafullmaktgeringen att om

samarbetetjänstensorganisationochuppgifter samttjänstens om
underrättelsetjänster.utländskamed

1996, Ver-utfärdat årharregeringenbestämmelserEnligt som
underrättelsetjänstenomfattarNachrichtendienst,denüberordnung

och tak-operativadeunderrättelsetjänsten, delsstrategiskadels den
säker-skallförraflygunderrättelsetjänstema. Denochanné-tiska

politiska ochförse denutlandsbevakning ochkontinuerligställa en
betydelse.säkerhetspolitiskinformationmedledningenmilitära av

försvarsmaktenssäkerställaskallunderrättelsetjänstemaDe senare
förerfordrasunderrättelser,taktiskaochoperativadebehov somav

flygstridskrafter.ellerarmé-insatsermilitäradirekta avmer
generalsta-schweiziskainordnad i denUnderrättelsetjänsten är

Mili-Eidgenössischenderförsvarsdepartementet,ingår iben, som
försvarsministerndirektledsEMD. Försvarettärdepartement av

sjubestårGeneralstabengeneralstabschefen.denneoch under avav
underrät-strategiskaDenförsvaret.helarepresenterarsomgrenar,

annéunderrättelsetjänstenmedtillsammanstelsetjänsten utgör en
ingår,flygunderrättelsetjänsten ut-varioch flygvapnet,sådan gren

rapporteringsskyl-Flygunderrättelsetjänsten ärsådan.gör annanen
tilldärmedochunderrättelsetjänsten ävenstrategiskadendig till

annéunderrättelsetjänsten.
erforderligaför deunderrättelsetjänstenstrategiskaDen svarar

Infor-liaison.s.k.underrättelsetjänster,utländskamedkontakterna
schweiziska säker-förtilldetskekanmationsutbyte är gagnom

intematio-ellerföreskrivet i lagdet eljesteller ärhetsintressen om
bedrivakanFlygunderrättelsetjänstenöverenskommelse.nell egen

särskildaför flygvapnettillsigden begränsarmåni denliaison
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Allt regelbundet samarbete med utländska underrättel-fackfrågor.
dock försvarsministems godkännande. Chefen försetjänster kräver

underrättelsetjänsten har gång året redovi-strategiskaden att en om
riktlinjerförsvarsministern. Därvid dennesamarbetet för ävengersa

verksamheten.for den fortsatta
den strategiska underrättelsetjänsten.Försvarsattachéema ingår i

övrigtdäremot inte direkt knuten till denna. ISignalspaningen är
forunderrättelsetjänsten med undantag destrategiskadensvarar

flygunderrättelsetjänsten för s.k. HUMINTfaller påuppgifter som -
och delgivningBearbetning, analysinformation.inhämtning avav

under-for den strategiskasker inominformationinhämtad ramen
rättelsetjänsten.

tillunderrättelsetjänsten formellt knutenförhållandetDet äratt
tjäns-generalstaben innebär inteoch tillförsvarsdepartementet att

frågor. Verksam-begränsad till militärpolitiskaverksamhet ärtens
hellerunderrättelsetjänsten intestrategiskaheten vid den styrs av

be-information kan habefattning med allTjänstenstaben. tar som
bedömning.säkerhetspolitisktydelse for

verksamhetsområdeunderrättelsetjänstensstrategiskaDen om-
ekonomiska frågor.och Detförsvars-, utrikes-handi förstafattar

underrättelse-inneburitsäkerhetspolitiska läget harallmänna att
relateradeförsvarspolitisktandraalltinriktastjänsten änmotmer

ochteknik, miljöberör ekonomi,frågordåfrågor och motmot som
infonnationskrigföring,organiserad brottslighet,formhot i avnya

gradi allt högreVerksamheten krävermigration.ochproliferation
industii- ochekonomer,samhällsvetare,såsomtillgång till experter

olika slag.och forskareteknikerbankmän, av
verksamheten80%frågorna beröricke-militäraDe avnumera ca

direkt kon-underrättelsetjänsten harstrategiskadenforchefenoch
fråga faller.ansvarsområdeministrar inomolikamed detakt vars en
försvarsmi-underrättelsetjänstenverksamheten vidEljest styrs av

vecka iregelbundetinformerar dennechefennistern och varannan
underrättelsefrågor.

skriftli-regelmässigtunderrättelsetjänstenstrategiskaDen avger
Försvars-,till 80 olikavecka mottagare.rapporter cavarannanga

regelmässigt allafårutrikesdepartementenjustitie- och rapporter.
fråninformationmängdbetydandeFinansdepartementet tar emot en

tjänsten.
År Sicherheit-eller utskott, dersärskiltinrättades1994 ett organ

ochsäkerhetspolitiska frågoruppgift beredamed gö-sausschuss, att
harUtskottetregeringen.lägesbedömningar även att ta uppra

Utskottetunderrättelsebehov.regeringensochunderrättelsefrågor
fråga.i vissunderrättelsetjänstenförinriktningenkan även enange
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Eljest ankommer det huvudsakligen på försvarsministern göraatt
sammanträder regelbundet gång i kvartalet,detta. Utskottet, som en

och justitieministramabestår försvars- med utrikesministern somav
ordförande.

knutet sammanvägningsorgan, die Lenkungs-Till utskottet är ett
Sammanvägningsorganet biträder utskottet och har bl.a. attgruppe.
samordningen underrättelseverksamheten och underrät-bevaka av

Sammanvägningsorganet består generalstabschefen,telsefrågor. av
sist-i justitie- och utrikesdepartementen med denstatssekreterama

säkerhetsunder-ordförande. övrigt ingår chefen förnämnde Isom
företrädare för olika departement, tullen,rättelsetjänsten bl.a.samt

Samordningsorganetoch åklagarväsendet i detta.Säkerhetspolisen
in-gång i månaden. närvarandesammanträder För övervägs atten

bestående två ellersekretariatsärskilt trerätta permanentett av per-
försärskilt samordningsorgansekretariatet skall tjäna ettsomsoner.

regeringskansliet.underrättelsefrågor i
År dieparlamentariskt kontrollorgan, Ge-inrättades1991 ett

underrättelse-med uppgift granskaschaffsprüfungsdelegation, att
parlamentari-Kontrollorganet bestårsäkerhetstjänstema.och av sex

cheferna underrättelse- och säker-sammanträffar med förker. Det
s.k. ef-månad. Kontrollen innebärtredjehetstjänstema en renvar

inte. Kontrol-underrättelseuppdrag berörsPågåendetergranskning.
har begåtts isikte på felaktigheterendasthuvudsakilen tar om

verksamheten.

Storbritannien

mili-underrättelseväsendet består dels denbrittiskacentralaDet av
Staff DIS, delsDefence Intelligencetheunderrättelsetjänsten,tära

the Secretunderrättelse- och säkerhetstjänstema,de civilatreav
CommunicationsSIS, the GovernmentIntelligence Service

sist-Service BSS. DeGCHQ och the SecurityHeadquarters tre
brukarAgencies,Intelligence and Securitythenämnda tjänsterna,

Agencies.thekort benämnas
the Mi-försvarsdepartementet,integrerad delDIS utgör aven

departementet.verksamhetenof ochnistry Defence, styrs genom
ochförsvarsdepartementetförse i första handHuvuduppgiften är att

information,medandra departementförsvarsmakten även sommen
stridskrafterfrämmande maktersförsvarspolitiska frågor,bl.a.rör

förhållanden påkrisutveckling,internationelloch vapensystem,
bli aktu-förekommer eller kaninsatserbrittiska militäraplatser där

övriga underrät-skild från debudget,ella. harDIS ärsomegenen
budget.säkerhetstjänstemasochtelse- gemensamma
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för militära underrättel-beredningsorganhandi förstaDIS ettär
hemliga källor.från både ochinformationoch analyserar öppnaser

fors-sakkunniga,militärer civilasåvälPersonalen utgörs som avav
underrättelseinriktning-förharm.fl. DISkare, språkexperter ansvar

underrättelse-samordna denoch harförsvarssektominom atten
Samarbete,olika försvarsgrenama.inom debedrivsverksamhet som
såsom tullmyndighetersker med andraunderrättelsefrågorliaison, i

underrättelseverksam-vapenhandel. sinIi frågabl.a.och polis om
underrättelseorgani-militäraandramedDIShet samarbetar staters

sationer.
inhämtnings-viktigasteoch GCHQ dekallad M16, ärSIS, även

DISförserunderrättelseverksamhet ochhemlig ävenförorganen
årsedanGCHQvid ochVerksamheten SIS ärinformation.med

Servicesthe Intelligencelagstiftning,särskildreglerad1994 genom
kontrollochbl.a. tillsynreglerinnehåller1994. Lagen ävenAct om

BSS.ochGCHQoch överSIS ävenöver
utrikesdepar-brittiskaunderställda detGCHQochBåde SIS är

harBådaOffice.CommonwealthandForeignthe organentementet,
länder,andrainformationinuppgift samlahuvudsakligtill att om

in-brottslighetinternationellproliferation,terrorism, m.m. avom
förtill stödhanddå i förstaochsäkerhetennationellaför dentresse
harGCHQpolitik.ekonomiskaochutrikes-försvars-,regeringens
ochdepartementtillanvisningarråd ochuppgifttill attäven ge

kommunikations-gällerdetförsvarsmakten, närmyndigheter samt
därvidskerSamarbeteinformationsteknologisystem.ochsäkerhet

informationen itillförsäkraföroch BSSindustrin attmed bl.a. att
betryggandepåskyddas sätt.ettsystemen

s.k. humansker främstunderrättelserinhämtningSIS:s genomav
förfaranden.tekniskaHUMINT, ävenintelligence, genommen

bl.a.SIGINT,signalspaningsker motinhämtningGCHQ:s genom
radarsignaler. GCHQ:sochkommunikationssystemolika typer av

tolkningochdekrypteringinnefattarinhämtning även avannan
frånfrämstkommerInhämtningsuppdrageninformation.skyddad

finansministerietförsvarsministeriema, samtävenochutrikes- men
från SISinformationmyndigheterandra ärBSS och mottagare av

berörsådanaunderrättelseuppdrag, bl.a.VissaGCHQ.och en-som
prövningjuridiskingåendeförbundna medintegritet,skilds är en

under-inhämtaroch GCHQtillåts. Både SISdekontroll innanoch
brettmedliaison,samarbete,uppgifter ettandraochrättelser genom

säkerhetstjänster.underrättelse- ochutländskanät av
ochsäkerhetstjänstencivilaför denkallad M15,BSS, även svarar

Office. Verk-inrikesministeriet, the Homebrittiskadetlyder under
Service ActSecuritylagstiftning, theregleradsamheten är genom
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1989 och the Security Service Act 1996. Tillsammans med the ln-
telligence Services Act 1994 reglerar lagarna tillsynen ochäven
kontrollen BSS.över

BSS:s uppgift i första hand skydda Storbritanniens natio-är att
nella säkerhet terrorism, spionage, sabotage, organiseradmot
brottslighet och verksamhet omstörtande karaktär. BSS:sannan av
roll utreda olika hot hämta in, analysera och delgeär att attgenom
underrättelser. Vidare skall bemötaBSS vissa hot med-attgenom
verka till åtgärder vidtas dessa. BSS har dock inte någraatt mot ex-
ekutiva befogenheter, har i sin verksamhet bl.a.utan att engagera
polisen. vidare rådBSS har och anvisningar till regeringenatt ge
och i säkerhetsskyddsfrågor.andra organ

politiska styrningen och samordningenDen underrättelse- ochav
säkerhetsväsendet i Storbritannien väl organiserad. DIS såsomär är,

framgått, inordnad i försvarsdepartementet.har direkt SIS, GC HQ
och såsom fristående myndigheter ändåBSS starkt knutna tillär
premiärministern och regeringskansliet kom-ett systemgenom av
mittéer och andra organ.

huvudinstrument för leda the Agencies theRegeringens äratt
Joint Intelligence Committee JIC. ankommer JICDet över-att

organisation, samordna deras verksamhet och tillvaka tjänstemas se
effektivt och med anpassning till förhållan-den bedrivs ändradeatt

ansvarig för inriktningen underrättelseorganen ochden. JIC är av
redovisaprioriteringen i deras underrättelseinhämtning. JIC skall

och prioriteringar för godkännande.underrättelsebehov regeringens
på JIC övervaka underrättelse- och säkerhet-ankommerDet att

liaison, med samväldesländemas och andrastjänstens kontakter,
underrättelseorganisationer, upprätthållaäven attstaters men egna

kontakter.
samband med veckovisahar iJIC möten rapporteratt re-genom

lägesbedömningardovisa till regeringen analyser och konsekvens--
bakgrund aktuella händelser och situationerbedömningar mot av-

till bl.a. försvar, terrorism,med anknytning politik, ekonomi,
vetenskapliga internationella frågor.brottslighet och tekniskasamt

skall i övrigt bevaka och tidig förvarning utveck-JIC även ge om
indirekta poli-lingen direkta eller hot brittiska intressenmotav av

och ekonomisk karaktär. krissituationer sammanträdertisk, militär I
oftare veckovis.och JIC änrapporterar

utrikespolitis-Ordföranden i JIC, premiänninistemsäven ärsom
rådgivare i statsrådsberedningen the Cabinet Office, har detka

för verksamhet. särskiltövergripande JIC:s ankommerDetansvaret
tillförsäkra övervaknings- och förvamingsrollpå honom JICatt att :s

effektiv. ingår särskild underrättelsekoordinator, theICI Jär även en
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ordförandeni medCo-ordinator. likhetDenne, ärIntelligence som
samord-förspecielltstatsrådsberedningen, hartillknuten ansvar

för dess verk-säkerhetsväsendet ochochunderrättelse-ningen av
speciellt detharKoordinatom närsamhetsprogram. även ett ansvar

anvis-underrättelsebehov ochregeringensfastställagäller att ge
Agenciesmedlen i thefördelningenningar gemensammaavom

in-i olika formella ochockså ordförandeKoordinatombudget. är
underrättelseverk-behandlar frågorformella arbetsgrupper omsom

samheten.
första handbiträds iverksamheti sinJIC, ett permanentavsom

Staff, består,bedömningsstab, the Assessmentselleranalysorgan
chefen för bedöm-koordinatom,ochordförandenförutom avav

högreoch BSSGCHQcheferna för SIS,ochningsstaben samt av
Tjäns-finansdepartementen.ochförsvars-utrikes-fråntjänstemän

tillfalligtvis. JIC bi-ingåkandepartementandrafrån äventemän
interdeparte-antalbedömningsstabenförutom äventräds ettavav

Intelligen-the Jointsekretariat,ochunderkommittéermentala ettav
statsråds-iinordnatmed stabentillsammansSecretariat, ärsomce

administrationbl.a. för JIC.ssekretariatetberedningen. ansvarar
verksamhet.i denneskoordinatomstöderoch

femStaff, bestårthe AssessmentsBedömningsstaben, geogra-av
såvälanalyserarbearbetar ochsektioner,sakinriktadefiskt eller som

och säker-underrättelse-uppgifterdeinformationöppen somsom
in. Persona-utrikesförvaltningen hämtarbl.a.ochhetsorganen även

rekryteratshuvudsak haritjänstemän,huvudsakibestårlen somav
säkerhetstjänstenunderrättelse- ochoch fråndepartementfrån olika

verksamheti sinhar näraBedömningsstaben ettofficerare.samt av
med olikasamarbetelöpande expertorgan.och

ochunderrättelse-civila sä-dekontrollRegeringen överutövar
för dessacheferna ärdelsAgencies,the attkerhetstjänstema, genom

delsminister, sär-respektiveinföransvarigapersonligen engenom
the ln-CommitteeMinisterialdepartementskommitté, theskild on
såsompremiärministernbestårKommitténServices.telligence av

finansmi-ochinrikes-,försvars-,utrikes-,bl.a.ochordförande av
policyfrågordeövergripandebevakarKommitténnistrama. mera

kontrollenochi tillsynenbiträdsMinistramatjänstema.berörsom
CommitteeSecretaries’the Permanentstatssekreterargrupp,av en

Services.Intelligencetheon
underrättelsenämnd, theÅr parlamentariskinrättades1994 en

granska deuppgiftmedCommittee, treSecurity attandIntelligence
GranskningenAgencies.thesäkerhetstjänstema,ochunderrättelse-

verksamhet. Kon-ochorganisationbudget,tjänstemassikte påtar
ochfrånnio medlemmarbestår över-ledamötertrollorganets un-av
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derhusen. De premiärministern efter samråd med opposi-utses av
tionsledaren. Ordföranden i nämnden tillhör oppositionen och byts
vid regimskifte. Underrättelsenämnden årlig tillrapportavger en
premiärministem. Rapporten i delar för parla-öppnapresenteras

denne. Nämnden lämnar under året på admentet hoc-basisävenav
till premiärministern.rapporter

Underrättelsetjänsten DIS, ingår i Försvarsdepartementet,som
omfattas inte underrättelsenämndens granskning. DIS under-ärav
kastad den sedvanliga kontroll och granskning de olika ministeri-av

eljest sker från parlamentets sida. Kontrollen och gransk-ema, som
ningen såledesDIS sker the Select Committee forav genom
Defence.

underrättelse-De och säkerhetstjänstema underkasta-tre är även
tillsynde särskilda premiärministern utsedda tjänstemän,genom av

the Security Commissioner,Service the Intelligence Service Com-
missioner och the Interception Commissioner. två förstnämndaDe
funktionerna upprätthålls hög jurist. Denne har granskaattav en
sådana frånåtgärder underrättelse- och säkerhetstjänstemas sida,

vidtas enskildas egendom med stöd den lagstiftningmotsom av som
reglerar tjänstemas verksamhet. Tillsynen innefattar utredaäven att

Årligaallmänhetens klagomål verksamheten. lämnasmot rapporter
premiärministern och till parlamentet. The Interception Commis-till

motsvarande funktion med på tillståndsioner har avseende givnaen
och säkerhetstjänstema del ochför underrättelse- att ta post- te-av

lekommunikation.

Tyskland

tyska underrättelseväsendet består dels den civilacentralaDet av
Bundesnachrichtendienst tvåunderrättelsetjänsten BND, dels av

militära underrättelsetjänster i form avdelning inom försvars-av en
SII, ingår i försvarsdepartementet, särskildstaben Fü ochsom en

central myndighet under departement, für Nachrich-Amtsamma
Bundeswehr ANBw.der centrala säkerhetsväsendetDettenwesen

består dels den civila inrikes säkerhetstjänsten Bundesamt fürav
BfV,Verfassungsschutz dels den militära säkerhetstjänstenav

Militärischer Abschinndienst MAD.
fristående myndighet, lyder under den tyskaBND är en som

statsrådsberedningen, Bundeskanzleramt. legala basen förDen
verksamhet reglerad i den tyskaBND:s grundlagen. Därutöverär är

verksamheten reglerad särskild lagstiftning. lagenI attgenom anges
skall inhämta och analysera information, förBND behövssom un-

utländska förhållanden ochderrättelser betydelse förärom som av
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befatta siginteskallsäkerhetspolitiken. BNDochutrikes-tyskaden
dessa be-förhållandeninhemska äninformation annatmed omom

kontraspionage.ellerpersonalochverksamhetBND:srör egen
ellermedborgaretyskaskallvidare,finns attRegler garanterasom

Hänvis-verksamhet.BND:sförträdsinte närintressentyska genom
reglerlagenproportionalitetsprincipen. I äventillning gesgörs även

ochanvändningenochverksamhetenibefogenheterBND:s omom
överskottsinforrnations.k.och samtpersonuppgifteröverförande av

BND:sskydd förochinformationkontroll perso-regler omavom
gränsdragningenreglerDetkällor ävenutrustning,nal, omgesm.m.

poli-ochsidan,å denuppgifter,underrättelsetjänstensmellan ena
harBNDsidan.andraå denuppgifter,säkerhetstjänstensochsens

befogenhet.exekutivnågoninte
särskild in-idesåsomuppgifter närmareär,BND:s enanges

bedrivastatsrådsberedningen,for attchefenutfärdadstruktion av
ochutrikespolitiskapå ut-avseendemedunderrättelseverksamhet

instruktionenförhållanden. Iekonomiskaoch angesmilitäraländska
utomlandsunderrättelseuppdragutföraskallövrigtiBNDvidare att

förbundsrege-ochförbundskanslemfrånanvisningarmedenligheti
Tyskland.iunderrättelseverksamhetutländskbevakaringen samt

departe-olikafrånunderrättelseuppdragskallBND emotäven ta
intematio-påavseendemedbl.a.omvärldsbevakningrörment, som

teknologiöverforing,vapenhandel,ochproliferationkriser,nella
ochnarkotikahandelsåsombrottslighetinternationell

BND:sextremism.ochterrorisminternationell"penningtvätt",
natio-utgångspunkt imedbedrivasendastdockskallverksamhet

underrättelsebehov.nella
olikapålokaltdelscentralt,delsbedrivsvid BNDVerksamheten

organiserad iVerksamheten ärutomlands.och sexlandetiplatser
administra-utvärdering,ochanalysSIGINT,HUMINT,förenheter

knutenverksamhetenTill är ävenstöd.teknisktochsäkerhettion,
HUMINT-enhetensunderrättelseutbildning.förfunktionsärskilden

vissagentverksamhet ävenbara utaninteinnefattar an-verksamhet
iTyngdpunktenkontraspionage.inhämtning samtform avnan

informationfrånförskjutitsalltmerharSIGINT-verksamheten om
sprid-teknologiöverforing,illegalochproliferationhotmilitära mot

internationellrobotteknologioch samt vapen-ABC-vapenning av
resultat kanlikvärdigtOmbrottslighet.internationellochhandel

HUMINT.framförutnyttjasSIGINTskalluppnås
ochunderrättelsebehovenanalysenhet gerBND:s anger
Inhämtadinhämtningsuppdrag.SIGINT-enhetemaochHUMINT-

utvärderasochinformationmed öppenställsinformation samman
informa-omfattarAnalysen ävenenheten.sedananalyserasoch av



SOU 1999:37 Underrättelsetjänsten bakgrund 157en-

tion från andra myndigheter, huvudsakligen från utrikes- och för-
svarsdepartementen. Personalen vid analysenheten består erfarnaav

inom olika ämnesområden såsom ekonomerexperter statsvetare,
m.fl. Analysresultaten delges de ministerier, myndigheter och andra

berörs infonnationen. Delgivningen sker i huvudsak skriftli-som av
muntligen bl.a. vid veckovisa underrättelsemötenäven i ettgen men

statssekreterarutskott i statsrådsberedningen medpermanent ansva-
riga förstatssekreterare underrättelse- och säkerhetstjänsterna och
utrikesdepartementet cheferna för BfVBND, och MAD.samt

övriga enheterBND:s i huvudsak stödfunktioner i underrättel-ärtre
förseverksamheten administration, intern säkerhet och tekniskt un-

formderstöd i kommunikationsteknologi, databehandlingav m.m.
BND:s verksamhet omfattar militärpolitiska underrättelseräven

och s.k. early warning. innebär bådeDet Fü SII och ANBwatt är
BND:s skerDet samarbete mellanmottagare rapporter. näraettav

och dessa båda i frågaBND både inhämtning och analysorgan om
och fördelning sker arbetsuppgifter. Endast operativa ochrenten av
taktiska militära underrättelser faller utanför BND:s verksamhets-
område.

integrerad i försvarsstabenFü SII, och försvarsdeparte-ärsom
samordnarleder och den militära underrättelse- och säker-mentet,
lämnar underlag förhetstjänsten militärpolitiska beslut ochsamt

militär planering. SII underrättelsebehovFü i första hand tillanger
och till militärattachéema,BND, ANBw MAD tjänstgörsamt som

utlandsmyndigheter. sistnämndavid tyska De lyder under försvars-
departementet.

fristående central underrättelsemyndighet under för-ANBw är en
uppgiftmedsvarsdepartementet hämta in information ochatt ge

för lägesbedömningar,underlag skall för Fü SII ochpresenterassom
militära chefer.högre samarbetar medANBw underrättelse-nära

tjänstema inom de försvarsgrenama armé, marin och flyg. Dessatre
Ävenförser bl.a. med SIGINT-infonnation. iANBw övrigt bistår de

med expertis för inhämtning och analys.ANBw Som redan har
framgått sker samarbete med det gäller såvälBND,även nära närett
inhämtning analys information militär betydelse. ANBwsom av av

för det militära underrättelsesamarbetet med Nato.ävensvarar
BfV för den inrikes civila säkerhetstjänsten såsom fri-svarar en

Vstående myndighet under inrikesdepartementet. uppgift iDess är
första hand skydda nationellaTysklands säkerhet terrorism,att mot
spionage och säkerhetshotande verksamhet. BfV har inteannan ex-
ekutiva befogenheter har i sådana hänseenden för-utan att engagera
bundskriminalpolisen, Bundeskriminalamt BKA, härigenomsom

betydande uppgifter inomhar säkerhetstjänsten.
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består delssäkerhetstjänsten ochmilitäraför denMAD avsvarar
delsförsvarsdepartementet,tillknutetcentralt grupperett avorgan

uppgiftmilitärområdesstabema. MAD:s är attolikatill deknutna
intressenmilitärainstallationer ochför militärasäkerhetenförsvara

gällerverksam. Detmilitärdär tyskplatserpå ärTyskland ochi
subversion.ochsabotagespioneri,skyddbl.a. mot

kontroll ochstatsrådsberedningenchefens förochRegeringens
statsråds-avdelning inomsärskildskerBNDstyrning genom enav

särskildunderställdAvdelningen6.avdelning ärberedningen en
statsrådsbered-istatssekreterarenharavdelningschef. Därutöver

eller koor-Nachrichtendienste"für"Beauftragtersåsomningen att,
ingårkoordinatoruppgiften ävenuppgift. Idennafylladinator, som

ochunderrättelse-hand deförstamellan iarbetetsamordna treatt
andramellanochBtV MAD, ävenBND,säkerhetstjänstema, men

med densambanduppgifter iharKoordinatom ävenmyndigheter.
säkerhet-ochunderrättelse-dekontrollenparlamentariska treav .ordföran-Koordinatomför dessa.budgetarbetet äriochstjänstema

statssekreterarutskottet.nämndatidigarei detde permanenta
underrät-nyssnämndadekontrollenparlamentariska treDen av

omfattande. Kon-förhållandevissäkerhetstjänstemaoch ärtelse-
Parlamenta-diehandförstaiochlagregleradtrollen utövasär av

dockomfattarkontrollPKK. PKK:sKontrollkommissionrische
legalitets-hellerden inteochverksamheten ärmilitärainte den en

för-väljsi PKKLedamöternakontroll.politiskkontroll avutan en
ingå i PKK. Anta-kanförbundsdagsledamöterEndastbundsdagen.
politiskadenantalet,begränsat,inteledamöter utanlet samman-är

Sam-förbundsdagen.bedömsarbetsmetodemaochsättningen av
slutna.månaden,gång ihålls ärmed PKK,manträdena ensom

deregeringen,bindande förbeslut intePKK:sFormellt upp-menär
hålla PKKskyldigprincipiRegeringen attpraktiken. ärfattas så i

underrättelse-ibetydelsehändelserochåtgärderunderrättad avom
underkasta-ledamöterPKK:s ärverksamhet.säkerhetstjänstensoch

tvåkan hävaskontrolli PKK:sSekretessentystnadsplikt.de om
till-innefattarKontrollendetta.medgerledamöternatredjedelar av

ochunderrättelse-vid sä-personalenmedförhörocharkivtillgång
förmöjlighetocksåmedförsistnämndaDetkerhetstjänstema. per-

utövande.verksamhetensmed PKKfrågorsonalen taatt omupp
medochministraransvarigamedförhörinnefattarKontrollen även

för under-budgettillförslagenocksågranskarPKKkoordinatom.
säkerhetstjänstema.ochrättelse-

sed-underkastaskansäkerhetstjänstema ävenUnderrättelse- och
emellertid sär-parlamentsutskott. PKKolikakontrollvanlig gerav

speciellunderkastadfrågor,kontroll itill ärmöjligheterskilda som
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sekretess. En särskild parlamentarisk kontroll med anledningutövas
de tillstånd, skall för underrättelse- och Säkerhetstjäns-av som ges

de önskar del och telekommunikation.tema Sådanata post-om av
tillstånd kan för avvärja hot landets säkerhet ocksåatt motges men
bl.a. för inhämta information terrorism, illegal handelatt om om
med och teknologi och "penningtvätt".vapen om

USA

Den legala for de amerikanska underrättelseorganens verk-ramen
samhet fastställd i lag och i första hand i Theär National Security

frånAct år år1947. Samma bildades the Central Intelligence Agen-
CIA såsom den då enda underrättelseorganisationen. fickCIAcy
brett nationellt mandat. harSenare det bildats antalett ett stort un-

derrättelseorgan med skilda ansvarsområden och skilda huvudmän.
har också tillkommitDet antal lagar komplement till Theett som

National Security UnderrättelseorganensAct. operativa verksamhet
regleras olika presidenten utfärdade executive orders,genom av

innehåll i allmänhet hemligt.ärvars
Det centrala amerikanska underrättelsesamhället består således

flertal och då i första hand frågaCIA och iettnumera av organ av
den underrättelsetjänsten,militära lyder försvarsmi-underom som

nisteriet, bl.a. the Defence Intelligence DIA, the Natio-Agencyav
nal Security NSA, the National Reconnaissance OfficeAgency
NRO, the Defence Airbome OfficeReconnaissance ochDARO
the National Imagery and Mapping NIMA. olika för-Agency De

har underrättelseorganisationer, hämtar insvarsgrenama egna som
information främst operativ taktiskoch karaktär. harDe ävenav
analysfunktion.

främst bearbetnings- ochDIA analysorgan, harär ävenett men
inhämtningsuppgifter bl.a. attachéverksamhet. DIA tillgodo-genom

i första hand försvarsministems, försvarsstabens och högre sta-ser
bers underrättelsebehov vad gäller främmande länder och kontra-
spionage. samordnar försvarsgrenarnas underrättelseverksam-DIA
het. NSA har huvudansvar för signalspaning och samordningen av
försvarsgrenarnas signalspaning. NSA också för centraliseradsvarar
koordinering, ledning och fullgörande samtliga kryptofunktionerav
för den amerikanska statsledningen. NSA har brittis-motsvarighet i
ka GCHQ och svenska för driftenFRA. NRO och utveck-ansvarar
lingen verksamhet med spaningssatelliter. förDAROav ansvarar
utrustning och utveckling flygburen underrättelseinhämtning,av
medan olika försvarsgrenamade ombesörjer den faktiska underrät-
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bild-produktionförtotalansvaretharNIMAtelseinhämtningen. av
och kartor.material

fi-såsomunderrättelseorgan,harministerierandraVissa egna
ochfrågorfinansiellaochekonomiskafrågainansministeriet om

teknologi-ochenergi-frågorbeträffande bl.a.energiministeriet om
massförstörelsevapenspridningochutlandetiutvecklingen avom

underrättelsesamhälletamerikanskadetTillteknologi.nukleäroch
ofFederal Bureauthesäkerhetstjänsten,federaladenräknas även

jus-underorganisationpolisiärcivilFBI. FBIInvestigation är en
amerikanskenligtbefogenhetervittgåendemedtitiedepartementet

underrättelseverk-bedriveroch ävenUSAinomsåväl utomrätt som
utnyttjandemed agenter.bl.a.samhet av

underrättelseverksamhetensamordningochStyrning av

underrättelseorganen attblandsärställning or-genomintarCIA en
underrät-presidentensutgjortharinrättadesdensedanganisationen

underrättelsebe-samladeförhaftharbl.a.och atttelseorgan svara
IntelligenceCentralofDirectorthefor CIA,Chefendömningar.

ameri-allförsamordningsansvarochlednings-ocksåharDC ett
verk-där CIA:smilitär,civilsåvälunderrättelsetjänst,kansk som

rådgivaresärskildepresidentensocksådel. DCI ärsamhet utgör en
i deningår DC Irollunderrättelseområdet. dennaIhelagällervad

egenskapÄven iför CIAchefenregeringen. avamerikanska om
underrättelse-samladedenförövergripandeharDC I ansvarett

i detsjälvständighetochpluralismbetydandedetfinnstjänsten, en
verk-olikadedärunderrättelsesamhället, organensamerikanska

olikafonnellt hardevarandra ansvar-attöverlappar trotssamhet
sområden.

rådgivandeolikafunktionsamordnande or-utövasDC Izs genom
Intelligence Bo-ForeignNationalthedessa ärviktigasteDe avgan.

in-underrättelseorganenolikadeförchefernavilketiNFIB,ard
medCommitteeExecutiveCommunityIntelligence an-theochgår,

ordförande iDC Iresursfrågor. ärochpolicy-övergripandeförsvar
underrät-samordnauppgifttillhar attNFIB,dessabåda somorgan.

utby-liksomunderrättelseorganennationellademellantelseutbytet
förharunderrättelsetjänster, ävenländers re-ansvarandramedtet

formibedömningarsamladeunderrättelseorganensdovisningen av
länderenskildaiutvecklingenåterspeglarRapporternarapporter.av

ochsocialekonomisk,politisk,bl.a.frågorolikairegionereller av
Estimates, utIntelligenceNational gesRapporterna,militär natur.

DCI. Rap-underlyderCouncil,IntelligenceNationalthe somav
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tillmäts betydelse vid amerikanska ståndpunktstagan-porterna stor
den i säkerhetspolitiska och andra internationella frågor.

Till följd maktfördelningen enligt det amerikanska statsskick-av
roll ispelar kongressen central styrningen och kontrollenet en av

verksamhet.underrättelseorganens Styrningen och kontrollen från
sida i första hand tvåkongressens särskilda underrät-utövas genom
dels the Senate Select Committee Intelli-telseutskott, senatens on

dels representanthusets the SelectSSCI, House Permanentgence
ÄvenIntelligence HPSCI. kongressens utrikes-Committee ochon

frågor underrättelsetjbehandlarförsvarsutskott om
har kongressen i utsträckningoch HPSCIGenom SSCI att stor

underrättelseverksamheten s.k. "authorizationgodkänna genom
också verksamheten direktiv hurbills. Därigenom styrs genom om

utnyttjas. aktivtmedel får Kongressenbeviljade även genomagerar
gäller effektivisera verksamheten ochdetutskotten, när att anpassa

underrättelsebehov. exempel på kon-efter Somorganisationen nya
kon-underrättelsetjänsten kaninflytande nämnasöver attgressens

underrättelseinformationdirektiv delgivningenom avgressen ger
års-och underrättelseorganen skall lämnamed utländska attorgan

har kongres-verksamheten. SSCI och HPSCIGenomrapporter om
underrättelsetjänsten.chefer igodkänna utnämnsäven att somsen

och metoderUnderrättelseverksamhetens uppgifter

underrättelseverk-sammanbrott har USA:sSovjetunionensEfter
sakområden.ochgeografiska regionerandraförskjutitssamhet mot

Ökad proliferation,terrorism,vid internationellbl.a.vikt läggs
Underrättelsere-kämvapenteknologi.ochkärnvapenspridning av

blieller kangeografiska områden,också ärmotstyrs somsurser
fredsfrämjande insatser.humanitära ochamerikanskaföremål för

Öppna ochunderrättelseverksamheteniutnyttjas alltmerkällor
projekt.för vissa Detneddragningbidragit tillhar resursernaaven
ekonomiskabeträffande denunderrättelseri frågasärskiltgäller om

till-offentlig statistikvärlden, därdelari ärutvecklingen stora av
funktioncentraliseradetablerats ochhargänglig. datornätNya en

delgivninginhämtning ochförmed öppenhar inrättats avansvar
olika underrättelseorganen.information till de

tillsynKontroll och

medantaladministrationen finnsamerikanskadenInom ett organ
Theunderrättelsetjänsten.tillsynkontroll ochför överavansvar

Board PFIABAdvisoryIntelligenceForeign ärPresident’s ett av
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dessa knutet direkt till presidentensPFIAB kansli och harärorgan.
till uppgift övervaka verksamheten vid samtliga underrättelseor-att

utfärdar råd och anvisningar till dessa ochPFIAB ävengan. rap-
förhållanden inom underrättelsetjänsten direkt tillporterar om pre-

sidenten.
parlamentariska kontrollen och i underrättelseor-insynenDen av
verksamhet redan bl.a. de två under-utövas nämntsganens som av

får löpande infonna-rättelseutskotten SSCI och HPSCI. Utskotten
Chefema för bl.a.tion från underrättelseorganen verksamheten.om

regelbundet lämna utskotten redogörel-och skyldigaCIA DIA är att
det gällerunderrättelseverksamheteni olika och närämnenser om

säkerhet.och befarade hot USA:saktuella mot



SOU 1531999:37

överväganden förslagoch

Utgångspunkter3

analyserabearbeta ochinhämta,uppgiftnödvändig attDet är en
för-ochsäkerhetspolitikensvenskaför dentill stödinformation

Tjänstenroll.centralhärvidharUnderrättelsetjänstensvaret. en
statsledningenuppgifter förför deinomskall bedrivas ramen

fast.lagtriksdagenförsvarvårtoch som
ochekonomiskabetydandeUnderrättelsetjänsten tar perso-

vårförstödfunktionviktig sä-anspråk.i Den ärnella enresurser
läggasökatidhögvårt försvar. Detochkerhetspolitik är attnu

underrättelsetjutgångspunkter for änsten.fast nya
1990-taletssituationen eftersäkerhetspolitiskadenDet är nya
nödvändig.varförtillbakgrund ärbildar översynenbörjan som

militäradethar påriskernaochsäkerhetspolitiska hoten om-De
långsiktigt. Enoch kanframträdandemindreblivitrådet merses

och riskerhoticke-militäraflerainrymmerhotbildbredare som
deltagan-Sverigessäkerhetspolitik.berör vårochframvuxithar

bety-ökandetillmätssäkerhetssamarbeteinternationelltde i en
fredsfrämjande och huma-internationelladeställerDärviddelse.

uppgifter.inför viktigaoperationemanitära nyaoss
offentligt be-iutredningsarbetesittredovisarKommittén ett

denföljerredovisningenförformen attMed dentänkande. öppna
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måste bli övergripande Vårt arbete framätsyf-natur. ärav mera
principiellt.tande och

bl.a.Vi har koncentrerat lägga fram organisato-att ettoss
riskt förslag bilda utgångspunkten för successivtettsom avses
förändringsarbete under regeringens ledning med underrättelse-
tjänsten och dess frågor.

Vi har med tillfredsställelse konstaterat redan det faktumatt
tillsatts och utredningsarbetet inletts och bedrivitskommitténatt

intensifierad och fortlöpande förändrings-fört med sig internen
vad vi förstår, förbättrad dialog inom och mellanoch, enprocess

underrättelsetjänstens olika Vidare har vi kunnat konstate-organ.
kring underrättelsetjänsten.inslag ökad öppenhetra av

före-den militära underrättelsetjänstenår sedan25För snart varnu
utredningsbetänkande militärautredning. Denmål för offentlig I ett
19 redovisades tämligen utför-SOU 1976:underrättelsetjänsten ett

militära underrättelsetjänstens verk-bakgrundsmaterial denligt om
proposi-uppgifter, metoder och organisation.avseende Isamhet en
riktlinjer189 föreslogs riksdagen vissation 1975/76:prop. att anta

beslutade i enlighet härmed. Ettför Riksdagenverksamheten. organ
kontroll, tillkom.för insyn och FUN,

ochunderrättelsetjänstens uppgifter, metodermilitäraDen orga-
offentlig utredning.blivit föremål för Den-därefter intenisation har

finna under denna tidheller inte vad vi kunnatharverksamhetna
i anslutning till regeringensnågon samladföremål förblivit översyn

några avseendenverksamheten.revisionen Iellerbudgetarbete av
Konstitutionsutskot-och ibehandlats i FUNprincipiella frågorhar

har lagtsinformation medför utbytePrincipema stattet. annanav
riktlinjer.särskildafast i

sedaninom FörsvarsmaktenomorganisationerDe ägtsom rum
därunderrättelsetjänstenhar berört1970-taletmitten även menav

slående underrät-förändringar. Detnågramedfört ärinte större att
omfattande för-också vid deorganisation undantagitstelsetjänstens

l990-talet. hellerområdet under Integenomförts påändringar som
försvarsbered-behandlats iorganisationunderrättelsetjänstenshar

Regeringskansli-förtid.under Inomningamas arbete ramensenare
föremål för prin-dock varithar områdetlöpande arbeteets meraen

underrättelse-l990-talet.inriktad studie i början Inomcipiellt av
fömyelsearbete förinterntlänge bedrivitshar sedantjänsten attett
förhållanden. Resulta-teknologi tillarbetsmetoder och nyaanpassa

underrättelsetjänst.fungerandehar väli Sverigeviärtet att ennu
uppgift vi det,uppgift främstaKommitténs övervägaär, attsersom
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sedd iunderrättelsetjänstenanpassningarlämpligabehovet avav
situation.säkerhetspolitisktillhelhetdess en ny

angelä-framstårunderrättelsetjänstenreformeringEn somnuav
ochden löpandeutanförinte lämnasUnderrättelsetjänsten börgen.

tilltotalförsvaretanpassningenochomprövningengenerella nyaav
kring verk-oklarheterochleda till stagnationkanförhållanden. Det

verksamheten kanOrganisationenmedel.ochmålsamhetens av
bety-Underrättelsetjänstenändamålsenlighet.ibrista tarkomma att

vik-anspråk.i Denpersonellaoch ärekonomiskadande enresurser
totalförsvar.vårt Detsäkerhetspolitik och ärfor vårstödfunktiontig

utgångspunk-finnasökaförlämpligt lägetid ochhög attett nyanu
underrättelsetjänsten.foräventer

skadasden intenödvändighetenoch görsekretessGraden attav
föremål förbliverksamhet inte kandennanaturligtvis sammaatt

samhällsfunktioner.andrareformverksamhetöppna som
globalaförändringarna i dende omvälvandeländer harmångaI

1990-underredanmedförsituationenmilitärapolitiska och att man
underrättel-förändringar sinabetydandegenomförtbörjantalets av

ochinriktning,verksamhetensgälltharsetjänster. Det or-resurser
"underrättelsesamhällets"samladeKoordinering detganisation. av

Omställningamacentraltockså varitdärvidharverksamhet ett tema.
ocksåfortfarande. kanpågår Här noterasoch debetydandevarithar

högrenågotunderrättelsetjänstensökerländeri flera enatt geman
påLagstiftningenredovisningar.offentligaöppenhetgrad genomav

den-kringdragkaraktäristiskaAllt dettaockså ärområdet över.ses
länder.i fleraverksamhetna

underrättelsetjänstensvenskadenviktigt ävenDet att gesär nu
förtill stöduppgifterfullgöra viktigaförutsättningarförbättrade att

situationen.säkerhetspolitiskaintressen i dennationellasvenska nya
motiverad ochuppfattning översynFörsvarsutskottets att re-varen

vårenligtinnehåll börutredningsdirektivensbeslutgeringens om
bakgrund.angivnamening motses

denalltsåvårt arbete översynför göraUppgiften attär aven
arbete harför vårtdirektiven ut-underrättelsetjänsten. Isvenska

situa-säkerhetspolitiskadenfast.lagts Detgångspunktema är nya
varförbakgrund till över-bildatbörjan1990-taletseftertionen som

påharriskernaochsäkerhetspolitiska hotennödvändig. Deärsynen
långsiktigt. Enoch kanmindreområdet blivitmilitäradet merases

risker harochicke-militära hotflerainrymmerhotbildbredare som
ideltagandeSverigessäkerhetspolitik.berör vårochutvecklat sig

varvid debetydelse,ökadfårsäkerhetssamarbetetinternationelladet
ställeroperationemahumanitärafredsfrämjande ochinternationella

försva-försvarsbeslut harårensdeuppgifter. Iinför senastenyaoss
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uppgifter fonnulerats Underrättelsetjänstenrets har emellertid,om.
lämnats orörd i arbetet med beredningensagts, för-som nyss av

svarsbesluten och i sammanhang har det endast pekats påsenare
behovet underrättelsetjänsten utvecklas se bl.a.attav prop.
l998/99:74 69. Det i stället vår uppgiftär underrättel-överatts. se
setjänsten.

Kommittén redovisar sitt utredningsarbete i offentligt betän-ett
kande. Utredningsarbetet har bedrivits i situation med på-storaen
gående och snabba förändringar i omvärlden. Framtiden framstår

svårbedömd i tidsperspektiv. dennaäven Att bak-näraett motsom
grund söka värdera den underrättelseverksamhetnärmarenu som
idag bedrivs, analysera kostnaderna för verksamheten, utredaatt att
framtidens metodfrågor eller underrättelsetjänstens fortsatta verk-
samhet i övrigt i detalj i kommitté inom för det of-mera en ramen
fentliga utredningsväsendet har inte uppfattat tillrätt vägsom en
nödvändig principiellt inriktad reformering på området. vårDenna
inställning har förstärkts allt eftersom utredningsarbetet fortskri-har
dit. Kommittén har därför det viktig uppgiftsett övervägaattsom en
hur underrättelsetjänstens roll fortlöpande och lämpligast skall kun-

formuleras i framtiden.na
formenMed den för redovisningen följer den måste bliöppna att

övergripande genomgångDen underrättelsetjäns-natur.av mera av
uppgifter, arbetssätt och organisation utfört har varittens som

framåtsyftande. Vad skall underrättelsetjänsten under dessagöra nya
säkerhetspolitiska förutsättningar, vilka målen för verksamhetenär
och hur skall den organiserad Vi har begränsat till iattvara oss
våra förslagöverväganden och våra frågorsöka dessa påge svar

principiellt plan. Vi har sålunda inte gjort studier rörandeett egna
förhållandena kring underrättelsetjänsten och dess verksamhet under
tidigare skeden. Sådant arbete har skett och pågår eller iövervägs
andra Visammanhang. har uppfattat så direktivdet våra in-inte att
nefattat uppgiften sådan historik. Eftersom de säkerhets-göraatt en
politiska förhållandena ändrats så radikalt skulle sådana undersök-
ningar också ha begränsat värde för vårt arbete. harDäremot viett
funnit för vårtdet viktigt arbete skaffa information nulä-att oss om

inom underrättelsetjänstema i flera andra länder. Internationelltget
har underrättelsetjänsten genomgått förändringar undersett stora

1990-talet.
viktigt skäl förEtt vid principiellt betrak-att stanna ettnu mera

telsesätt och inte lägga fast i detalj hur lösningarna skall ärut attse
den säkerhetspolitiska situationen präglas föränderlighet ochav
ovisshet. Vi har denna bakgrund koncentrerat vårt arbetemot att
dels lägga fram några förslag till viktiga förändringar, dels ett orga-
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förutgångspunkten .su&#39;e.s‘.s&#39;1&#39;vIbildanisatoriskt förslag crtavsessom
underrättelse-ledning medunderförändringsarbete regeringens

frågor.och desstjänsten
situationenrådandei denanledning när-funnitinteVi har att nu

förbandsnivå inom Försvar-på lägreunderrättelsetjänstberöramare
roll iunderrättelsetjänstensfråganbehandlingVårsmakten. omav

emel-operationer harfredsfrämjandeinternationellamedsamband
Under-förbandsnivåer.sådanaförbetydelsegradi hög ävenlertid

direktgradi mindreberörsberedskapochkrigirättelsetjänsten av
gradi högi dagverksamhetUnderrättelsetjänstens ärförslag.våra

deförvarning. lkunnaförberedskaphållapå attinriktad att geen
be-synpunkterVåraså mycket.inteförslagvåraförändrardelarna

fram-i denbeaktasbörverksamhetunderrättelsetjänstensträffande
genomgångkrig.och Enberedskap närmareförplaneringen avtida

naturligblir göraplanläggningen moti den attändringarbehovet av
våraställningstaganden tillkommandestatsmaktemasbakgrund av

uppdragsärskiltfast bör attlagtsriktlinjerdessa seförslag. När ges
ochberedskapunderställningunderrättelsetjänstens närmareöver

krig.
konsta-tillfredsställandemycket attvaritkommitténförharDet

utredningsarbe-ochtillsattskommitténfaktumdetredan attatttera
fortlöpandeintensifierad ochsigmedförtbedrivitsochinletts entet

dialogförbättradförstår,vivadoch,förändringsprocess enintern
viharVidareolikaunderrättelsetjänstensmellanoch organ.inom

kringöppenhetÖkadinslagförekomstenkonstaterakunnat avenav
åt-regeringensdetexempel ärviktigtEttunderrättelsetjänsten.

riktlinjervissaförredogörelselämna1998 öppenhöstengärd att en
DetFRA.och hosFörsvarsmakteninomunderrättelsetjänstenför

positivthakommitténinomdiskussionerna synesbör nämnas att
beslutet.till detmedverkat

gällerutgångspunkter. Det attviktigaliggersagda nudetI nyss
konkretfortsattförplattformtillskapa ettvidare att engenom

viktigtdetplattform attdenna ärutformningenVidreformarbete. av
reform-successivmedförakanin instrumentbyggakunna ensom

underrättelse-inomsjälvkorrigeringtillmöjligheterochverksamhet
lös-principielltillförslaglämnapunktdennavillVitjänsten. en

behovetbedöma attkunnasedanskalldenna an-Med avning. man
detta.realiserakunnafaktisktocksåochverksamhetenpassa

säkerhetspolitiska si-denarbetevårtförUtgångspunkten är nya
härskallUnderrättelsetjänstenställer.dennakravdeochtuationen

stödfunktionfyllakunnaanalyserochuppgifterinhämtademed en
säkerhetspolitikensvenskadenutformardenstatsledningen närför

be-underrättelsetjänstenskallverksamhetSinsikt.långochpå kort
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driva inom för de uppgifter för statsledningen och vårt för-ramen
riksdagen lagt fast.svar som

Vi vill redan här slå fast det nödvändig uppgiftäratt atten man
inom vårt försvar inhämtar, bearbetar och analyserar underrättelser
till förstöd svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Under-
rättelsetjänsten har därvid central roll. Erfarenheterna visaren
emellertid det viktigt lägga fastäven och förutsätt-äratt att ramar
ningar för denna verksamhet. riskerasAnnars förtroendet föratt
verksamheten försvagas bland medborgarna. Vi kommer därför i det
följande behandla dels de s.k. grundprincipema föräven under-att
rättelsetjänsten, dels frågan området bör lagregleras.om
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förFörändringsperspektiven4

underrättelsetj änsten

målsäkerhetspolitikenssvenskaDen4.1

inriktningoch

framgått, knutnaharredanuppgifterUnderrättelsetjänstens är, som
grundläggandefattas medskallför beslut,underlagtill enatt somge

för.landet Denförsvarspolitikochutrikes-i denutgångspunkt som
därmedblirinriktning avgö-mål ochsäkerhetspolitikenssvenska

inriktning.grundläggandeunderrättelsetjänstensförocksårande
bedö-därförfårunderrättelsetjänstenförFörändringsperspektiven
inrikt-denochmål hardebakgrund sattsbl.a. mot uppsomavmas

säkerhetspolitiken.förgivitsharning som
harförsvarsbeslut,års1996ochbl.a. i 1995sammanhang,olikaI

bevaratillsyftarsäkerhetspolitik attsvensk ytterstframhållitsdet att
iuttrycktshardetoberoende" ellerochfrihetlandets prop.som

angivitssjälvständighet. harDetfred och48bl.a.1998/99:74 s.
formeroch ilägeni allamålsäkerhetspolitiska"vårt är att somatt

nationenskildsåsomhandlingsfrihetväljer attsjälvavi trygga en -
säkerhets-samhälle. Dettavårtutvecklakunnasamverkanoch i -
mycketförstyrandedet vidare,skall,målpolitikens avvaraanges

bl.a.agerande. SeförsvarspolitiskaochutrikespolitiskaSveriges
1995/96:UFÖU1 35.ff. och bet.391995/96:12 s.s.prop.

målsättningen,säkerhetspolitiskaangivnadenInnebörden av
idimension,internationell ärnationellsåvälhar grovasomensom

lan-direkt berörhot,militäraskall kunnaSverige mötadrag somatt
målsättningnationellaoberoende. Dennaochfrihetnationelladets

situatio-och hanteraförebyggaskall kunnaSverigeinnebär även att
påfrest-nationellasvårainnebärakandessaöverhuvudtaget, omner

inte iförhållanden,ocksåsåledesgällerrisker. Detochningar som
snabbainnebäraskulle kunnaändåhot,militärtnågotsig utgör men
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och allvarliga förändringar samhällets normala funktioner. Seav
bl.a. bet. 1996/97:FöUl 33 och prop.1998/99:74 45.s. s.

Den säkerhetspolitiska målsättningens internationella dimension
innebär Sverige i samverkan med andra länder aktivt skall delta iatt
fredsfrämjande och humanitär verksamhet. I Europa det överord-är
nade svenska internationella säkerhetspolitiska målet varaktigtatt
säkra förtroendefullt och samarbete mellan ochnäraett staterna ett

europeiskasamarbete med alla säkerhetsorganisationer. regio-Det
Östersjöområdetnala samarbetet inom därvid central betydelseär av

Säkerhetsfrämjandeoch allt samarbete med de baltiska staterna ut-
viktig del i den svenska säkerhetspolitiska målsättningen. Segör en

1996/97:UFöU1 ff.1995/96:12 och bet. 50bl.a. 40 samts.prop. s.
prop.1998/99:74 49.s.

formerna för det internationella säkerhetspolitiskadet gällerNär
blivit omfat-efter det kalla krigets slut har alltmersamarbetet, som

i huvudområdenmångfacetterat, brukar det indelastande och tre -
fredsfrämjande och humanitär verk-Säkerhetsfrämjande samarbete,

Säkerhetsfrämjandeömsesidiga säkerhetsgarantier.samhet Detsamt
upprätthålla respekten för mänskliga rättig-syftar tillsamarbetet att

för internationellmotsättningar inomheter, hantera rätts-ramen en
inomstatligaför mellanstatliga elleroch minska riskenordning att

första hand med andrauppstå. Samarbetet sker ikonflikter skall än
frågor ned-ingårmedel, i samarbetetmilitära även t.ex.ommen

åtgärder för skapa stabi-fortroendeskapandeoch andrarustning att
prop.1998/99:74 77.och säkerhet. Selitet s.

tillsyftar iverksamhetenfredsfrämjande och humanitäraDen att
internationell fred ochsamverkan hantera situationerinternationell när

omfattarVerksamhetensäkerhet hotas.och samhällensmänniskors
fredsfram—ochfredsbevarande insatserkonfliktförebyggande åtgärder,

medel kom-innefattar militäraallmänhettvingande iinsatser, attsom
med civila medelsker främstanvändning. Humanitära insatsertillmer

konflikter andra extraordi-ellermänniskor drabbasför biståatt avsom
karaktäriserasoch humanitäraFredsfrämjande insatsersituationer.nära

komplicerad föroch omfattar ochmångfunktionellade ofta äratt enav
och civila ele-diplomatiska, militärakonflikt unik blandningvarje av

ställning detgrund sin alliansfria ideltar inte påSverige sä-ment. av
säkerhetsgarantier ochomfattas ömsesidigakerhetssamarbete, avsom

med militäraländer bistå varandrautfästelser mellaninnebär attsom
dockutesluter intevid väpnademedel Dettaoch andra attangrepp.

bistånd vid verk-FN-medlem ellerSverige bistår tar emotannanen
medsäkerhetsrådet beslutat i enlighetåtgärder vilkaställande deav

prop.1998/99:74 77artikel FN-stadgan. Se49 i s.
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det gäller den principiella inriktningen för försvarspolitikenNär
den enligtefter år 2000 innebär de nyssnämnda försvarsbesluten att

militära försvaret bör utformas så det kan utvecklas i fördet att steg
olika angreppshot i skilda tidsperspektivkunna möta typeratt av

uppgifter i enlighet med målsättningen. Totalför-och i övrigt lösa
verksamhet och inte organisation,varmedsvaret, avses en en som

och civil verksamhet, skall enligt ochbestår både militär 1995av
försvarsbeslut därvid utformas med utgångspunkt iårs1996 en

erforderliga åtgärder så längegrundnivå, svarar mot nuvaran-som
militärstrategiska läge består, så total-säkerhetspolitiska ochde att

försvarsmyndighetema kan
territoriell integritet,hävda-

närområde,kriser och konflikter i vårtkonsekvenserhantera av-
samhäl-fredsfrämjande och humanitära insatser stärkadelta i samt-

förmåga förebygga och svåra påfrestningarsamladelets mötaatt
prop.1996/97:4 ff.Jfr bl.a. 61 ochriskeri fred.och s.

bet.1996/97:FöU1 33s.
omvärldsutveck-förmågan till anpassning tillHärtill kommer att

utformning.styrande för totalförsvarets framtidaskalllingen vara
förutom med gränskränk-territoriell integritet förknippasBegreppet

lan-andra agerandenmed invasionshotningar även motytterst men
kan uppfattasangripares sida,det från ett motsom angreppsomen

sabo-infonnationskrigföring ellerterritorium såsomlandets t.ex.
totalförsvarsresur-ff. har angivits1998/99:74 51I atttage. s.prop.

föranvändasskall kunna attserna
Sverigeförsvara väpnatmot angrepp,

integritet,territoriellavårhävda
ochomvärldenoch säkerhet itill fredbidra

fred.svåra påfrestningar isamhället vidsvenskadetstärka

försvarspolitikens inriktning harutrikes- ochsvenskadenfråga1 om
utvecklingen isäkerhetspolitiskaallmännadenframhållitsdet att

säkerhetsfrågoma iför Sverige,varithar ävenEuropa omgynnsam
årenbetydelse undersannolikt kommerSydosteuropa störreatt

osäker.mycketi Ryssland harUtvecklingenframöver. ansetts som
landets territo-Sverige ochskulle kunna hotaInvasionsföretag, som

osannoli-politiskai rådande lägehar bedömtsintegritet,riella som
antal årför underförutsättningarnamilitäraka. De att ettrent ge-

bl.a.starkt begränsade. Seharsådananomföra ansetts varaangrepp
prop.1998/99:74 ff.14591995/96: 12 samt s.s.prop.

harinvasionshotuppgifttraditionella mötaFörsvarets att ett
föränd-närliggande itidsmässigt mindreframståttdärmed ettsom

de angivnaefter åråren 2000. Ideinomringsperspektiv närmaste
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försvarsbesluten har dock understrukits att den långsiktigt dimen-
ändåsionerande uppgiften och förblirär möta väpnatatt ett angrepp

uppgiftoch denna i sig har dominerande påverkan på för-att en
svarsmyndighetemas verksamhet i närtid. har framhållitsDet att

skall vid varjeSveriges förmåga tid-möta väpnatettatt angrepp
betryggande tänkbara utgående frånpunkt på hotsätt motett svara

bedömning de politiska och militärstrategiska förhål-aktuell aven
omvärlden. har också respekten för denlandena i Det sagts att na-

finnasintegriteten skall upprätthållas och förmåga ingri-tionella att
kränkning vårt territorium. Vidare skallvarje formmot av avpa

variationer i beredskap, fortlöpandeförmågan, förutom genom
långtgående förändringar i säkerhets-till detkunna meranpassas

1996/97:4militärstrategiska läget". Se bl.a.politiska och prop.
61s.

påpekat Sverige måste också iFörsvarsberedningen har bl.a. att
vid varje tidpunkt kunnaomvärldsläge ha beredskapnuvarande att

varje form hot vårt lands terri-avvisa tänkbarupptäcka och motav
såsom kränkningar vårt luftrum, territorialhavintegritettoriella av
Försvarsberedningen framhållit Sverigeshareller landgräns. att

sitt territorium i fredstid har egenvärde,förmåga ävenvärna ettatt
också klar signal vår förmåga stå väpnadeemotatten ommen ger

143.dignitet. Se 1999:2Dsstörre s.angrepp av
fokuserasidagi 1998/99:74 framhållitRegeringen har attprop.

tänkba-mångfacetterad bildsäkerhetspolitisktpåintresset avmeren
sig frånsäkerhet. sträckerhot vårt landsrisker och Denmotyttrera

hoten vårt lands territo-traditionella säkerhetspolitiskade motmer
lång sikt, begränsadekan utesluta påvi interium, över mersom

44.sabotagehandlingartill olika Iväpnade typer avangrepp
ellerpå 53 omfattande sabotagepropositionen pekas terro-att

elförsörjning ellerinfrastruktursystemviktigaraktioner mot som
någon formtelekommunikationer kan ingå i utveckling mot aven

säkerhetspolitiska lägetFörmågan till analys detväpnat angrepp. av
identifieraförutsättningaromvärld avgörande för vårai vår är att

utförtsform handlingaroch kunna dennaangriparen avgöra om av
Så länge det hand-ledas till främmande makt.enskilda eller kanav

brottslingars verksamhet de rättsvårdandeharlar enskilda myn-om
för hanterapropositionen det primäraenligtdigheterna attansvaret

därvid också totalförsvarsresurser skall kunnasituationen även om
främmandefrånutnyttjas. det sigRör väpnatett angrepp enom

totalförsvar.skall det vårt samlademakt mötas av
samtidigt säkerhets-propositionen hänvisas till 45I att som

alltdet rimligt eller hanterligtvidgas intebegreppet är attatt anse
landets situation har säkerhets-påverka och medborgarnaskansom
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meningregeringensenligtsäkerhetspolitiken börpolitisk relevans.
snabbakan innebärasäkerheten,sådana hotprimärt mot somavse

funktioner. Detsamhällets nonnalaförsämringarallvarligaoch av
ellersamhälletdvs.dignitet,vissmåste hainnebär hotenatt avseen

individer.ellerverksamheterenskildamänniskormånga änsnarare
total-försvarspolitisk relevansofta atthot harSådana även genom

föranvändasutsträckning kanmindreelleriförsvarsresurser större
förRiskerinträffa.skullededem atteller hanteraförebyggaatt om

uppstå kommerskallangivet slaghärsäkerhetspolitiska hot en-av
förändringarlångsiktigapåberosiniregeringenligt atttur av sam-

länder.mellanrelationerochhällsförhållanden
förstyrandeårefter 2000för tidenmåstesagdaDet varaanses

kartläggatillsyftarbl.a.verksamhet, attunderrättelsetjänstens som
för-ochhandlingsmöjligheterochförhållandenmaktersfrämmande

olikabeslutsunderlag. Ierforderligtmedbeslutsfattarna samman-se
eventuellautveckling tillfortalashang meratt enprognoserom

tiofem ochtidsperspektivifår görasomfattande avnumeraangrepp
gällerdetverksamhet,underrättelsetjänstens näriTyngdpunktenår.

fråndärmedförskjuts attför sådanariskernabedöma angrepp,att
inriktningnärtidaoperativhuvudsak mothaft itidigare ha merenen

änd-ställerunderrättelseuppgiftenstrategiskasådan. Denstrategisk
fortsättningsvis i hög-underrättelsetjänstenpå attkravrade och nya

enskildaistridskraftsutvecklingen sta-bl.a.bedömakunnagradre
karaktär.krigetsframtidadetkonfliktanledningar ochframtidater,

försvarsbeslutårsoch 1996i 1995framgåttharredanSom anges
förmåga väpnattotalförsvarets möta ettpå attanspråken angreppatt

angreppshotenår,antalunderbegränsade attettvisserligen är men
iharRegeringenförändras.omvärldeniläget prop.kan växa om

i sinförsvarsberedningen rapportsenasteliksom641998/99:74
landetriktashot kandärsituationer motpå någrapekat1999:2Ds

f.:143
luften,land och ihavs,tilllandetsriktaskan gräns menSverigeHotet motmot

befolk-hotelleromfattningbegränsad motifonnen angreppomäven ta angreppav
Syftet kanterritorium.svenskt atteller delarsamhållsfunktioner varaningscentra, av

suveränitet.territoriellaochpolitiskavårbegränsa
vårtkonflikt iifönnodas ha sitthandförstakan iSverigehot enEtt ursprungmot

beräkningen motväpnatmed ibör att ettnärområde. angreppMen även taöstra man
Sverigesbortom närom-fysiskageografiskaoch sittkällaha sinSverige kan ursprung

krishantering.internationelldeltagande isvensktrelaterat tillochråde t.ex. vara
fleraellerfrån stater,Sverigehot menrimligtDet mot enanta att ett emanerarär att

detbakomliggeroklarhetråderdå detsituationeruppståocksåkan somdet vemom
hotet.aktuella
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troligtDet det i första hand konventionellaär militära stridskrafterär kanatt som
komma till användning Sverige, risken för terrorhandlingar inslag i krig-mot men som
föringen och användning massförstörelsevapen kan inte uteslutas. En eventuellav an-
vändning kärnvapen fir konsekvensen medvetna beslut, riskenantasav vara av men
för oavsiktliga väpnade till följd brister i förvarnings- och säkerhetssystemangrepp av
måste beaktas liksom och C-hotetB- civilbefolkningen.mot

Totalförsvaret måste därför betryggande kunna stärkasättett
och sin förmåga i takt medmöta väpnatatt ettanpassa angrepp en
tänkbar utveckling i omvärlden. skall alltså finnasDet betryg-en
gande beredskap för höja denna förmåga i såväl kort iatt ett ettsom

1995/96:längre perspektiv. Se 12 totalförsvarets59. Dennaprop. s.
förmåga anpassning till säkerhetspolitiskatill det läget, den s.k. an-
passningsdoktrinen, enligt försvarsbesluten frågacentral förär en

försvarspolitiken skallden svenska och styrande för totalför-vara
framtida utformning bl.a. 1996/97:4 f..se 64 An-svarets prop. s.

ochpassningsdoktrinen underrättelsetjänstens inriktning för att ge
för beslut anpassning skall beröras nedanunderlag närmareom un-

der avsnitt 4.3.
års försvarsbeslut framhålls Sveriges delta-och 1996I 1995 att

fredsfrämjandeinternationella och humanitära insatsergande i är en
huvuduppgift för totalförsvaret vid sidan den traditionella för-av

uppgiftensvarsuppgiften och den allt betydelseväntas störreatt
fullgöra uppgiften behöveroch omfattning. kunna statsmak-För att

förläggas till grund planeringinformation, kanterna som en av
sådana. Vidarebeslut behövs in-tänkbara insatser och omsenare

säkerhet och operationer,stöd för insatsstyrkomasformation som
Sålunda underrättelsefunktionenbefinner sig på platsen.de ärnär en

förmågaför insatsstyrkomas säkerhet, styrkomasförutsättning att
förmåga leda förhandlingar och hauppgifter, deraslösa sina att

lnformationsinhämtningutvecklingen i områdetkontroll över m.m.
för dessa ändamål därför uppgifter, ioch bearbetning är som en

underrättelsetjänsten. Underrät-ökande grad kommer att engagera
underrättelsertelsetjänsten bör ha möjlighet utbyta medäven att

förunderrättelsetjänster i denandra länders att gemensamma opera-
säkerställa enhetlig bild det aktuella områdetstionens intresse en av

situation och utveckling inom detta.
fårövergripande uppgifter för totalförsvaret, alltAndra stör-som

försvarsbeslutenbetydelse enligt aktivt delta i det växandeär attre
internationella förtroendeskapande samarbetet och främja den regi-

stabiliteten i första hand i vårt närområde. Underrättelsetjäns-onala
förutses i dessa sammanhang medverka vid tillkomsten inter-ten av

förbudnationella avtal nedrustning och rustningskontroll, motom
åtgärder förspridning och andra skapa stabilitetattav vapen m.m.



underrättelsetjänsten 175förörändringsperspektivenFSOU 1999:37

ocksåbliravtalenefterlevnadenKontrollensäkerhet.och enavav
underrättelsetjänsten.förviktig fråga

påinriktasförsvarsbeslutenenligtockså attskallTotalförsvaret
påpåfrestningarnationellasvårahanteraförmåganstärka sam-att

omvärlden. Somikonflikterochkriserföljd bl.a.fred tillhället i av
dessaihänvisasutformningtotalförsvaretsinriktningallmän aven

vidgadfrånutgå sä-skallförsvarspolitikentillsammanhang att en
iunderrättelsefunktionenochhotens.k.kerhetssyn. De sam-nya

4.2.3.avsnittnedan iskall beröras närmaremed dessaband

situationsäkerhetspolitiskEn4.2 ny

Omvärldsutvecklingen4.2. 1

angivitshartidigare atthuvuduppgift ärUnderrättelsetjänstens som
hari övrigt,åtgärderoch depolitikför den somunderlag somge

syftarVerksamhetensäkerhet.landets yttremålsättning värnaatt om
för-politiskaochmilitäramaktersfrämmandeklarläggatillbl.a. att
ochinformationinhämtningbl.a.skerhållanden. Det avgenom

omvärlden.iutvecklingenochsituationenanalys av
militär-såväl denanalysenplaneringen utgörmilitäradenI av

omvärldssitu-säkerhetspolitiskagrad, denökandeistrategiska som,
Så-grundstenar.fundamentalaomvärldsutvecklingenochationen

perspektivplaneprocessenmilitärasvenskadeniframhålls detlunda
97-perspektivplaneringenfrånårsrapportFörsvarsmaktensbl.a.se

framtidaförsvarets ut-2Försvarsmaktsidé 2020, Rapport att98,
tradi-pågrundaskanhuvudsakligentidigare,såsomformning inte,

angreppsscenarier. För-ochhotbildermilitärakonkretationella
omvärl-uppfattningpåbaserasmåste omsvarsplaneringen även en

fram-denbedömningaromfattaochperspektivbredare aviden ett
vårtsåvälfrågaigällerDetisamhällsutvecklingen stort. omtida

globalt.ochövrigti ävenEuropanärområde som
1990-taletundermiljöninternationellai denOmvälvningama

ialltframförlägemaktpolitisktslut,krigetskalla nyttettmed det
och huma-fredsbevarandeinternationellaisamverkanochEuropa

mellankontakterna staternaiöppenhetökadåtgärdernitära samt en
de inter-Bl.a.situation.säkerhetspolitiskinneburithar en nym.m.

denochsammanhangolikaiemellankontakternanationella staterna
för-maktersfrämmandeinformationtilltillgången öppenökade om
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hållanden förutsättningarstörre tidigareän varsebli ochger att vär-
dera hotande utvecklingar i omvärlden. Detta ställer ändrade krav på
och ökade möjligheter föräven underrättelsetjänstens bedöm-ger
ning omvärldsläget. Dessa omvärldsförändringar har också lettav
till krav på förändringar underrättelsetjänster världen över.av

bl.a.I de årens svenska försvarsbeslut harsenaste det framhållits
den internationella politiken ochatt omvärldsutvecklingen i högre

grad tidigare präglas föränderlighetän och svårbedömbarhet. Detav
har hänvisats till dessa förhållanden iatt direktärstort sett ett re-
sultat den tidigare stonnaktskonfrontationen ochatt det kalla kri-av

har upphört. och för sigI det inte längre föreliggaget politiskaanses
eller militära förutsättningar för storkrig i Europa eller eljestettens
mellan stormakter under de närliggande åren. tidigareDet kalla kri-

paradoxala kombination politisk spänning och stabilitetgets harav
emellertid, det, förhållandevissägs rörligt och svårför-ersatts ettav
utsägbart säkerhetspolitiskt läge. Det gäller både i det korta och i ett
längre tidsperspektiv och såväl globalt regionalt och lokalt. Sesom
bl.a. 1995/96:12 ff.15 och 1997/98:84 15prop. s. prop. s.

svårbedömbaraDet omvärldsläget ha grund i de tidi-attanses en
stormaktsmotsättningama, såsom övergripande förävengare en ram

andra agerande, inte har någon jämförbarstaters ersatts av annan
ordning. Det har pekats på blockpolitiken i innebarEuropaatt att

Ävenkonflikter på lägre nivå bilades. andra regioner utanför Europa
åtnjöt under det kalla kriget relativ stabilitet de bådaen genom su-
permaktemas auktoritet inom sina respektive intressesfä-utstakade

dåvarandeDen risken för nukleär konfrontation mellan stor-rer. en
maktema ha lett till slags konfliktförbud.outtalat Seäven ettanses
bl.a. betänkandet Konfliktförebyggande verksamhet, SOU 1997:18

49.s.
Krafter, under storrnaktskonfrontationen kalla krigetoch detsom

har varit låsta, har således frigjorts och har fått ökatettnumera
spelrum. Allmänt den fortsatta utvecklingen i världen ka-sett anses
raktäriseras antal eller mindre inflytelserika aktö-störreettav mer

Ävensinsemellan heterogena och långt ifrån jämbördiga.ärrer, som
risken för storkrig har minskat och krig mellan länder haröppnaom

blivit mindre vanliga, emellertid faran för allvarligareävenanses
och utbredda regionala konflikter och kriser ha ökat. Konfliktenmer
mellan Indien och Pakistan exempel på sådan konflikt.är ett en
Andra exempel på allvarligare konflikter mellan har ellerstater, som
kan få konsekvenser utanför regionen bl.a. krav påäven genom en
internationell krishantering, de i Mellanöstern och i Jugoslavienär

i Afghanistan och flera afrikanska länder. Särskilda komplika-samt
tioner kan iligga andra länder inom region ofta stödjer någonatt en
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konflikt. gäller i fråga grannlandsi Det även ettparterna omenav
Konflikter i det asiatiska områdetmotsättningar.interna anses

kan få långt-militär risk för denågon Europa,knappast utgöra men
globala eko-följdverkningar bl.a.gående allmänna att storagenom
på ellerkan ställaseller kravkan berörasnomiska intressen att mer

frånfredsbevarande insatserochhumanitäraomfattandemindre
ff. och 1998:91995/96:15 Dss.12bl.a.länder. Seandra prop.

s.15
bl.a.svårförutsägbarhet,nyssnämnda präg-Omvärldslägets som

Sovjet-främst på grundmaktfördelningändrad globallas avav en
upplösning, kommaWarszawapaktens utgöraoch attunionens anses

under läng-politikeninternationellainslag i dendominerande enett
iutgångspunkthar, medFörsvarsberedningentid framöver. enre

1998:9 132sinläget, i Dssäkerhetspolitiskaanalys det rapport s.av
osäkerhetgrundlägganderåderdetkonstaterat,svensk delför att en

berorOsäkerhetenlängre sikt.omvärldsutvecklingenbeträffande
eko-politiska,faktorermängdpåFörsvarsberedningenenligt en -

svårgenom-mycketpåväxelverkarsocialaochnomiska ettsom-
mångaFörsvarsberedningenenligtSituationenskådligt sätt. rymmer

ochreligiösaetniska,grund i bl.a.sinharrisker,problem och som
ochi socialaochnationermellanmotsättningarpolitiska grupper,

miljö-rörelser,extremistiskamassarbetslöshet,klyftor,ekonomiska
samban-FörsvarsberedningenEnligtråvarubrist. ärochförstöring

nöd-detsvårförutsägbarså ärutvecklingenoch attkomplexaden så
dagensockså förberedskaphasvensk del attförvändigt gynn-att

försämras.kommaframtiden kanisäkerhetspolitiska läge attsamma
eller delarhelaockupationtillsyftarinvasionsföretag,Ett avsom

framhållits ochharredanemellertid,sigSverige, somter somav
möjligt1998/99:74, inteproposition attregeringensipåpekas ge-

vi harförutsattårentiodefall attiunder närmastenomföra vart en
dock vidareanförRegeringenförsvarsfönnåga.grundläggande

102:och15
begränsademål ieller insatserluftenfrämst motVäpnade genomgenomangrepp

dock enligt regeringenspåtryckningarochavsiktliga hot äreller andraSverige typer av
kunnaskulleomvärldsläge. Denuvarandeigenomföramöjligabedömning ävenatt

skulle kunnaSyftetvårt närområde.i attmed akuta krisersambandaktualiseras i vara
ökadeagerande. Denpåverka Sverigesellerfunktionsamhälletssvenskadet attstöra

demkontrollenbristandefalloch vissa övermassförstörelsevapen ispridningen gerav
tillockså anledningsammanhangdettai oro.

närvarandeRyssland förutvecklingen idel innebärEuropasFör
nämndadenhar iRegeringenosäkerhetsfaktom.den största nyss

ff.:och 40följande 14anförtbl.a.propositionen
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säkerhetenhotet i Nordeuropa i dagsläget sammanhänger medDet största mot en
Ryssland. Osäkerheten kvarstår Rysslands inrikespolitiskafortsatt instabilitet i om

den kanutveckling och de konsekvenser föra med sig för landets relationer till omvärl-
landet fortsätter fördjupas. för vidmakt-den. ekonomiska krisen i UtrymmetDen att

den militära kapaciteten mycket begränsat. utri-hållande eller refonnering Detärav
agerandet präglas samarbete med länder både i och i Asienkespolitiska Västav men

både och länder detockså hävdande intressen Väst i nä-mot motett egnaav egnaav
rområdet.

bedömning Ryssland inte kommer underallmänDet är att atten
innebära något militärt hot övrigaöverskådlig tid kunna Europamot

kriget. Försvarsberedningengällde under det kallapå det sätt som
möjligheterna skapa ryskbedömtregeringen harliksom att att en

nordeurope-militära operationer i detgenomföraförmåga störreatt
förhållande tillbegränsade ii dagslägetiska området är .än mer

1998/99:741999:2 841990-talet semitten Ds s. resp. prop. s.av
och ekonomiska instabiliteten ochden politiska43. Däremot anses

betydelse för deni landet haosäkerhetensocialaden storäven en
gäller inte minstsäkerhetspolitiska utvecklingen. Deteuropeiska

Östersjön. Regeringen harnärområdet kringsvenskabeträffande det
och pekatpropositionen 39nämnda 14emellertid i den nyss

Östersjöområdet och depraktiska samarbetet ipå det bredaatt nor-
sinsemellan och medsäkerhetssamarbetetilltagandediska ländemas

till säkerheten iväsentligt bidragländernabaltiskafrämst de ettger
osäkerhet i frågagrundläggandedet bl.a.Sålunda råderregionen. en

huruvi-utvecklingen i Ryssland ochdemokratiskafortsattadenom
Även från ietableras. bortsettordning skall kunnarättsstatligda en

landetgår, kommeri Rysslandutvecklingenriktningvilken genom
avgörande säker-resurstillgångarsinastorlek ochsin utgöraatt en

hetspolitisk faktor.
1998/99:74 63:anfört följande ibl.a.harRegeringen prop.

kontliktpotential,med den förknippadpolitisk osäkerhet ochgrundläggandeEn
närområde.vårtkvarstår dock i delar östraav

emel-politisk osäkerhet vår omvärld,potential och imilitär görKombinationen av
be-risk för väpnade hotmed det finns vissräknamåstelertid attattatt av merenman

måste haskall kunna reduceras, Sverigedenna riskuppstå.slag kan Förgränsat att en
beröradirekt kan Sve-väpnade hotdet möjligtberedskapsådan mötagör att somsom

omvärldslägenuvarandeomvärldsläge.nuvarande Iutvecklasvid krisrige ursomen
kränkningar Sveriges territo-beredskap kunnaständighamåste Sverige mötaatt aven

landet syftekan riktas ibegränsadehotoch sådana utövariella integritet attmotsom
hela totalförsvaret.beredskapskravställerpåpåtryckningar Dettaoss.

uttalandenregeringen och För-enligtbedömningdenVid avsom
på elleroch risker,hotkansvarsberedningen ettgöras somomnu

osäkerhetvid sidan dendetberör Europa, ärsättannat somav-
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säkerhetsfrågoma iframför allti Rysslandutvecklingenpräglar -
Nordafrikaochi Mellanösterni Kaukasussydöstra Europa, samt

framöver.betydelse under åren Etttillmätaskommer stortattsom
med förvär-eller har till ochregioner beståri dessaantal konflikter

fortsatt myck-gäller detta denminståren. Inteunder de senasterats
möjligheterrörandeIrak och FN:smellan FNkrisen attallvarligaet

Semassförstörelsevapen.sinaelimineratIrakkontrollera att
32.och 1999:2Dsprop.1998/99:74 15 s.s.

ochsamhällsutvecklingen iberörs stortSom sagts om-nyss
mindreellergradallt högrekriser imedvärldsutvecklingen merav
migra-överbefolkning ochbl.a.förhållandensvårpåverkbara som

iresursknapphetochfattigdommiljöförstöring,tionsproblem, t.ex.
iförhållanden,livsmedelsbrist. Detoch ärform vatten- av-somav

under detkrafterna råddeåterhållande bipoläradesaknaden somav
föröka riskentill konflikter ellerledamånga fall kanikriget,kalla

Kriser och konflikter,konfliktområde.inomeskalering ett somen
för-betydelse, utlöses ellersäkerhetspolitiskallmänfåkan meren

eller inommellanmotsättningarreligiösaetniska ochävenvärras av
etniska, natio-underblåsatenderar makthavareSålunda attstater.

intressen.sinafrämjaförskillnaderreligiösanella och att egna
och religiöstetnisktnationellexempelBosnienkriget attär ett en

säkerhetsproblem,framträdandehar blivitkonfliktfärgad ett mer
perspektiv. Däremotglobalteuropeisktsåväli störreettsett som

förbetydelsebegränsad direktendast hakonflikterdessatorde en-
KonfliktemaSverige. sätterellerstormakterskilda stater som

andras,ochorganisationemas, FNinternationellaemellertid de :s
används förintedessapå spel attrelevansochtrovärdighet om

sinställer isammanhang. Dettalidande i dessa turmänskligtminska
fredsbeva-med bl.a.ingripabereddaandrakrav på attattstater vara

1998:9 15Se Dsrande insatser. s.
framtideninföromvärldsförändringamabeskrivningarskildaI av

komplexitet,alltsamhälletsmodernadet störrepåpekatshar det att
faktor,detutifrån ochför störningar ärsårbart attdetta engör mer

bedömningsäkerhetspolitiskvidmedmåsteovillkorligen tas ensom
utvecklingenteknologiskadenSålundaomvärldssituationen. görav

ochmindreaktörer,relativtförmöjligtdet även grupperresurssvaga
möjligheterochkunskaptillfå tillgångenskilda attt.o.m. personer

åstad-medel föreller andratillverka attanskaffa elleratt vapen
och dator-tele-åtgärderSå kanskada.omfattande motkomma t.ex.
olika slag,kommunikationförkonsekvenserförödandefå avsystem

transaktionerekonomiskaoch förlivsmedelsförsörjningochför el-
vidutnyttjassjälvfalletkan ävensårbarhetökandeSamhälletsm.m.

försvar-undermineraeftergifter,uppnåförsökiväpnade attangrepp
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sviljan och påskynda motståndarens nederlag. Se 1998:9Ds 16s.
och 105.

i 1998/99:74 på hotsituationer,Regeringen exempelger prop.
ligger inom för vidare spektrumenligt beredningen ettramensom

följande 47:enligt
och begränsadomfattning,med syfte ockupationVäpnat änannat somavangrepp,-

ljärrstrids-skulle kunna sigmed kort förvarning. Detkan rörasättas t.ex. om
frånutgå direkt sinkryssningsmissiler, ballistiska robotar kanflyg,krafter som

fredsgruppering.
såväldvs. kan organisa-förtäckt angriparen,Angrepp stattyp, som vara en som enav-

påverkansmedel såsomidentifiera, och därsvårtion, motär typeratt angreppnya av
utnyttjas.informationssystem

inkluderande icke-avanceradeutnyttjarAktörer, inte är stater, vapensomsom-
konventionella vapen.

tidsförhållandena knappa och totalförsvarsre-därsamhället,Svåra påfrestningar är-
behöver utnyttjas.surser

fallbedömtpropositionennämndai denRegeringen har att avnyss
i fallillustrerar,angivna exemplendekaraktär,den vartsom nyss

Sveri-troliga hotendedecennietunder det utgör motnärmaste mest
följande s. 47:vidare framhållitRegeringen harsäkerhet.ges

har möjlighetereffektivtsäkerställaanledningñnns därför sättDet ettatt att
fallovanståendedrag förrisker. ärhot och Ettdessa atttypergemensamtmöta avatt

civila och militärablandningochmycket kortaförvamingstidema kan att avenvara
uppstå de hot och riskerFöljande problem kanbehövas.komma närkan attresurser

skallskisseratshär mötas:som
förverkligasdeoch hanterashot förebyggasskall dessaHur om-

myndigheterna utmellanoch samordningenansvarsfördelningenskallHur se-
till civila myndigheterstotalförsvarsresurserenklaste ställaskallHur sättman-

förfogande
civil-militärasamordnade insatsertillfredsställande iledningssystemenFungerar som-

varselmed kortgenomförs
nöd-propositionen detnyssnämndai den47Regeringen anser

skisseradeförmågautvecklar sinSverigevändigt mötaattatt ovan
samhälletsmåste såväl totalförsvaretHärvid öv-hotsituationer. som

användning.tillkommariga resurser
säkerhetspolitis-också påverkar denOmvärldsförändringar, som

ka
ekonomiskafortgåenderiktning bl.a. dendå i positivbilden ärmen

utvidgning EUDärvid spelaremellan.integrationen storstaterna aven
syftet med EUdet grundläggandeSålundaroll. attär genom en

freden, frihetenförhindra konflikter ochsamverkanfördjupad trygga
dedärvidhandelnEkonomin ochi hela Europa.och säkerheten somses

tidigareinstrumentenviktigastesannolikt väver separe-sammansom
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otänkbart". bl.a.Sekrigetgemenskapi görrade nationer prop.somen
1996/97:4 33försvarsbeslutårs se199626.1994/95: 19 I s.prop.s.

grundläggande bety-unionenEuropeiskasärskilt ärframhålls att av
minskarvidgad unioni Ensäkerhet Europa.ochstabilitetfördelse

Europa.ikonflikterförriskerna
fram-1998:9delrapporten Dsockså iharFörsvarsberedningen

ochberoendetömsesidigaomfattandealltmerdethållit s. 101 att
mel-säkerhetochekonomipolitik,inomsamarbetetinternationella

in-undviks. Denkonfrontationermedförthar öppnalan attstaterna
samarbetet,industriellainternationelladethandeln,ternationella

kapitalmarkna-internationelladenochinvesteringarinternationella
skapatochbetydelseiökat ettFörsvarsberedningenenligtharden

snabbadenSåvälberoendeförhållande mellan stater.starkareallt
deavregleringamaomfattandedeutvecklingenteknologiska som

Ekonominsbidragit till detta.kapitalmarknad harländernasenskilda
alltFörsvarsberedningen störreenligtsåledesfårglobalisering en

denförsamtidigt gränserochländerenskilda sätterförbetydelse
19.1998:9Se Dshandlingsfriheten.nationella s.

integreringdärmedinnebärglobaliseringenekonomiska enDen
fredligfortsattforgarantikanemellan, ensom enstater sessom

sårbarhetökadocksåemellertidinnebärsamverkan. Den en
poli-sinatillgodosesökeragerande. Staternaandragrund statersav

medelandramedintressenhandelspolitiskaochekonomiskatiska,
möjlig-såledesintemationaliseringenfortsattaDenmilitära. gerän

relationernaipåtryckningarnegativapositivasåvältillheter som
ekonomiskafördjupadedetskaparSamtidigt samar-mellan stater.

ochbevarassamförstånd ut-ochstabilitetförgrund attbetet en
bedömsvärldshandeln t.ex.beroendekinesisktökatvecklas. Ett av

omvärlds-forpåverkamöjligheter etttill attleda störrekomma att
harKinaframhållsKina. Detbetydelsefullt attalltutvecklingen mer

sidanvidstormaktekonomiskblibl.a.framtidenimöjligheter att en
m.fl.USAav

beroendetsochsamarbetetsekonomiskaglobala ne-ökandeDet
enstakaistörningari ettbl.a. t.o.m.sigvisarverkningar attgativa

ochvärldenhelakonsekvenserfå överekonomi kan ge upp-lands
krisen,ekonomiskakriser. Denallvarligaregionaltfallitillhov vart

sedanochår 1997underSydostasienistartade somsommarensom
världsekono-påverkatharochOstasienhela äventillspritt sighar

beroendefinansielltochekonomiskthur var-visar avövrigt,imin
ochJapansFrågornaländerindustrialiserade är.världens omandra

utvecklingenosäkerhetenochsvårigheterekonomiskaRysslands om
säkerhetspolitikenochekonomierländers ytterstandradär berör

såle-kanregionellerlandikrisekonomisk ettEn envärlden över.
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des snabbt få globala ekonomiska konsekvenser och innebära poli-
tiska problem och kriser säkerhetspolitiskäven Se Dsart.av
1998:9 19s.

Det har å andra sidan pekats på den aktuella finanskrisenatt även
har haft samarbetsfrämjande inverkan på det internationellaen sam-
fundet. Så fallethar blivit de diskussioner, har förtst.ex. genom som

hur det nuvarande fmanssystemet med den Intemationella valu-om
tafonden och Världsbanken i skall förbättras, för minskacentrum att
risken för ekonomiska kriser och underlätta hanteringen sådanaom
uppstår. Se 35.Ds 1999:2 s.

Omvärldsutvecklingen, det gäller den säkerhetspolitiska situ-när
ationen och förhållandet mellan präglas, redan har be-statema, som

utsträckningi allt växande internationellt stabili-rörts, större ettav
samarbete för bl.a. rustningskontroll, förtroendeskapandeserande

åtgärder icke-användningoch eller icke-spridning ABC-vapen.av
Sålunda kärnvapen alltjämt viktig faktor i den intematio-utgör en

säkerhetspolitiken.nella Samarbetet har tagit och sig fortlöpandetar
uttryck i olika avtal mellan och i tillskapandet eller förstär-stater
kandet olika s.k. säkerhetsorganisationer.av

på avtal, i förstaExempel hand syftar till i ömsesidig för-attsom
ståelse militär information och begränsautbyta konventionellaatt
stridskrafter, det tidigare omnämnda reviderade Wien-är

från år och CFE-avtalet från år Bådadokumentet 1994 1992. avta-
föremål förlen, de militära förhållandena i Europa ärrör ensom

fortgående utvecklingsprocess. Sålunda har CFE-avtalet omarbetats
år omfattande modemisenngsarbete pågår och1996 och väntasett

årleda till Wien-dokument under 1999.ett nytt
sikte reduktion strategiskaAvtal, Startärtar en av vapen,som

Strategic Reduction Treaty mellan USA ochl-avtalet Arms
Avtalet trädde i kraft år och har efterföljtsRyssland. 1994 Startav

ytterligare reduktion2-avtalet, innebär kärnvapen. Av-som en av
följasdet sistnämnda avtalet skall Start 3-avtal.sikten är att ettav

Non-Proliferation syftar tills.k. NPT-avtalet Treaty,Det attsom
förhindra spridning kärnvapen och kämvapenteknologi samt attav

användning kärnkraft, har undertecknatsfrämja fredlig 185en av av
anskaffningfinns avtal förbud utveckling, ochVidarestater. motom

Årtoxinvapen. träddelagring biologiska stridsmedel och 1997 enav
kraft,konvention förbud kemiska i denomfattande motom vapen

eller CWC-konventionen Chemical Con-s.k. kemvapen Weapons-
avtal från 1990-talet sikte på exportkontrollvention. Andra tar av

teknologiöverföring.kontroll Till vissa avtalen, detoch avvapen av
m.fl., formalise-Wien-dokumentet och CFE-avtalet knutetgäller är

för verifiera avtalen efterföljs.rade inspektionsmöjligheter att att
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ingår sådana,länder,ökande antaletoch detavtalMängden somav
verifieringåtgärder föreller avta-bl.a.skapar system avengenom

utvecklingen.den militärakontrollinternationellökande överlen en
nedrustning,gällerdetavtalsbundenhetenökande närSåväl den

ABC-spridninganvändning ellerförbudvapenkontroll, mot av
säkerhetsorgani-iverksamhetenökandedenstridsmedel somm.m.

detUndersäkerhetssystemet.internationelladetförstärkersationer
mellanfunktionernafrågauppdelning iklarråddekalla kriget omen
förhål-längreinteSåorganisationerna.internationella ärolikade

utvecklas.harintresselandet, gemensamtettutan
ibetydelsesärskildharsäkerhetsorganisationer,Bland de som

och NatoFNförutomsäkerhetssystemet,europeiska ärframtidadet
säkerhetssyste-ikämverksamheterOSCE,ellerOSSE trebl.a. vars

konfliktforebyggandearbete,norrnbildande re-utgörs ettmet av
förtroendeska-militärtkonflikthanteringoch samt ettkris-spektive

ochhelheti sinEU-samarbetet storhararbete. Härutöverpande en
detmedsambandbetydelse. I attsäkerhetspolitiskgrundläggande

bättrefår EU1999årkraft underträder iAmsterdamfördragets.k.
ochfredsbevarandehumanitära,initiativ tillförutsättningar taatt

försvarsorganisa-genomförasskallfredsfrämjande insatser, avsom
försvarkollektivtförinstrumentutgörNato, ettVEU.tionen som

utgångspunktmedmedlemmaralliansensförsäkerhetsamfälldoch
lägeframstår i dagenssamarbete,militärtoch sompolitiskti näraett
organisa-militärpolitiskaochsäkerhetspolitiskadominerandeden

ochkris-verksamhetsin motinriktar alltmerNatoi Europa.tionen
utanför Nato-insatsberedskap ävenhögmedkonflikthantering

krishanteringsfömiågaökadtillMöjligheterterritorier.ländemas en
allti störrealliansanslutnaicke staterattNato öppnas genomgenom

tidigare Wars-debl.a.organisationen,medsamverkarutsträckning
utvidgadeoch detEAPRUpprättandet sam-zawapaktsländema. av

ytterligareexempeltidigare,har nämntsi PFFarbetet är, som
bl.a.Jfrsäkerhetssystem.förstärktfortsatt prop.i ettmoment

ff.361999:2ochff. Ds191998/99:74 s.s.
1201998:9se DspåpekatharFörsvarsberedningen s.Såsom

ipåpekatharregeringenochff.36 prop.1999:2och Ds s.
denochrelationernamaktpolitiskadeklargörsff.s.191998/99:74

institutionalise-nämndadesituationensäkerhetspolitiska nugenom
Avtalsbundenhetensäkerhetsfrågor.isamarbetetförformernarade

säkerhetsor-existerandeutökningellertillskapandetoch avnyaav
förtroendeökatochökad etttillbidrarganisationer transparensen

problemlösning-ochförhandlingarunderlättarmellan samtstaterna
krishantering. För-effektivareochsnabbaremöjliggörDet enar.
väsentligtdet attemellertid på ärpekar attsvarsberedningen om-
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världen tidigt får signaler någon bryter ingångna avtal, såpartom
skapas för eventuellt erforderliga motåtgärder.att utrymme

Omvärldsutvecklingen från den säkerhetspolitiskt spända situa-
tion, präglades det kalla kriget, har förändrat underrättelse-som av
tjänstens tidigare huvudsakliga inriktning bestående i traditionella
och konkreta militära hotbilder och angreppsscenarier. komplexDet

ofta svårbedömbara faktorer, påverkar omvärldsut-av som numera
vecklingen och bl.a. skall ligga till grund för den svenska för-som
svarsplaneringen och säkerhetspolitiken, ställer andra högamen
krav på underrättelsetjänst, skall förse beslutsfattare meden som
information. Förändringarna i den internationella miljön har medfört
behov underrättelser former säkerhetshot och på-motav om nya av
frestningar på samhället. Sålunda krävs uppmärksamhetstörre mot
politiska, ekonomiska och andra omvärldsförändringar vadän som

aktuellt tidigare. Omvärldsutvecklingen ställer sålundahar varit
förmåga underrättelsetjänsten hantera bredarekrav på hos in-att en

formationsinhämtning och kunna allsidig och framåt-göra en mer
syftande analys.

framtida krigets karaktär4.2.2 Det

för planeringen försva-Självfallet det avgörande betydelseär avav
bedömning kan i fråga inte bara vilkagörasrets att omenresurser

hur krigföringenkanhot landet, ävenvänta, utanattmot varasom
ställer bl.a. krav påutvecklas och förändras. Detkan komma att un-

långsiktigt,i 5- eller 10- ochderrättelsetjänsten ettatt ett uppmer
information, kanperspektiv, kunna lämna läggastill 20-årigtett som

uppfattning vilkaellertill grund för vapensystemomprognoser en
anledning skydda sigteknik, det kan finnas ioch att motsomny

innebär den militära underrättelsetjänstenframtiden. Det utöveratt
taktiska förutsättningarna ochfölja de omedelbara operativa ochatt
förmåga följa sådana för-för militärt hot, måste hariskerna attett

påverka krigets framtida karaktär.ändringar, kan komma attsom
med syfte ockupera hela eller delarmilitärtEtt att avangrepp

betraktats det allvarligaste och närlig-landet har tidigare mestsom
vår nationella säkerhet och vårt oberoende. dessagande hotet Imot

underrättelsetjänstenssammanhang har det framhållits det hör tillatt
regeringen försvarsledningen förvarningfrämsta uppgifter ochatt ge

krigsduglighet. mi-underlag för beslut beredskap och Denoch om
stonnaktskonfrontationendiskussionen har, sedan harlitärpolitiska

kommit kretsa kring vilka konflikttyper,alltmerupphört, att som
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kan i framtiden och vilken karaktär det framtida kriget här-väntas
Diskussionernavidlag kommer ha. har bl.a. frågan inteatt rört om

invasionskrig hör till det förgångna bl.a. bakgrund syftetett mot av
med krigföringcn, vapenteknik och s.k. informationskrigföring.ny

Frågan har aktualiserats inte förvamingen i utsträck-störreom
hitintills bör sikte på andra konflikter anfall-ning än änta typer av

andra krigföring den traditionella. Sålundaskrig och äntyper av
konflikter i framtiden troligen sig inom bredarekommer röraatt ett

variera allti-metoder och medel. Metoderna kanspektrum väntasav
subversiv verksamhet, ekonomisk krigföring,från sabotage,terror,

krigföring, konventionellt krig till användningpsykologisk av
Konflikter kommer föras på allt högremassförstörelsevapen. att en

sårbara informations-och bl.a. riktas och led-teknisk nivå mot
förändring krigets karaktär i dessa hänseendenningssystem. En av

situation,till annorlunda säkerhetspolitiskleder självfallet en som
uppgifter.underrättelsetjänsten infor förändrade ochställer nya

perspektivplaneringenFörsvarsmaktens årsrapport från 97-bl.a.I
tidigare har i2 framhållsFörsvarsmaktsidé 2020, Rapport98 att

den allvarligaste fonnen hotförsvarsplaneringensvenskaden av
riktatuppfattats militärtlandet väpnat motettmot angreppvara

överlevnadsmöjlighetnationen/territoriet och hela samhällets som
meddå i form invasionbefarades skefri stat. Detta avangrepp

in-syfte. klassiska militäraunderkastelse Detochockupation som
och svenska intressen bedömsSverigevasionshotet mot numera en-

varje fall imycket litet. gäller iallmänt Detligt årsrapporten som
blandBedömningen har gjorts10-årsperspektivet.det närmaste an-

Sovjetunionen ochutvecklingen i tidigarebakgrund öv-nat mot av
utgjort det endatidigare harWarszawapaktsländer,riga egent-som

sikt bedöms detlängreSverige.hotet Inteliga militära mot ens
och bl.a.framtida krigs karaktärutgångspunkt imedemellertid ett

Sverige kan blirisk förfinnas någonteknikutvecklingen större att
Se i årsrap-kommande krig. 63invasion ifor militär ettutsatt s.

porten.
konfliktscenariet inteförhärskandeframgått detredan harSom är

krig mellan länderkrig ellerglobaltlängre öppet utanettett re-ens
med eventuellt flera aktörerkonfliktsituationerlokalagionala eller

inomvåld bedömsRisken förinblandade. änstörreväpnat vara
ni-låg tekniskdå i allmänhet påoch våldetmellan utövasstater en

ocksåårunderhar utspelatsde krigvå. Många är avsenaresomav
ställsintebefolkningsgrupper ochdärkaraktärinbördes motstater

konventionella mi-medstridshandlingamaegentligavarandra. De
kon-från andrablivit svårare skiljadärvidmedel harlitära även att

hot, sabotage,maktutövninginnefattandefliktsituationer genom
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krigföring konflik-krigföring, gerillabetonad därekonomisk m.m.,
stridsmetoden användningomfattning och ABC-yttersttens av-

säkerhetspolitiska konsekven-den kan fåstridsmedel sådanär att-
länder.för andraävenser

riktadealltså for väpnade direktminskarRiskerna motangrepp
internationelltökande ikonsekvensEn ettstat. engagemangaven

utsträckningemellertid i alltsäkerhetssamarbete störreär stateratt
med bl.a. kravnämnd karaktärkrigssituationerdras in i nyssav

for detinnebär riskermilitära insatser,konventionella egnasom
uteslutaskan inte hellermaterielpersonal, Detlandets att ettm.m.

till hot detoperationer kan ledafredsbevarandeideltagande mot
mindre organisationer ellerforRisk finnsterritoriet. att t.ex.egna

internationellaför hindra detterroristgrupper,aktörer och att enga-
Så-för väpnade attacker.landethämnd,eller utsättergemanget som

kvalificeradetill mycketockså tillgånghakandana vapengrupper
massförstörelsevapen.utnyttjamöjlighettänkas hakanoch attäven

Över detinternationelltkan ävenhuvudtaget ett engagemang, om
ledamilitära aktioner,innebärsyften och intehumanitärahar rent

kan järn-landet,detsäkerhetspolitiska hottill t.o.m.mot somegna
väpnadeföras med angrepp.

stridsmedelländer med modernamellankrigframtidaI öppetett
precisionsvapensofistikeradealltmersannoliktdet attsomanses

väsentlig roll.spelaledningssystem kommeroch avancerade att en
utveckladetillgång till högtochInformationsöverlägsenhet vapen-

slagkraft bedömsochprecisionräckvidd, högmed lång storsystem
motståndare. öka-Denframtiden slåimöjligheter utattstörre enge

Således kanutnyttjas.kommer dåsamhälletide sårbarheten att an-
bank- ochsåsomsamhällsfunktionerviktigabefaras t.ex.motgrepp

skekan bl.a.energiförsörjningen. Detochkommunikationssystem
datorteknik,medreglerasfunktionerdessabakgrund attmot somav

samhället iförförödande konsekvensermed öv-spelkan sättas ur
samhäl-iviktiga funktionerandrai frågagällerrigt. Detsamma om

industnproduk-livsmedelsdistribution,Vattenförsörjning,såsomlet
försvarsmakt,fråga landetsminst iintetion och vars upp-omm.m.

1998:9 103datorteknik. Se Dsberoendegradgifter i högsta är s.av
och 108

och ocku-invasionmotståndarenbetvingaMöjligheterna utanatt
framtiden.öka ibakgrund kommaangivenpation attmot nyssanses

ochcentralapå slågåkriget kommastället kanI att utatt ut resurser
funktio-fleralltmotståndare, byggerhosledningsförmågan somen

och regionerländermedförinformationsteknologi, vilketpå attner
innebärSålundainformationssystemen.störningar iförkänsligaär

på teknik ochsamhällsfunktionemafrån de flestade ökande kraven
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tekniska lösningar för snabb information och styrning bl.a. genom
datoriseringen och s.k. IT-teknik ökande sårbarhet,annan en som
kan utnyttjas motståndare. frågaDet åtgärder, vid-ärav en om som

för förstöra, påverka eller utnyttja andras information ochtas att
informationssystem och har förödande konsekvenser försom sam-
hället. infonnationskrigföringBegreppet används i dessa samman-
hang.

alltmer sofistikerad teknik ellerGenom avanceradeen vapen,
Highlaser och s.k. HPM-vapen Microwave, ökar möj-Powert.ex.

avstånd förstöra bl.a. informationssystem.lighetema Det äratt
fråga kan utnyttjas mindre aktörer ochävenom vapen, som av som
kan erbjuda dem relativt billiga verktyg med lång räckvidd for att

omfattande skada. Inforrnationskrigetåstadkomma mycket innebär
skyddassamhället inte längre kan enbart med kon-motatt angrepp

skall i detta framhål-ventionella militära medel. sammanhangDet
i framtiden bedöms komma alltlas maktutövning utövasattatt av

icke-statliga, multinationella aktörer ochfler aktörer. innebärDet att
fraktioner, kriminellaetniska internationellaandra intressegrupper,

enskilda kriminella befa-terroristorganisationer ellerorganisationer,
nationella och vitala intressen.hota samhälleskomma att ettras

ak-också, har erbjuda dessakommerFramtiden sagts, attsom nyss
lång räckvidd.farligare medbilligare ochallttörer vapensystem

angri-på kostnadseffektivtgenomföraskan sättAngrepp utan attett
uppstå plötsligt ochVäpnade hot kanavslöjas. väntasävenparen

Jfri mellanstatliga konflikter.ha sin grundochoväntat attutan
Underrättelsetjäns-årsrapport 50.nyssnämndaFörsvarsmaktens s.

ställas inför svårlöstahärvidlag kommakan inte minst attten upp-
förvarning.det gällergifter bl.a. när

biologiska ochsåsom taktiska kärnvapen,Massförstörelsevapen
tillABC-stridsmedel bedöms kunna kommastridsmedelkemiska

innehavantal har deklareratframtida krig.användning i Ett staterett
svårtytterligare spridning dessasådana och är attav vapenenav

internationella ansträngningarförhindrahelt görsatt storatrots
särskildredan har påpekats finns detnedrustningsområdet. Som en
mindreeller auktoritär regim ellernågonrisk för extrem t.o.m.att

använda eller med massförstörelse-sig lockad hotakänner attgrupp
syften eller sig nödsakad inå sina politiskaför att ettatt anservapen

ff.tillgripa dem. och 110Se Ds 1998:9 104lägepressat s.
framtidensåledes och kommer iKämvapenkrig ävenär att vara

säkerhetspoliti-räkna med i den internationellaviktig faktor atten
i och denminst inspektioner Irakken. visar inte FN:sDet senare

Indienbetingade konflikt mellanterritoriella och religiösttidens
påtryck-och hotmed genomförda kämvapenprovoch Pakistan som
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forskningsframste-genetiskabiologiska ochsnabbaningsmedel. De
produktion iutveckling ochförmedfört riskerhar även stora engen

Också C-B-vapenområdet.inomstridsmedelskalastörre av nya
utvecklas.kunnalång tid ochfinnas under ävenkommer attvapen

och billigaförhållandevis enklaC-stridsmedeloch attBåde ärB-
framtidahot iallvarligtkunnabedömsoch de utgöra etttillverka ett

iochinsatserfredsfrämjandeinternationella ävenkrig och sam-mot
Jfr bl.a.terrorism.formerallvarligaremedband prop.t.ex. av

1911996/97:4 s.

och riskerhot4.2.3 Nya

harredanFörsvarsberedningen,har1998:9Dsdelrapporten soml
traditionellt slaghotenpå väpnatpekatframgått, att angrepp avom

Försvarsberedningen s.enligtemellertid intehindrarDettaavtar.
utsträckningökandeiochochuppstårkonflikter stater,att101 att

brotts-religiösapolitiska elleri formaktörerandra grupper,även av
ocksåpåtryckningarochhotm.fl., kan utövaorganisationerliga

omfattningsådanmedel imilitärakonventionellamed andra enän
flestadeisäkerhetspolitikenrelevans.säkerhetspolitiskfårdetatt

tillhänsyntillvidgatsberedningenenligt att tadärförharländer
andrasamhället ävenpåfrestningarochhotrisker,tänkbara av

oberoende.ochfrihetlandetsmotslag väpnatän ett angrepp
säkerhetspoliti-svenskaockså denpåpekatsharredanSom ges

syftar tillbl.a.försvarsbeslut,års1996och1995 somken genom
värld,föränderligstarktisäkerhetennationelladenstärka"att en

skallendastintetotalförsvaretinnebärinriktning, attändrad somen
s.1995/96:12hot. lförsvarspolitiska angesbemöta gängse prop.

dag,isiggarderabehöver emotbefolkningende hot,46 att som
ocksåväpnadehot utanmedbaraintesammanhänger angrepp,om

ochinstabilitetpolitiskadendenkonsekvensertänkbaramed oro,av
proposi-lkalla kriget.efter dettillkommerkonflikter, ytande som

förriskökadbl.a.upplevsdagens Europaipåpekastionen enatt
omfat-ochterroristhandlingar ettbrottslighet,gränsöverskridande

krigshandlingardirektatillibland lederförtryck,ochvåldtande som
Härtillföljd.tlyktingtragedierstorskaligaochförödelse sommed

ochinombådefredipåfrestningar utomsvåraförriskerkommer
ochegendommänniskor,bådedrabbakanallvarligtlandet, som

miljö.
utvecklaskanpåfrestningar,ochriskerhot,fråga somDet är om

ochkaraktärtill sinsamhällsstrukturerhelaberöra sommenattmot
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definitionsmässigt ofta har icke-militärt Konsekven-ett ursprung.
kan emellertid innebära militära krävs föratt attserna resurser

skydda samhället nationellaoch intressen. frågaDet dockär om
förhållanden där krav kan ställas på ingripande myndigheterett av
inom för totalförsvaret, består såväl militärramen som av som
civil verksamhet.

den propositionen framhållitsnyssnämnda har denI 30 att
säkerhetspolitiska situationen har medförtändrade vi idag måsteatt

bredare spektrum tänkbara hot, risker och påfrest-besvara ett av
samhället. hänvisas till inre väpnade konflikterningar Det attmot

världen orsakas såväl politiska etniska, reli-på olika håll i av som
förhållanden.sociala och miljömässigagiösa, ekonomiska, Ytterst

propositionenkonflikter enligt hot dendessautgör ett mot gemen-
propositionen framhålls också den31säkerheten. I attsamma

integrationen och den ekonomiska och tekniska utveck-fördjupade
sårbar-ökade risker för störningar i samhället ochlingen innebär att

ökar.heten
förmåga förebygga och hantera dessasäkerställaFör attatt en

säkerhetenoch hot i fråga den nationellariskerolika typer omav
fortsätt-försvarsbesluten säkerhetssynen vidgas. Ienligtkrävs att

säkerhetsbe-därför utgå från vidgatskall totalförsvaretningen ett
bildensäkerhetspolitiskatill denhänvisatsharDet attgrepp.

säkerhetspo-kärnan traditionellahårdasträcker sig från den av mer
konflik-delångsiktigt inte kan utesluta,vilitiska hot, över nyasom

spår, till de hot ochi det kalla krigetsblossatenderarter att uppsom
modernaglobala utvecklingen och dedenrisker, följer sam-som av

riskerför hot ochSåsomsårbarhet.hällenas nämnareen gemensam
attsäkerhetssyn definitionenvidgadbakgrundmot angavsenav

förhållande påverkar det in-eller någotföreteelsenågon händelse,
viktigalandets befolkning,vår nation,ternationella samfundet,

sätt. Selivsmiljö på oacceptabeltvårsamhällsfunktioner eller ett
och andra1996/97:4 62 65. Ioch 481995/96:l2 30 samt s.s.prop.

1996:51Försvarsberedningens Dssammanhang se bl.a. rapport s.
säkerhetstänkandebredaretill hotbilden ihänvisats34 har att ett

maktkonfliktersäkerhetsbegrepp når från klassiskavidgatoch ett
migrationsrörelser,ekologiska obalanser,försörjningskrisenöver

till detkonflikter och terrorismoch kulturellaetniskanationalism,
sårbarhet.samhälletspostindustriella

enligt försvars-säkerhetsbegreppvidgatförInom ett rymsramen
vårtför hävdaskall utformastotalförsvaretinte barabesluten attatt

landetintegritet och försvaranationellaoch vårterritorium mot
förknippadeoch riskerindirekta hotDe ärväpnat sommerangrepp.

för-omvärlden,konflikter ikriser ellerinstabilitet ochmed öppna
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eller direktai form olika stödåtgärderockså satsningaranleder av
humanitär karaktär,fredsfrämjandeinsatser ochinternationella av

sammanhang skalli dessadeltagande inom FN:s Avenbl.a. ram.
Se bl.a.ha aktualitet.vidgad säkerhetssynsåledes prop.en

och 49.1995/96:12 31s.
fram-hot särskiltsamband med s.k.har i1995/96: 12I nyaprop.

också skullekonfliktaktörerna inågon31hållits s. att enavom
bliskulle konsekvensernaicke-konventionella stridsmedelutnyttja

konfliktområdet. Till-utanförlångtoöverblickbara ävennärmast
bl.a.vidgas,också kommakanmassförstörelsevapentillgången att
ochvapenplutoniumkärnvapen,bristande kontrollföljdtill avav

pånärområdevårtmiljöproblemen ipotentiellakämavfall. De
avfall frånkontrollbristandeoch överförekomstengrund avav
framhållitsharkämkraftsverksamhetoch ävenkämvapenhantering

beto-propositionen35. I1996:51Se bl.a. Dsmycket stora. s.som
också i likakärnvapen,spridningförriskenvidare att menavnas

endastintegällerkemiskabiologiska och statergradhög vapen,
terrorist-exempelvisaktörer,enskildaochorganisationerävenutan

hot.Jfrallvarligaremåhända änDessa ettutgör prop.grupper.
1998/99:74 53s.

pågående de-särskilt i denbetonatshars.k. hot,Andra somnya
inforrnationsteknologiområdet.inomutvecklingengällerbatten,

mi-såvälförIT-områdetinomutvecklingentekniskadenFöljder av
föruppträdandemilitärtdoktriner ochmilitäralitärteknik, sam-som

undertidigare seframhållitsövrigt harisårbarhethällets av-ovan
påverkarinformationsteknologinväxandesnabbt4.2.2.snitt Den

allaSnartområden.antal sagtinomsamhällsstrukturen stortett
denna.beroendetidigare,har berörtssamhällsfunktioner är, avsom

icke-militäramedförberoende IT ävenökande attSamhällets av
1996:51Se Dstidigare.potentiellt hot änaktörer större s.utgör ett

ff.541998/99:74ff.1998:9 105och Ds samt35 s.prop.s.
hotpå s.k.givitssammanhangi olikaexempel harFöljande nya

totalförsvaretförinombemötasskulle kunnaoch risker, ramensom
underrättelsefunk-fråninformationpåkravställakanoch ensom

tion.
förriskkan motsätt-konflikter attreligiösa utgöraEtniska och

omvärldenföljder föroch andraekonomiskamedspridsningarna
fortsattahot ansträng-eller kanflyktingproblem utgöra mott.ex.

påställa kravochsäkerhetåstadkommaningar att gemensamen
FN-operationer.i bl.a.deltagandeinternationellt

kämkraftssäker-bristandemedsambandbl.a.hot harEkologiska
i In-ABC-stridsmedel öststatema.förstöringpågåendeochhet av

kansituationerekologiskaSvåraandrafrånkrävaskan stater.satser
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leda till bl.a. flykting- och migrationsrörelser omfatt-även storav
ning.

Åtgärder spridning massförstörelsevapen kräver bl.a.mot av
kartläggning försäljningar massförstörelsevapen från antalettav av

inköpsansträngningar frånleverantörer och aktuella sprid-samtav
i Nordafrika förningsprojekt i bl.a. länder och Mellanöstern. Risken

organisationer, terrorist-spridning gäller inte bara ävenstater utan
m.fl.grupper

migrationsrörelser i omfattning orsakadeFlykting och större av
och religiösa problemekonomiska, ekologiska, etniskasvårat.ex.

mottagarländer och kan såväl in-påfrestningar ikan medförasom
för omvärlden i övrigt.utrikespolitiska återverkningarsom

kriminalitet kan hot bå-Internationell och utgöraterrorism mot
utnyttjasindivider och Terrorenskildade stater. som vapen av

religiösa målidentifierbara politiska ellervissamed mengrupper
samhällsfarlig inställning.allmänt Brotts-medäven mergrupperav

maffiainternationellvapensmuggling,bl.a.lighet i form m.m.av
försäkerhetshotdirektomfattning denfå sådankan utgör ettatten

enskild stat.en
form valuta-utrikespolitiska iEkonomiska hot och spänningar av

utrikeshandeln på grundistörningarräntespekulationer,och av oro
eller i han-finansiella marknadernaderåvarumarknader ellerpå

ochför snabba, effektivaförvarningkrävakandelsavtal sam-m.m.
sida.statsmaktemasfrånåtgärderordnade

beroendeökandepå grundsårbartblir alltmerSamhället ett avav
s.k.informationsteknologin. Denutvecklingen ochtekniskadenbl.a.

samhällsområden och inverkarallaiberörIT-revolutionen settstort
ochtele-nationell säkerhet. Hotochförsvarfrågor motpå t.ex.om

störningar ellerdesinformation,påverkan,i formdatorsystem av
olikakommunikationförkonsekvenserförödandefåkanavbrott av

transaktioner,livsmedelsförsörjning, ekonomiskaochslag, el- myn-
nyhetsfönnedlingdighetsinformation och m.m.

för-årsoch 1996enligt 1995säkerhetssyn,bredareDen som
medförakantotalförsvaret,fortsättningsvis skall präglasvarsbeslut

underrättelse-civilasåväl militärafrånunderrättelserbehov somav
påfrest-ochhot, riskerinformationmedverka tillfunktioner att om

1996/97:4försvarsbeslut sedet i årsSålunda har 1996ningar. prop.
framhållitsunderrättelsetjänstenmilitärafråga deni att65 oms.

innebär behovetinternationella miljöni denOmvälvningama att av
behandlas inomhot och riskerdeunderrättelser ramensomom nya

uppmärksammas. Densäkerhetsbegreppet börvidgadeför det nya
mycketinnebär vidareutvecklingenden militäraöppenheten attom

föromfattande insatserkrävdesdet tidigareinformationden somav
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tillgänglig. Underrättelsetjänsten kan ochfinnsinhämta öppetatt nu
dettakraftsamlas till kvalificerad analysdärför i högre gradbör av

underlag.
57 bakgrund1998/99:74 har regeringenI mot ettavprop.

hel-hot och risker framhållitochsäkerhetsbegreppvidgat att ennya
samhällets samlade skallförbör eftersträvashetssyn att resurser

fred.och risker i såväl krighantera hotutnyttjas förkunna att som

anpassningfönnåga tillTotalförsvarets4.3

läget utveck-säkerhetspolitiskadettill -

försvarspolitik och desstilllingen en ny
beslutsfaserochberednings-

i sambandförändrade omvärldslägetradikaltbakgrund detMot av
försvarsbeslutårs1992initieradeskrigets slutkallamed det genom

Försvarsmaktensutveckling1991/92:102se anpass-avenprop.
säkerhetspolitiska miljön. Deti denförändringartillningsfönnåga

total-åtgärder inomoch valetplaneringen41betonades att av
omvärldsförändringar i olikatillkunnaskulleförsvaret anpassas

långsiktiga säker-såväl förskeskullePlaneringentidsperspektiv.
tidspers-konflikter i kortareförförändringarhetspolitiska ettsom

anpassningsförrnåga i försvars-begreppetsigförochpektiv. I var
diskuterades redanSålundanågotintesammanhangpolitiska nytt.

försva-innebarelasticitetsteori,frågan att1920-taletpå somom en
möjlighetermedochrådande lägettill det attskulleret anpassas

ändrades.förhållandenaberedskapenhöjasnabbttillräckligt om
försvarsstrukturer,diskussionerfördes detFortsättningsvis somom

tids-eller längreförsvaret i kortareåteruppbyggnadkrävde aven
anpassning.bakgrundperspektiv mot av en

underrättelsetjänstenförsvarsbeslut framhöllsårs1992I att spe-
och säker-forsvars-Sverigesutformningenförrollviktiglar aven

regeringen,skall förseunderrättelseverksamhetenochhetspolitik att
för be-med underlagmyndighetervissa andraochFörsvarsmakten

och för be-omvärldeniverksamhetenmilitäradendömningen av
säkerhetspolitiskaochallmänna utrikes-den ut-dömningen av

be-stridskraftersfrämmandekunskapGodvecklingen. resurser,om
för-enligtutrustningtaktik ochorganisation,redskap, varm.m.

krigsplanläggningtotalförsvaretsförutsättning forsvarsbeslutet en
beredskap. Detförbandsproduktion ochförsvarsmaktensföroch

tillgodose be-uppgiftunderrättelsetjänstensdet attframhölls att var



SOU Förändringsperspektiven för underrättelsetjänsten 1931999:37

för beslut.information, behövdes underlaghovet den som somav
ff.1991/92:lO2 38 och 126.Se prop. s.

försvarsbeslut innebar, se bl.a. bet. 1992/93:FöU9 2års1992 s.
dåvarande omvärld-Försvarsmakten med hänsyn till det23och att

förmån förkortsiktiga beredskapen tillsänka denmedgavssläget att
upprätthållaförnyelse försvaret.materiell Förlångsiktig attaven

förstautveckling isäkerhetspolitisktberedskap mot ogynnsamen
skullespänning i närområdet, Försvar-ökadpå grundhand av en

tidsperiod högstkrigsdugligheten underåtertasmakten kunna en av
utbildningbl.a. forceradmöjligtskulleår. Detett genom en avvara

Jfrmilitära förnödenheter.kompletteringpersonal ochmilitär av
ÖB:s årförsvarsmaktsplan för 1998och1996/97:FöU1 38bet. s.s.

55.
vidförsvarsbeslut har statsmakternaefter årstiden 1992Under

säkerhetspolitis-detoch granskningardiskussionerförnyade avom
landetsväpnadekonstaterati omvärldenlägetka motatt angrepp

så det säkerhets-på sikt, och längeoberoende sig kortochfrihet ter
Därtill kommer deosannolika.består,politiska läget rentattsom

genomfö-förtänkbar angriparehosförutsättningarnamilitära atten
begränsade.starktantal årundersådana ett anses varaangreppra

förmågatotalförsvaretspåAnspråken möta väpnatettatt angrepp
antal år.underbedömts begränsadedärförlandet har ettmot som

utvecklasskullesituation alltocksåharDet att trotssagts om en
betydandefåSverige, bör viangreppshotinnebär motett ensom

1995/96: 12.bl.a.förvaming detta. Sepolitisk prop.om
ff.bedömningen 58regeringenl995/96:12 gjorde attI prop.

bakgrundbesparingar på totalförsvaretmöjligtdet motgöraattvar
sikt små ochangreppshoten på kort uppväxtenattatt av nyavarav

för utvecklas.anspråkviss tid imärkbara ochskullehot atttavara
meningenligt regeringenskrigsorganisation kundeFörsvarsmaktens

råddehotet,begränsade militäramycketdärför reduceras. Det som
medgeperspektivsåledes i kortarebedömdesomvärlden, attfrån ett

inskrän-kundekrigsdugligheten och beredskapenomedelbaraden
civiladelar detkunde inombegränsningarkas. Vissa även göras av

försvaret.
läget ihot allt kanväpnadetillMed hänsyn växatrotsatt upp om

enligt denemellertidmåste totalförsvaretförändrades,omvärlden
ochstärkabetryggande kunnapropositionen pånyssnämnda sättett

säkerhetspoli-med deni taktförmågan möta ettatt angreppanpassa
snabbtske bådemåste kunnaomvärlden.utvecklingen i Dettatiska

befintliga förband,krigsdugligheten höjs hosoch att mengenom
förbandvarvidanpassninglångsiktigi formäven nyaen merav

Förmåganinförs.lösningaroch strukturella mötaoch att ettsystem
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skulle dock enligt regeringens mening behöva till-väpnat angrepp
godoses fullt först efter viss komplettering utrustning ochut en av
utbildning. skulle stabil grund byggas förDärutöver lång-en en mer
siktig anpassning försvaret till tänkbara förändrade säkerhetspo-av
litiska Sålunda måste den militäralägen. beredskapen, organisatio-

och planläggningen enligt propositionen medge Försvar-attnen
förmåga långsiktigt förändrassmaktens kan utökas eller för att mot-

framtidens krav och behov kapacitetmilitär byggsattsvara genom
uppgifterna förändras eller omprioriteras. Seeller attupp prop.

ff.1995/96: 5812 s.
försvarsbeslut lade riksdagen fast denårsGenom 1995 av rege-

1995/96:12 föreslagna principen totalförsvaretringen i attomprop.
krigsduglighet beredskap skullemed avseende på ochresursmässigt

säkerhetspolitiska läget. Samtidigt ansågstill det rådandeanpassas
det gällde omvärldsutveckling-grundläggande osäkerheten,den när

och förutsätt-till anpassning till förändrade hotkräva förmågaen,
skulleframhölls: För kunna de hotningar och det mötaatt som
måstei ståndexisterande angreppsstyrkorkunna uppstå sattesom

deoch säkert kunna ökasförmåga snabbttotalförsvarets attgenom
krigsduglighet beredskap planmäs-i ochbegränsningarnamedvetna

1996/97:4 64.ettårsperiod. Se För-undersigt åtgärdas prop. s.en
organisationensskulle därför medgeberedskapsvarsmaktens att

krigsfömiågahöjd hadeår efter besluthuvuddel inom ettett om
krigsduglighet.uppnått full

ständigt fannsförutsättningar för detskapasskulle såledesDet att
höja återtaettårsperiodför underbetryggande beredskap att enen - -

förändrades.säkerhetspolitiska läget Därut-detkrigsfönnågan om
planläggningen medgeorganisationen ochberedskapen,skulleöver

kundelängre perspektivförmåga iFörsvarsmaktens ettatt anpassas,
framtida krav och behovförförändras,dvs. utökas eller att motsvara

såledesTotalförsvaret skulleff..1995/96:12 58se anpas-s.prop.
återtagningperspektivet högst åri det kortasåväl ett genomsas, --

omvärlden,militärstrategiska läget idetmed hänsyn till som mer
och ominrikt-eller tillväxttill tio årlångsiktigt genommerupp --

vidare mening.omvärldsutvecklingen ihänsyn tillning med en
anpassningsdoktrinen, ställerden s.k.innebördenDetta somavvar

Försvarsmaktenspå de medåtgärder med avseendekrav på skilda -
ominriktning inteåtertagning, tillväxt ochdelarnaterminologi tre-
anpassning.förmåga tilltidsmässigt, för säkerställaminst att en

planera förframhölls svårighet med1995/96: 12I att attenprop.
totalförsvaret tillhöja krigsdugligheten ochvid behovatt anpassa

tillräcklig in-huruvidai omvärlden osäkerhetenförändringar är om
faktisktfinnas förbeslutskraft kommerformation och attatt genom-
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Åföra åtgärder kan krävas. andra sidan det inte rimligtde som var
hålla försvarsorganisation intakt för tänkbartständigt ettatt en

framtiden. påpekades de internationellafall långt i Detvärsta att
informationtillgången i dag mycketkontakterna och är större än

propositionenFörutsättningarna därmed, enligt s. 63tidigare. är
hotande utvecklingstendenservarsebli och värderaförr,bättre än att

beredskapshöj-grund för fatta beslutochomvärldeni attatt om
försvaret.förstärkningarerforderliganingar och av

anpassningsförmåganpropositionen skallsistnämndaEnligt den
försvarsforskningenunderrättelsetjänsten ochsäkerställas attgenom

erforderligaskall kunna fattasför beslutunderlagi tid att omger
särskilda insatser delsskall skeanpassningsåtgärder. Detta genom

beslutsun-så aktuelltoch forskningunderrättelseområdetinom att
organi-det skapastillgängligt, delsfinnsständigtderlag attgenom
nivå.politisk lvärdering högochför analysformersatoriska

säkerhetspolitiskt ochdenvidare 63framhölls s.propositionen att
säkerhetspoli-aktuellaunderrättelsetjänsten i detinriktademilitärt

långsiktigainformationvikt vidsärskildskall läggatiska läget om
ekonomiskapolitiska,förändringar inomochutvecklingstendenser

Underrät-säkerhet.för Sverigesbetydelseområdenoch militära av
inriktasskall såledesförsvarsforskningenoch atttelsetjänsten ge

totalför-behovetpolitiskt beslutförunderlag attett anpassaavom
29.1996/97:4Jfrförmåga.svarets s.prop.

detförgivit uttrycksammanhangi dessahar attFörsvarsutskottet
sådanunderrättelsetjänstensäkerställabehovfinns attatt ges enav
ställskravsärskildadeutformning,ledning och mot somsvararsom

enligtanpassningtillförutsättningartotalförsvaretsdet gällernär
också hu-34. Det1995/96:FöUlbet. ärdoktrinen seden ens.nya

underrättelsetjäns-förevarandetill den översynenvudanledning av
Försvarsdepartementetsemellertidförutsattes ävenDet att or-ten.

omhändertasnabbtföravpassadearbetsformerochganisation är att
till-underrättelsetjänsteninformation,relevantoch analysera som

1995/96:12 64.handahåller. Se s.prop.
1996/97:4,iframhöll regeringenharredan nämntsSom prop.

förmågaförsvaretsförsvarsbeslut,årsgrund för 1996låg till attsom
ochförsvarspolitikenfråga förcentral attanpassningtill an-envar

framtidatotalförsvaretsstyrande förskullepassningsfönnågan vara
tilltillgångenunderströk s. 65Regeringenf..utformning 64 atts.

och vid-kunna skapavikt förbeslutsunderlagbra attstorett var av
kunnaoch föranpassningtillförmågatillräcklig attmakthålla en

aktualiseraranpassningsåtgärder. Dettaerforderligabeslutfatta om
underrättelse-samordningochstyrningregeringensfrågan avom
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tjänsten och frågan regeringens beredningäven underrättel-om av
sematerial.

I den sistnämnda propositionen hänvisade regeringen till den iatt
samband års försvarsbeslutmed 1995 hade angivit anpassnings-att
Förmågan krävde särskilda insatser bl.a. på underrättelseområdet i
syfte tillse aktuellt beslutsunderlag fanns tillgängligt på högatt att
politisk nivå. sistnämnda hänseendeI underströk regeringen s. 66

behovet utveckla förstärkaoch Regeringskansliets förmågaattav
frågoranalysera och bereda har anknytning till omvärldsut-att som

vecklingen och betydelse för anpassningsförmåganärsom av
såväl framhöllkort lång sikt. Regeringen dock förändringarattsom

utformningeni regeringskansliet beroende underrättelse-var av av
tjänsten.

underrättelsetjänsten meningförutsätter i vid harsagdaDet att - -
identifieraförmåga tidigt och redovisa eller förvarningatt ge om
såväl militär allmänpolitisk strategisk ochomvärldsläget somav

framstår därvid underrättelsetjänstensoperativ Detnatur. som
uppgift fortlöpande bidra med information till sådantfrämsta ettatt

försvarsorganisationens krigs-beslutsunderlag anpassningatt en av
genomföras år före eventuelltduglighet hinner inom ett ett angrepp.

underrättelsetjänst försvarsorganisationen behö-skulleUtan goden
framstår rimlig. Därutöverhållas intakt på nivå, inte somen somva

omvärld-identifiera förändringar iunderrättelsetjänsten kunnaskall
ominriktningpå tillväxt ochkontinuerligt och med tankesläget, som

tidspers-anpassningsåtgärder i längrebeslutkan föranleda ettom
pektiv.

underrättelse-1998/99:74 har regeringen s. 69 betonatI prop.
relevant infor-för statsmakterna tidig ochbetydelsetjänstens att ge
behöverbetydelse för frågan vadmation, görasär somomsom av

omvärlden.till förändringar i Rege-totalförsvaretför att anpassa
utvecklas medunderrättelsetjänsten börframhållitringen har att

behov.anpassningenshänsyn till

säkerhetspolitiska förutsätt-4.4 De nya
underrättelsetjänstenochningarna

uppgifterna förhar förändratfrämsti omvärldenhändelserDe som
minskade militäraRysslandsunderrättelsefunktiontotalförsvarets är

delta i fredsfrämjan-Sveriges strävandenförmåga,och operativa att
riskerförekomsten hot ochoperationer ochinternationellade nyaav
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underrät-militärasvenskaför denKonsekvensernasamhället.mot
harförutsättningarna,säkerhetspolitiskadetelsetjänsten somnyaav

bak-bedömasåren, fårunder de motomvärldeniinträtt senaste
haruppgifteroch degrundprinciperde sattsdelsgrund uppsomav
inriktningenmålet ochverksamhet, delsunderrättelsetjänstensför
Grundprin-föra.villlandetförsvarspolitik,utrikes- ochför den som

hittillsvarandeunderrättelsetjänstensförinriktningenochcipema
Såkerhetspolitikens2.4.3.under avsnittredovisatsverksamhet har

avsnittunder 4.1.belystsharinriktningmål och
uppgift harhuvudsakligatraditionella ochUnderrättelsetjänstens

ochnärtid,omedelbarperspektiv, ikortsiktigtivarittidigare ettatt
informa-inhämtadiutgångspunktdirektmindreellermed en mer

invasionsföretagförförberedelsereventuellaförvarningtion omge
förutsättningarnamilitäradeochpolitiska även rentlandet. Demot

riskernabedömsochminskatemellertidharsådantför numeraett
troligenfemperspektivfall ismå i uppmycket ettvart menavsom

varitharhandförstaiunderrättelser,Behovet avår.till tio somav
för-förstödskulleoch utgörakaraktärtaktiskoch enoperativ som

betydelse.omedelbariminskatdärförharvarning,
närtidsbehovochreal-fråntyngdpunktenförskjutning avEn av

dockpåtaglig. Det ärsåledeslångsiktiga ärunderrättelser mot mer
till-stridskraftemasuppfattningsäkerhaviktigtalltjämt omatt en

framtidsbedömningarförgrundennärområde. Det utgörvårtistånd
militäradeninomkompetensfortsattsäkerställerdetsamtidigt som

förmåga. Detoperativochtaktikbasområde,underrättelsetjänstens
förmåganupprätthållaidagbetydelse ävengrundläggande attär av

bak-väpnadetänkbara motförvarningmilitär angreppomatt ge Ävenändras.kanförhållandenasäkerhetspolitiskadegrund attav
beredskap-ikontinuerligtalltså ettmåsteunderrättelsetjänsten ses

sperspektiv.
påpekat1999:2 attbetänkandet DsiharFörsvarsberedningen

års1996sedangåtthargrundberedskapförsvaretspåkraven ner
kunnaförberedskapen attdock integällertotalförsvarsbeslut. Detta
vidareharFörsvarsberedningenverksamhet.internationellidelta

s.l63:följandeanfört "
förmågahaskalltotalförsvaret attgrundberedskap årkraven attförändradeDe

kanintegritetterritoriellaSveriges upp-de hot somförberedskapen möta mothöja att
riktaskanhotsådanaförockså finnas mötamåsteBeredskap att somnärtid.stå redan i

säkerställaskall kunnaBeredskapsökningarnapåtryckning.syftelandet i utövaattmot
igenomförasanpassningsâtgärderkanbeslutochberedskapshöjningarfortsatta omatt

tid.
grundbe-i99uttalat1998/99:74 attiharRegeringen prop.

till:förmågaskall finnasredskap
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underrättelsetjänst och ledning,-
visst luftförsvar fjärrstridsmedel, dvs. kryssningsrobotar,mot-
ballistiska robotar och flyg med långräckviddiga vapen,
skadeavhjälpande förmåga insatser sådana,mot av-
viss bevakning och skydd sabotage,mot-
förmåga mycket begränsade luftlandsättningarmötaatt samt-
förmåga övervaka territoriet och förmåga avvisa kränkningaratt att-

detta.mot

ovanstående skall beaktasI informationskrigföring sannoliktatt
kommer väsentlig del. Förmågan skall utformasutgöra medatt en
hänsyn till både hotets styrka och de hotade samhällsfunktionemas
och infrastrukturens sårbarhet vid bekämpning. Regeringen har vi-

framhållitdare beredskap skall finnas, förmåganmedgeratt attsom
och uthålligheten successivt kan höjas så fullständig bered-att en
skap uppnås inom några veckor.

Behovet operativa och taktiska underrättelser i kortsiktigtettav
perspektiv och i omedelbar närtid ökar i samband medäven ett
ökande svenskt i internationella fredsfrämjandeengagemang opera-
tioner och krishantering. Sådana underrättelser förkrävs bedöm-en
ning svenskt agerande i akut skeende såväl införett ettav som un-

Ävender svenskt deltagande i sådana operationer. strategiskaett
underrättelser behövs i ökande grad i dessa sammanhang i förstaen

för bevakning tänkbara krisområdenhand där insatser kanen av
förväntas komma ifråga. Strategiska underrättelser krävs därvid för

upptäcka och tolka tecken på förändrad politisk avsikt och denatt en
förmåganmilitära operativa hos i konflikt. Behovetparterna en av

i samband med internationella kan i och förunderrättelser insatser
sig inte ha sin grund i säkerhetspolitiska förutsättningar.sägas nya

första hand fråga deti enskilda landets valDet är eget atten om
internationella insatser,delta i kanengagemangetmen ses som en

indirekt följd ökat internationellt ansvarstagande för den sä-ettav
spåren efterkerhetspolitiska utvecklingen i omvälvningama i den

internationella miljön.
s.k. anpassningsprincipen syftar tillDen att avpassa resurserna

efter omvärldsläget.inom totalförsvaret Anpassningen kräver i så-
kortare, dock inte i omedelbart,väl i längre perspektivett ett ettsom

operativa och taktiska militära underrättelser med sikte återta-ett
gande och uppbyggnad krigsförmågan fien-hos presumtiven av en
de. krävs strategiska underrättelser för bredareDessutom över-en
blick och analys tänkbar säkerhetspolitisk utveckling motav en
bakgrund endastinte militära politiska, ekonomiska,ävenutanav av
sociala fl. förhållanden. längre perspektiv, medellångtI ochettm.
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under-dominerar kravet på strategiskafem år ellerlängre mer --
påanpassningen har ökat kravenGenerellt kanrättelser. sägas att en

underrättelsetjänsten där den utrikespo-analysfömiåga hosbredare
Försvarsbered-förgrunden tidigare.ilitiska analysen änsätts mer

framhållit1998/99:74 harregeringen i 68ochningen även s.prop.
traditio-beredskapsbeslut,i tillanpassningsbeslut,för ärmotsatsatt
betydel-mindreunderrättelseverksamhet relativtnell militär settav

149.1999:2se Ds s.se
karaktäriserasförutsättningarnasäkerhetspolitiskaDe av ennya

grund ihar sinproblembild,internationellförändrad ettallmänt som
hot och risker. Dettaicke-militära s.k.spektrumrelativt brett nyaav

i enlighet medtotalförsvaretåterspeglats idelsvenskförhar att
säker-bredareFörsvarsbeslut skall präglasårsoch 19961995 av en

ekonomiska kriser,formoch risker iomfattar hothetssyn, avsom
konflikter,religiösaetniska ochmigrationsrörelser,ochflykting-

l995/96:12se bl.a.massförstörelsevapenspridning prop.m.m.av
präglaskallsäkerhetssynen,bredareff..och Den4530 soms.

ci-militärapå såvälfortsättningsvis kravställertotalförsvaret, som
strategiskaförsta handilämnaunderrättelsefunktionervila att un-
brottsbekämp-tillanknytningharfall,vissaderrättelser. I t.ex.som

dock operativadominerarverksamhet,hanterandening eller annan
underrättelser.taktiskaoch

frågorför sigi ochväckersäkerhetsbegreppetvidgadeDet om
underrättel-den militärasäkerhetsproblemen,devilka somnyaav

samhälletifunktionervilka andraochsigskallsetjänsten ta soman
olikaskiljasvårttorde detfallflera typerför.skall I attvarasvara

underfallaoch kanoftavarandra. Defrån är sammansattahotav
samord-ochstyrningkräverDettamyndighetersflera enenansvar.

analysverk-ochinformationsinhämtninggällerdetning bl.a. när
Underunderrättelsefunktioner.olikainriktningsamhet även avmen

säkerhetsbegreppetvidgadenödvändiggör detförhållandenalla en
allsidigställer kravochinformationsinhämtningbredare meren

samverkangodunderrättelsefunktionemahos samtanalysförmåga
mellan berörda organ.

underrättelsetjänsteninneburitharOmvärldsutvecklingen att
klimat.mindre Detsäkerhetspolitiskt späntverka ikan ettnumera

säker-tillgång tillökadi ochöppenhetinneburithar större enen
finnspåpekats tidigareharinformation. Somrelevanthetspolitiskt

tillgängligtidigare inteinformation, annatdenmycket varsomav
all-inhämtning,särskildkrävandeochkostsam numeraän genom

andra län-medinfonnationsutbytetillgänglig ioch ettöppetmänt
nationellmedvetenhet sä-allmäntfinns detSålunda attder. omen

internationellt samarbetepåomfattning byggerallti ettkerhet större
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härvidlag. tillsammansDetta med möjligheterna utnyttjaäven att ett
omfattande och tekniskt lättillgängligt informationsflöde i formsett

källor innebär den militära underrättelsetjänsten i högreöppna attav
grad tidigare kan tid och bredare ochän ägna resurser en mer
strategiskt inriktad underrättelseinhämtning.

således konstateras dekan säkerhetspolitiska förut-Det att nya
förändringar för inriktningensättningarna kräver och formernaav

för den svenska militära underrättelsetjänsten. Inhämtningsbehovet
inom militära underrättelsetjänstens traditionelladen bevaknings-

fall kortsiktigt, minskatområde har, i allt och blivit selektivt.mer
Samtidigt har infonnationsmaterialet allmänt blivit omfat-rent mer

förändraroch lättillgängligt och därmed informationsinhämt-tande
Underrättelsetjänstens viktiga beredskapsfunktion kvarstår.ningen.

och taktiska underrättelser har i övrigt blivitpå operativaKraven
i underrättelseverksamhetenframträdande och tyngdpunktenmindre

strategiska underrättelser,förskjutits behov stäl-har mot ett av som
bredare icke-militär analysförmåga ochler på ochkrav ävenen

allmänpolitisk värdering. Underrättelse-förmåga till samordnaden
långsiktigt vidare allmäntsig allt gällande i ochbehoven gör ettmer

perspektiv inte minst bakgrundsäkerhetspolitiskt mot av anpass-
säkerhetsbegrepp. Slutligen kvarstårningsdoktrinen och vidgatett

uppföljning bl.a. iockså i kortsiktigunderrättelserbehovett enav
fredsfrämjande operationer.samband med

från principiell utgångspunkt för den svenskaKonsekvenserna en
säkerhetspolitiska situa-underrättelsetjänsten denmilitära nyaav

förenklatinternationella miljön, kanuppstått i dention, harsom
följande:sammanfattas enligt

tyngdpunktsförskjutningEn
i formmilitär förvarning väpnadetraditionellfrån angrepp avom-

invasion,
militär uppföljning,operativ och taktiskfrån heltäckande-

underrättelser,strategiskamot-
icke-militära underrättelser,mot-

militära verksamhe-selektivitet i uppföljningen denmot avmer-
i närområdet,ten

inhämtningsmetoder,förändrademot-
säkerhetspolitisk analys.och långsiktigbredaremot meren-

vissa tendenserdetta beskrivningbör betonasDet äratt somaven
dess inrikt-förnya underrättelsetjänsten ochviktenbelyser attav

fråganuvarande roll itjänstensning. Samtidigt bör nämnas att om
operationerinternationellaberedskapsfunktionen och deltagande i
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ochoperativaproduceraförmåganvidmakthållandefordrar attett av
underrättelser.taktiska
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konstitutionella perspektivetDet5

kravoch rättsstatens

all-verksamhet i detskall liksomUnderrättelsetjänsten annan
demokratiskamed deni enlighet rättssta-bedrivastjänstmännas

och medbor-under lagarnaskallVerksamheten utövaskrav.tens
respekteras.skallrättighetergrundläggande fri- ochgamas

riktlinjervissamedenlighetbedrivs iUnderrättelsetjänsten
fö-följandei detKommitténantagit.har attriksdagen avsersom

delsavsnitt 6,riktlinjer sedessajusteringarvissareslå dels av
avsnitt 12.underrättelsetjänsten sefrågailagreglering omen

Försvarsmi-kollektivt.ochformelltfattasbeslutRegeringens
kom-den s.k.enligtbeslutanderättformellharnistern egenen

betydelsesaknarpraktikendock i störremandomålslagen, som
in-förfinnsområde. Detunderrättelsetjänstens ett utrymmeför

Regeringskansliet.ochmyndigheternamellankontakterformella
Utri-riksstyrelsefunktion.regeringensUtrikespolitiken är en

förbetydelsefrågaunderrättadhållasskall närkesministem av
organisationmellanfolkligellertillförhållandet upp-statannat

myndighet.statlighoskommer annan
utrikespoliti-fördainflytande på denviktigtharRiksdagen ett

ochregeringmellansamrådförUtrikesnämnden ärken. ett organ
granskningdessoch utövarRiksdagenriksdag. rege-avorgan

Även särskildasigunderharregeringenförvaltningen.ochringen
kontroll.ochtillsynförmyndigheter



204 Konstitutionella perspektivet krav SOUrättsstatens 1999:37-

konstitutionella5.1 Det ochsystemet
underrättelsetj änsten

inledningsvis erinras några huvuddrag iskall Sveriges kon-Här om
blir betydelse vid bedömningstitutionella system som av en av un-

derrättelsetjänsten.
utgår från folket och under lagar-offentliga maktenDen utövas

fri- och rättigheter skallgrundläggande respekte-Medborgarnasna.
förvaltning.granskar rikets styrelse och RegeringenRiksdagenras.

inför riksdagen. fullgör uppgifteransvarig Deriket och ärstyr som
förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allasoffentligainom den

saklighet och opartiskhet.inför iakttaga Dettalikhet lagen ärsamt
fast kap. regeringsfomien.läggs iprinciper lsom

i det allmännas tjänst skall alltså under-verksamhetSom annan
med den demokratiskavårt land bedrivas i enlighetirättelsetjänsten

krav.rättsstatens
frånutgångspunkt vissabedrivs idag medUnderrättelsetjänsten

antagit i formtidigareprinciper riksdagengrundläggande avsom
och dess verksamhet iunderrättelsetjänstenriktlinjer. Däremot är

förhål-Sverige, till skillnad vadlagreglerad i ärdag inte mot som
regeringsfonnens princip-länder. svenskaandra Denlandet i många

betydandeemellertid regeringennorrngivningsmakten ettgerer om
Någotverksamhet.myndigheternassjälv regleraför attutrymme

verksamhetunderrättelsetjänstenslagregleringkrav påformellt av
säkerhetspolitik förelig-säkerhet och desslandetssåvitt yttreavser

därmed inte.ger
rättighetsbegrän-fri- ochdäremot bl.a.lagform gällerpåKravet

enskilda elleråligganden förgällerreglerbestämmelser,sande som
ekonomiska för-personliga ellerenskildasingrepp ii övrigt avser

säker-frågakonsekvens det ifår tillhållanden. Detta t.ex.att om
fordrasverksamhetsäkerhetstjänstensden militäraochhetspolisens

lagregleringsådanavseenden. Exempelflera ärlagreglering i
förundersökning, poli-med dess bestämmelserrättegångsbalken om

säkerhetsskyddslagen.slagen och
europakonventionenkonstitutionell ingår ocksåsvenskl rätt an-

grundläggandeoch demänskliga rättigheternaför degående skydd
fri- och rättig-konventionensskallfrihetema. Staten attgarantera

formrättstillämpning ochlagstiftning,iupprätthållsheter annan av
vilka hargäller allamaktutövning. överAnsvaret statenpersoner

där bosattamedborgare ellerlandetsbarajurisdiktion, dvs. inte egna
i rikettillfälligt vistasmedborgareutländska oavsettävenutan som

till konventionenanslutenlandmedborgaresdenne äregetav om
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konventionen ärrättigheterochfri- garanteraseller inte. De avsom
konventio-iartiklarenligt olikakanoinskränkta. Deemellertid inte

frågaisåsomsyften,särskildaförlag t.ex.begränsas omgenomnen
tillmed hänsynnödvändigtsamhälledemokratiskt ärvad ettsom

säkerhet".statens
ocksåharkonventionssystemdettaimedlemsstaternaFlera av

ländersdessafrågorregleratlagstiftning rörsärskild somgenom
särskiltsiglagregleringsådan görBehovetunderrättelsetjänsten av

verksamhetdär rör statenssådanagällande ipåtagligt stater som
säkerhetstjäns-nationellas.k.integrerad isäkerhetoch inre äryttre

finnsdetTyskland där ut-exempelmotsvarande. Ett äreller enter
området.lagstiftningförlig

folk-deHärsammanhanget.Även äribörfolkrätten nämnas
utnyttjanderymdensochdiplomati, havenstraktatemarättsliga om

folk-denliksomockupation,underochkriguppträdande ioch om
betydelse.sedvanerätten,rättsliga av

innehållochomfattningtilldetkanverket sägas attsjälvaI en
1961reglerad. Ifolkrättsligtunderrättelsetjänsten ärdelcentral av

ibl.a.stadgasförbindelserdiplomatiskaWienkonventionårs om
"attomfattaruppgifterbeskickningsdiplomatiskartikel att en
ochförhållandenaunderrättadsighållamedellagligamed alla om

däromrapportermottagande samt attstateni denutvecklingen avge
s.k.reglernahärfinnsVidareregering". omsändandetill den statens

non-grataförklaring.

pårollriksdagensochRegeringens5.2

området

följan-vidarehärbörrollriksdagensochregeringensgällerdetNär
de nämnas.

led-statsministernsunderkollektivtbeslutsinafattarRegeringen
ibeslutsrättintedännedhar rege-statsrådetenskilda egenning. Det

lyd-iprincipielltstår ettmyndigheternastatligaDeringsärenden.
generellautfärdakanRegeringenregeringen.tillnadsforhållande

Regeringenärenden.handläggningmyndigheternasför avriktlinjer
ihanterasskallärende utomenskiltför hurdirektiv ettocksåkan ge

tillämpningellermyndighetsutövning avärenden rörfråga somom
statsråd,enskiltnågotintekollektiv,regeringenlag. Det är som

finnsdetprinciperkänd attdockDetbefálsrätt. ärdennahar ensom
ochRegeringskanslietmellankontakterinformellaforett utrymme
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myndigheterna se det s.k. verksledningsbeslutet iom prop.
1986/87:99 och KU 1986/87:29.

På försvarets område finns begränsat för försvars-ett utrymme
ministern i vissa särskilt angivnaatt ärenden fatta beslutensam
"under statsministerns överinseende", de s.k. kommandomå-se om
len i avsnitt 5.3.

Utrikesministem har särställning inom regeringenen genom en
regel detta statsråd skall hållas underrättadatt fråga bety-närom av
delse för förhållandet till eller mellanfolklig organisationstatannan
uppkommer hos statlig myndighet. Innebörden bestäm-annan av
melsen detta, kap.10 8 § regeringsforrnen, utrikesmi-ärom attse
nistern skall underrättas i så god tid han eller hon får reellatt en
möjlighet orientera myndigheten sakens utrikespolitiskaatt kon-om
sekvenser.

Utrikespolitiken regeringens riksstyrelsefunktion.är Riksda-en
har emellertid viktigt inflytande på den förda utrikespoliti-ettgen

ken. Utrikesnämnden förär samråd mellanett permanent organ re-
geringen och riksdagen. Regeringen skall enligt 10 kap. 6 § rege-
ringsformen fortlöpande hålla nämnden underrättad de utrikes-om
politiska förhållanden, kan betydelse för riket och skallsom
överlägga med nämnden dessa. finnsDet vidare i kap.10om rege-
ringsformen särskilda bestämmelser ingåendet överenskom-om av
melser med främmande makter begränsar regeringens befogen-som
heter i förhållande till riksdagen på området.

Riksdagen och dess sin granskning regeringenutövarorgan av
och förvaltningen på olika Konstitutionsutskottet granskarsätt.
statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.
Riksdagens ombudsmän JO tillsyn tillämpningen iutövar över
offentlig verksamhet och lag och andra författningar. Hela denav
offentliga förvaltningen står alltså under JO:s tillsyn. omfat-Denna

dock inte regeringen och dess ledamöter. Sekretesstar gäller inte
JO. Riksdagens revisorer granskar den statliga verksam-gentemot

heten. statlig myndighetEn skall lämna upplysningar och ytt-avge
dårande riksdagsutskott begär det. Denna skyldighet gällerett

myndigheten sådan. enskild tjänstemanEn hos myndighetsom en
kan däremot inte utskott åläggas lämna upplysningar ellerett attav
yttranden. En myndighet fått begäran utskottettsom en av om
upplysningar eller yttrande har hänskjuta sådan begäranrätt att en
till regeringens avgörande. Omfattas uppgifter skall lämnassom av
sekretess föreligger inte skyldighet lämna dem under offentligatt
del utskottets sammanträde. Till kontrollmakten hör också inter-av
pellations- och frågeinstituten. Här har också möjligheten kunnaatt
anordna särskilda debatter sin betydelse.
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för tillsynmyndigheterÄven särskildasigunderharregeringen
harJustitiekanslernsammanhanget.iintressekontrolloch gene-av

Riksrevisionsverket utövarJO:s.liknandetillsynsuppgifterrella
förvaltningsrevision.ochrevisionekonomiskformigranskning av

område.underrättelsetjänstenspåinsynförsärskiltFUN är ett organ
Register-kontrollorgan,SÄPO:s särskiltfinnsverksamhet ettFör

nämnden.

kommandomålens.k.deSärskilt5.3 om

s.k.dehuvudbestämmelsenfinnsregeringsformen om3 §kap.I 7
skallregeringsärenden avgörasföreskrivskommandomålen. Där att

beslutsfat-kollektivtiregeringssammanträde ettvidregeringenav
regeringsären-fördockgällerbestämmelsernafrånUndantagtande.

författningarFörsvarsmakteninomverkställighet avden, rörsom
för-endastärenden, rörregeringsbeslut. Dessasärskilda someller

statsmi-underi lag,omfattningi denkan,svarsärenden, angessom
tilldepartementdetförchefenöverinseende avgörasnisterns av

harstatsministern över-försvarsministern. Atthör"ärendetvilket
konstitutio-harhaninnebär ettävenavgörandena attinseende över

tidigareärenden,sådanafrågaDetför dessa. är somnellt omansvar
särskildabenämnsochkommandomålens.k.deutgjordes numeraav

1974:613lagenenligthandläggs omochregeringsärenden som
kalladföljandei detregeringsärendenvissahandläggningen av

regerings-tillförslagmed1973:90kommandomålslagen. l nyprop.
sehärutöverdetriksdagsordning att s.ochform angavsm.m.ny

för-särskildimöjligtvarafall" bör attspeciellafåtal184 ett
departe-hosbeslutanderättenformelladen enförläggafattning

departementsbeslut.internahuvudsak vissaigällermentschef". Det
underrättelse-frågoriställningstagandenenskilda ommåndenI

främ-medsamarbeteupprätthållandeochetablering avtjänstens
regerings-formellaskulle krävaunderrättelseorganisationermande

således idetskulleförsvarsministemspåfattasochbeslut ansvar,
också krävasregeringsformen3 §i kap.huvudregeln 7medenlighet

vanligiregeringssammanträdevidregeringenfattasbeslutetatt av
iundantagsbestämmelsenenligt sammaordning. Det utrymme, som

försvarsministernförfinns ensamregeringsformen attparagraf i
fram-harförutsätter,regeringens vägnar, nyssbeslut somfattar
kom-ibestämmelsesärskildstödmedfattasbeslutetgått, enavatt

utlandssamar-Ärenden underrättelsetjänstensmandomâlslagen. om
i kom-fallenuppräknadesärskiltdenågoninteomfattasbete avav



208 Konstitutionella perspektivet kravrättsstatens SOU 1999:37-

mandomålslagen och kan därmed inte betraktas s.k. komman-som
domål. Någon grund för med stöd detatt nyssnämnda proposi-av
tionsuttalandet beträffande "ett fåtal specialfall försvarsminis-ge

beslutanderätt finns hellertern inte. Se 1973:90 184ensam prop. s.
och 289.

Med kommandomål vidare endast ärenden, För-röravses som
svarsmakten och i vissa hänseenden totalförsvaret. förarbete-även I

till kommandomålslagen flertalet de ärenden,attna anges av som
kan handläggas sådana mål, den karaktärär de ändå börsom attav
handläggas i former andra regeringsärenden. Anled-samma som
ningen till den enklare formen för handläggning har enligt förarbe-

i första hand varit krav på skyndsamhet,tena kanett accentue-som
landet kommer i krissituation.t.ex. Fastän kravet påras om en

skyndsamhet inte har böra komma till direkt uttryck i lag-ansetts
har avsikten således varit dentext, enklare handläggningsord-att

ningen endast skall komma i fråga, särskilda skäl påkallarnär det.
Huvudregeln därmed regeringsärende,är beröratt Försvar-ett som
smakten eller totalförsvaret, skall i formeravgöras and-samma som

regeringsärenden, ärendet tillhör denäven ärendetyp, ira om som
sig kan såsom s.k. kommandomål.avgöras Se 1974:50ett prop. s.
32.

5.4 Några slutsatser

Underrättelsetjänsten omfattas andra myndighetsfunktionersom av
den demokratiska krav med bl.a. dessrättsstatens reglering med-av
borgerliga fri- och rättigheter. Underrättelsetjänstens verksamhet för
landets säkerhet och dess säkerhetspolitik fordrar dock,yttre till

SÄPO:sskillnad från och den militära säkerhetstjänstens verksam-
het, inte någon lagreglering. Underrättelsetjänstens står lik-organ

andra myndigheter i lydnadsförhållande till regeringen. I detettsom
föregående har regeringens och det ansvariga statsrådets, försvars-
ministems, befogenheter och belysts. Det har pekats påansvar rege-
ringens och särskilt utrikesministems roll i fråga utrikespoliti-om
ken. Vidare har riksdagens granskningsmakt och andra kontroll- och
insynsfunktioner tagits upp.

Kommittén kan konstatera befogenheter för försvarsministernatt
i stället för regeringen formelltatt beslutanderätt enligtutöva- -

kommandomålslagen i praktiken saknar betydelse på under-större
rättelsetjänstens område. Det finns emellertid där, på andrasom om-
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myndighetinformella kontakter mellans.k.förråden, ett utrymme
Regeringskansliet.och

underrättelsetjänstenförprincipernafastRiksdagen har lagt ge-
Kommitténgrundprincipema.s.k.riktlinjer, devissaatt angenom
justeringarföreslår vissaprinciper ochinnehållet i dessabehandlar

möjlig-emellertid ocksåRiksdagen haravsnittföljandeidemav
Kommittén fö-i lagform.underrättelsetjänstenreglerhet att omge

avsnitt 12.vidareså sker,reslår att se
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Underrättelsetj fyraänstens

grundprinciper

underrättelseverksamhe-behandlasgrundprincipenförstadenI
förstaintentioner. Denstatsmaktemasmedförenlighettens

på följandeföreslås lydagrundprincipen sätt:
enlighet mediskall bedrivasUnderrättelseverksamheten

säkerhetspolitiskaförsvars- ochutrikes-,statsmaktemas
vårafår endastVerksamhetenintentioner. styras egnaav

dock hänsynHärvid skallprioriteringar.och ävenbehov
det in-fäster vidstatsmakternaviktökadetill dentas som

ochstöd tillformsäkerhetssamarbetet iternationella av
humanitärafredsfrämjande ochinternationelladeltagande i

underrättelseverksamhe-särskilda kravoch deinsatser
ställer.dettaten som

underrättelse-militäradengrundprincipenandra attdenI anges
nödvändigasäkerhet. Detlandets ut-verksamheten yttreavser

grundprin-uttryck i dennatillkommabörsamverkanförrymmet
lyda:föreslåscip, som

får uteslutandeunderrättelseverksamhetenmilitäraDen
säkerhetriketsförbetydelseunderrättelser yttreavavse

i formsäkerhetssamarbetetinternationellaför detoch av
internationella freds-deltagande iochtillsvenskt stöd

inte hafårinsatser. Denhumanitäraochfrämjande en egen
förligger inomunderrättelserinriktning ramen po-som

arbete.brottsförebyggandeochbrottsbekämpandelisens
underrättelseverksamhetengrundprincipentredje attDen anger

fö-grundprincipentredjebehov. Denlandetsskall styras egnaav
reslås lyda:

säker-landsendast vårtskall tjänaUnderrättelsetjänsten
bedriva verk-därmed intefårochintressenhetspolitiska

eller låta andranågonuppdragpåsamhet statannanav
fore våraintressenstaters egna.



Underrdttelsetjiinstensfizra212 grundprinciper 1999; 37SOU

grundprincipenden fjärde denI markeras högsta statsledningens
för underrättelsetjänstens utlandssamarbete. Principen böransvar

lyda:
infonnationUtbyte med utländska underrättelse- ochav

Säkerhetstjänster får ske endast förutsättning syf-under att
totalförsvarettjäna statsledningen och det svenskaärtet att

lämnade uppgifter inte till skada for svenska in-ärsamt att
erinras den begränsning isammanhanget börItressen. om

utlämnande uppgifter de svenska be-fråga somom av
och personuppgifter kan inne-sekretessstämmelserna om

bära.
bör änd-några punktergrundprincipemaKommittén attanser

vadnågot vidare tolkningsutrymmeoch än anta-ett somras ges
före detrådande säkerhetspolitiska lägettidigareunder detgits

slut.kalla krigets

Inledning1

skall gällariktlinjer,grundprinciper eller allmännaVissa som anses
fast iflera länder lagtshar iverksamhet,underrättelsetjänstensför

lagstiftning. lformregler, dvs. iuttryckligamindreeller avmer
eftervuxit framharriktlinjer,principer ochsådanaharSverige som

försvarsbeslut.olikamed främstsambanduttryck itillkommithand,
lades deoch 2.4.3avsnitten 2.3redovisats underSåsom har nuva-

iunderrättelsetjänstenförriktlinjernaochgrundprincipemarande
891975/76: 1riksdagsbeslut seårs1976fasthuvudsak prop.genom

underrättelsetjänsten.kontrolleni ochbl.a. insynenangående av
ytterligareföremål förvaritriktlinjerna harochPrincipema senare

sammanhangi olikagjortspreciseringar haroch vissabehandling
och1990/91:KU30bet.sekonstitutionsutskottetibl.a.

seförsvarsbeslutårsoch 19921991/92:KU30 prop.genom
1991/92:102.

förreglerprecisafyraföljandesammanfattningiSålunda har mer
propositionerolikaställts iunderrättelsetjänstenmilitäraden upp

utskottsbetänkanden.och

medi enlighetbedrivasskallUnderrättelseverksamheten stats-
Jfrintentioner.försvarspolitiskaochutrikespolitiskamaktemas

1975/76:4O 4och bet. FÖU1975/96: 189 87 s.s.prop.
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underrättelser be-Underrättelseverksamheten får endast2. avavse
inriktad påoch den får intesäkerhetför landetstydelse yttre vara

Jfr bet. 1973:25 11på polisen. FöUankommeruppgifter, s.som
bet.1975/762189 87103,1976:19och SOU28, samts.prop.s.

och 308.1990/9l:KU30och 35KU1987/88:40 191 s.s.
be-landetsfår endastUnderrättelseverksamheten styras egnaav

uppdrag nå-bedrivas påden får inteochprioriteringarochhov av
går före lan-intressenandrainnebäraeller statersattstatgon annan

318.och1990/91 :KU30 36, 305Jfr bet.dets s.egna.
underrättelsetjänst får skeutländskinformation medUtbyte4. enav

ochstatsledningensyftet tjänaförutsättningunderendast är attatt
denför riktlinjer,och inomtotalförsvaretsvenskadet somramen
305Jfr 1990/9l:KU30för. bet.harstatsledningenhögsta s.ansvar

och 317.
underrättelsetjänstenregler förgrundläggandeytterligareSom

hålla regering-skallochFörsvarsmakten FRAangivits,har bl.a. att
underrättelsetjänstensinformeradförsvarsministern, omgenomen

hålla um’-skallbedrivande i FRA ävenoch arbetetsinriktning stort.
ochFörsvarsmaktenförekommande fall.informerad ikesministem

försvarsministernregeringenunderrättavidareskallFRA genom
och vilkenskerunderrättelseutbyteländermed vilkaoch FUN om

under-påkallat,så bedömsövrigt,har iomfattning utbytet närsamt
resultat,FUNförsvarsministernregeringen samträtta omgenom

andra ländersmedsamarbetetinriktningfortsattocherfarenheter av
och1051990/9l:KU30 37,bl.a. bet.Seunderrättelsetjänster. s.

313.
angivnadeformaliseringväcktsfråganEfter det att avom en

dessaunderrättelsetjänsten harförriktlinjernaochgrundprincipema
nämndatidigareuttryck i detillkommitårligenår 1992sedan

regleringsbrevregeringsbesluttillsärskilda bilagomahemliga, om
förochMUST,del berördensåvittFörsvarsmakten,för somavser

grundprinciper-ingårPå dettaavsnitt 2.5.underjfr sättFRA ovan
underrättel-årliga styrningi densåsom ledriktlinjernaoch ett avna

prin-konstitutionellavedertagnaenligtverksamhet,setjänstens som
budgetregleringmedsambandistatsmakternaciper kan utövas av

lagstiftningstyrningvid sidanmedelanvisningoch genomav enav
föreskrifter.andraeller

ochunderrättelse-förriktlinjerdessaframgått harharredanSom
budgetåretinförochFörsvarsmakten FRAvidsäkerhetstjänsten

regleringsbre-deltagits ingången öppenför första1999 avsom en
inomarbetei vårtsedan detsketthartotalförsvaret. Dettaförvet

offentliggö-bordeinformationsådanintediskuteratskommittén om
bilaga 2medhär lagtsharRiktlinjerna somras.
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Samma övergripande grundprinciper eller riktlinjer har alltså
återkommit i oförändrade år efter år i samband med bud-stort sett
getregleringen. finns anledningDet diskutera innebördenatt nu av
dessa principer och de fyller sin funktion i säkerhetspoli-om en ny
tisk situation eller de bör omfonnuleras justeringar ellerom genom
preciseringar. finns vidare anledningDet dessaövervägaatt om
grundprinciper eller riktlinjer bör formaliseras lagstiftning.genom

det sigDärutöver lämpar väl i fortsättningen i anslutningävenatt
till budgetregleringen den inriktningen för verksamhetennärmarege
bl.a. frågor.det gäller särskildanär

6.2 Underrättelseverksamhetens förenlighet
med statsmaktemas intentioner

förregleringsbrevet totalförsvaret för årI 1999 i denna del:anges
Underrättelseverksamheten skall bedrivas i enlighet med
statsmaktemas utrikes- och säkerhetspolitiska intentioner.

skall hänsynHärvid till den ökade vikt statsmakter-tas som
fäster vid deltagande i internationella fredsfrämjande ochna

humanitära insatser. Verksamheten får endast vårastyras av
behov och prioriteringar.egna

Självfallet måste underrättelsetjänstens verksamhet, liksom all an-
statsverksamhet, ligga i linje med statsledningens intentioner.nan

förhållande kräver i och förDetta sig inte några särskilda kommen-
emellertidhar detDet med hänsyn till verksamhe-tarer. ansetts att

speciella karaktär angeläget detta betonas särskilt ochärtens att att
principen kommer till uttryck i uttrycklig föreskrift se bl.a.en prop.
1991/922102 127. Avsikten med detta också understrykaär atts.
nödvändigheten övergripande anvisningar från statsled-attav ges
ningens det gällersida, verksamheten och det måste finnasnär att en
granskande och kontrollerande funktion för denna. Härigenom
framhävs också statsledningens övergripande för under-attansvar
rättelsetjänsten klart uttalad inriktning. Se bl.a.enges prop.

bet.1990/91:KU3O1975/76: 87 och 306.189 s. s.
statsmaktemashär utrikespolitiska intentionerAtt även nämns

bakgrundsärskilt får underrättelsetjänstens verksam-mot attavses
begränsad enbarthet inte skall till frågor främmande mak-vara om

förmåga. sambandmilitära I med 1976 års försvarsbeslut fram-ters
försvarets underrättelsebehov i allra högsta grad knyterhölls att an

utrikespolitiska situationen utvecklingen.till den allmänna och I
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har det dessutom allt betonats den mi-Försvarsbeslut attmersenare
harunderrättelsetjänsten, såsom led i verksamheten,litära attett

också till för "svensk utrikes-kontinuerligt med underlag stödbidra
säkerhetspolitik".och

underrättelse-för inriktningenangivnaStatsmaktemas ansvar av
utrikes-denna grundsats såväl försvars-,således medtjänsten avser

därmed ocksåfrågor. Statsmaktema harsäkerhetspolitiskaoch att
militära underrättel-mellan den civila och densärskildadra gränser

konsekvensverksamhetsområden. får bl.a. tillDettasetjänstens att
underrättelsetjänst.omfattar både militär och civiluppgifterFRA:s

alltså ljuset utrikespolitikenskall iprincipDenna äratt enses av
riksdagen harriksstyrelsefunktion, där emellertidregeringens även

ställ-inflytande se riksdagensoch starktvidsträckt insyn ett omen
1976/77:36.utrikespolitiska beslutsprocessen i DeKUning i den

regering-underbedriver underrättelsetjänst lydermyndigheter som
knyter tilluppgifterunderrättelsetjänsten har näraAtt ansomen.

också bestäm-utrikespolitiken belysesutövanderegeringens avav
underrättelse-regeringsformen stadgari kap. 8 §melsen 10 som en

utrikesministernförhållande tillmyndigheterna iför närskyldighet
mellanfolk-ellerför förhållandet tillbetydelsefrågor statannanav

myndigheten. regeringensuppkommer hosorganisation Attlig styr-
statsmak-överensstämmelse medunderrättelsetjänsten ining ärav

omfattas riksda-också frågaslutligenintentioner ärternas avsom
regeringsfonnen.kontrollmakt se 12 kap.gens

försvars- ochför utrikes-,det samladeRegeringen har ansvaret
börbakgrunden ochdenPrincipen skallsäkerhetspolitiken. motses

irekommendation till regeringenockså uttryckadärmed attenanses
intentioner.tydliggöra sinaunderrättelsetjänstentillförhållande
regeringensålunda bedrivas enligtskallUnderrättelsetjänsten en av

inriktning.angiven
kommit tillharhuvuduppgift för totalförsvaretdet svenskaEn ny

kunna stågällerförsvarsbesluten.de Detuttryckgenom attsenaste
och humanitärainternationella fredsfrämjandeförtill förfogande

första grund-i dennaockså naturligt detdärmedinsatser. Det är att
under-bedrivandeunderrättelsetjänstensförprincip accentueras att

till denbidraguppgift viktigahar i lämnarättelseverksamheten att
säkerhetspolitikensvenska utrikes- ochdel dencentrala ut-somav

internationella säkerhetssamarbetet.detgörs av
landsvårtendastUnderrättelseverksamheten får styras egnaav

i vårtfårprioriteringar. Principenochbehov momentettsomses
viktiga restriktio-inrymmersäkerhetspolitik.alliansfria Denlands

tillgodoseförviss inriktningfårVerksamheten inte attengesner.
skulledennanågonintressen hosendast ävenstat envaraomannan
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underrättelseområdet.s.k. samarbetspart på aspekt behandlasDenna
tredje grundprincipen se avsnitti den 6.4.närmare

Kommittén föreslår denna princip alltjämt bör gälla. detNäratt
med andra länder fredsfrämjandefråga samarbete i operatio-är om

emellertid underrättelseinhämtningoch krishantering har ett an-ner
syfte, nämligen stödja oftast internationelltnat att en gemensam,

insats. Restriktionen underrättelseverksamhet fårsanktionerad, att
våra behov bör i sådana operationer enligtendaststyras av egna

tolkning och medge viss arbets-kommitténs mening generösges en
de i operationen deltagandefördelning mellan staterna.

i internationellt fredsfrämjandevårt aktiva deltagandeGenom
vårt lands behov underrättelsetjäns-humanitära insatser bliroch av
geografiskt vitt skildavidsträckta och kanverksamhet rörasetttens

skall lämna viktiga bi-Underrättelsetjänsten kunnasakområden.
verkställighet sådana insatser.fore beslut och underdrag både av

underrättelsetjänstens insatser i sådana sammanhangYtterst kan va-
från Sverigeavgörande betydelse för skydda den personalattra av -

deltar i insatserna.deltagandeeller andra stater som-
verksamhet till stöd för svenska behovunderrättelsetjänstensAtt

tidigare liggermåste inrymma vidare fokusoch prioriteringar änett
såuttrycka detsagda i sakens Man kani enlighet med det natur. att

prioriteringar vidgats.svenska behov och harbegreppet
inten-också det statsmakternaPrincipen äratt som angeranger

våra underrättelseorgans samarbete med and-gällertionerna detnär
har sinUnderrättelsetjänsten också någotländers Detta är somra

konstitutionellaförankring i vårt system.
vårt lands behovtilläggas det i begreppetSlutligen bör det att

också får ligga uppfylla den demokra-prioriteringar"och attanses
till uttryck i vår konstitution.tiska krav kommerrättsstatens som

verksamhetvikten svensk underrättelsetjänstsmarkerarDetta attav
regeringsformen allmed kravet i kap. §bedrivs i enlighet 1 1 attom

offentlig under lagarna.makt utövas
enlighet vad anförts i det fö-det i medKommittén att somanser

grundprincip ske revision bestå-regående beträffande denna bör en
uttryckligenforsvarspolitiska intentionernai dels deende ävenatt

tredje mening-omkastning sker den andra ochdelsnämns, att en av
utbyggnad den tredjeförtydligandedels ock görssatsenatt aven, en

"våratolkning vad omfattas uttrycketför uppnå vidatt av som aven
föreslåsprioriteringar. första grundprincipenbehov och Denegna

följandelyda på sätt:
enlighet medUnderrättelseverksamheten skall bedrivas i

in-säkerhetspolitiskastatsmaktemas utrikes-, försvars- och
våra be-får endasttentioner. Verksamheten styras av egna
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hov och prioriteringar. Härvid skall dock hänsyn tilläven tas
vikt statsmakterna faster vid det intematio-den ökade som

form till deltagande inella säkerhetssamarbetet i stöd ochav
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och

krav på underrättelseverksamheten dettade särskilda som
ställer.

underrättelseverksamhetenmilitära6.3 Den
landets säkerhetyttreavser

i denna del:for totalförsvaret för år 1999regleringsbrevetI anges
uteslutandeunderrättelseverksamheten fårmilitäraDen avse

säkerhet och denbetydelse för riketsunderrättelser yttreav
föruppgifter ligger inominriktadfår inte ramensomvara

brottsförebyggande arbete.brottsbekämpande ochpolisens
ställas militärakrav, det har böraBland de allmänna ansettssom

information skallinhämtningenunderrättelsetjänsten, är att avseav
säkerhet se bl.a. bet.betydelse för riketsunderrättelser yttreav

underrättelsetjänstendettaInnebördenll.FÖU 1973:25 är attavs.
bear-utgå från den endast får "inhämta,hari sin verksamhet attatt
ellerägnad ökasådan information klartlagrabeta och är attsom

avseenden harkunskap andra länder i sådanabefästa vår somom
säkerhet 1975/761189lands se bl.a.för vårtbetydelse yttre prop.

från princip har tillåtet endastdennaf..87 Ett ansettsavsteg oms.
förutsättningsäkerhetsskydd berörs. Enunderrättelseorgans egetett
kan hanterasinformationen i fråga intedockför detta bör attvara

Säkerhetspolisenverksamhet, bedrivsför deninom som avramen
jfr 104.SOU 1976: 19militära säkerhetstjänsteneller den s.av

faller sålunda medsäkerhet,landets inreFrågor, berörsom
säkerhet-eller militärainom den polisiärautgångspunkternämnda

underrättelseverk-militäraverksamhetsområde och denstjänstens
in-grundläggande principer integällandefår enligtsamheten vara

jfr bl.a. bet. KUankommer på polisenuppgifter,riktad som
underrättelsetjänstensmellanGränsdragningen1987/88:40 191.s.

emellertid i vissaverksamhetsområden kanoch säkerhetstjänstemas
verksamhets-skarp mellanNågon absolut ochbli svår.lägen gräns

har under-möjlig dra ochområdena har inte ytterstattansetts vara
bl.a.bli avgörande. Sesyftenrättelsetjänstens ansetts prop.

88.1975/762189 s.
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denbakgrund militära underrättelseverksamhetenMot att ut-av
tryckligen endast får underrättelser betydelse för landetsavse av

säkerhet har det gälla självfallet uppgifter,yttre ansetts attsom som
saknar betydelse i detta hänseende, sådantinte skall hämtas in. Om
material ändå har kommit in till underrättelsetjänsten, det därförbör
förstöras, det kan ske med hänsyn till gällande bestämmelserom om

informationen har sådantarkivering. Om innehåll, den börett att
komma till säkerhetstjänstemas kännedom, har det dock ansetts

överlämnas dit. Jfrlämpligt materialet prop.1975/76:189 92att s.
1987/88 ff. och ff.47 191KUsamt s.

alltsåuttrycks viktig princip kompetensfördelningenHär en om
samhällsfunktioner.mellan olika Kommittén vill tillägga detatt

förfinns visst underrättelsetjänsten också överlämnaett utrymme att
polisen instämmermaterial till den och i övrigt i vadöppna som an-

förts material inte landets säkerhethur bör be-rör yttresomom
handlas.

underrättelsetjänsten avsedd stödDen militära vårtär att ettge
säkerhetspolitiklands utrikes- och såvitt gäller hot landetsmot yttre

säkerhet. för detta begrepp får emellertid uppfattasRamama numera
något vidare tidigare.än

hot och risker för svensk i fredsbeva-Däri infattas personaläven
rande humanitära insatser. Denna personal insats inomoch gör en

intentioner i fråga det internationellaför Sveriges säker-omramen
därmed verksam uppgifterhetssamarbetet och medär som gagnar

Ävensäkerhetspolitik. arbetsfördelning underrättel-vått lands en
deltagande i sådan operation måsteseområdet mellan de staterna en

mening förenlig med vårt lands säkerhets-enligt kommitténs anses
Underrättelsetjänsten får härmed uppgifter,politiska intentioner.

kan förhållanden inte direkt vårt lands säker-rör yttresomsom avse
het.

fråganVidare tillkommer till vårt lands säkerhetatt yttreom
utanför vårtockså måste föras vissa former hot och riskernya av

militära underrättelsetjänsten kan här kommalands Dengränser. att
verksamhetsområde.få allt viktigareett
på vad innefattas i hot landetsvidgadEn sä-yttremotsomsyn

kontaktyta medden militära underrättelsetjänstenskerhet gör att
polisiära, ökar. finns ocksåmyndigheter, inte minst de Härandra

eftersamarbetsuppgifter det gäller informationsutbyteviktiga när -
skall räcka varandra handen inommyndigheternaprincipen attom

efter särskildainformationsutbyte ocksåför lagligtett menramen -
så-samverkan i projektliknande former,vissbeslut för gemensam

massförstörelsevapen.i fråga spridningsker t.ex. avomsom nu
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sambandI med den utveckling här beskrivits vidaredetärsom
viktigt markera skillnaden mellan frågor säker-landetsatt yttreom
het, där den militära underrättelsetjänsten har central roll ochen
landets inre säkerhet polisiärt och däransvarsområdeär ettsom
också den militära säkerhetstjänsten har uppgifter inom Försvar-
smakten. finnsDet uttryckliga regler kompetensområden förom
olika myndigheter och polisiära undersökningsförfaranden iom
svenska lagar andra författningar.och militäraDen underrättelse-
tjänsten och säkerhetstjänsten har emellertid båda funktioner inom
Försvarsmakten.

1974 års underrättelseutredningsI betänkande SOU 1976:19
redogjordes för säkerhetstjänsten föroch behovet säkerhetsskyddav
inom underrättelsetjänsten ff. Utredningen anförde83 under-att
rättelsetjänst och säkerhetstjänst inte nödvändigtvis måste vara 0r-.
ganisatoriskt sammanknutna 125. menade från under-Den att
rättelsetjänstens synpunkt åtskillnad kunde erbjuda vissa fördelaren

ledningsresurserna blev mindre splittrade å andraatt attgenom men
sidan behovet säkerhetsunderrättelser faktor taladeav var somen
för visst organisatoriskt samband.ett

Vår kommitté har inte till uppgift militärautreda den säker-att
Vi dockhetstjänsten. från underrättelsetjänstperspektivattanser

finns goda skäl talar för det för framtiden tydlig bo-görsattsom en
militärskillnad mellan underrättelsetjänst och militär säkerhet-

stjänst. militära underrättelsetjänsten måste naturligtvis haDen upp-
gifter den verksamhetens säkerhet. gäller forDetrör öv-egnasom

myndighetsverksamhet.rigt i all Säkerhetstjänstens perspektiv på
denna fråga har dock inte haft i uppgift Vi vill föreslåanlägga.att

det utreda denna fråga särskilt.övervägs närmareatt att
gränsdragningsfråga här bör beröras gäller detEn annan som

förhållandet inte enbart bedriver militär underrättelse-FRA,att som
tjänst har andra uppgifter bl.a. regeringens utri-ävenutan ettsom
kes- och säkerhetspolitiska civila inhämtningsorgan, också kan ges
särskilda uppdrag med sin tekniska expertis lämna forstödatt annan
myndighetsverksamhet sådan hot. den delenIän rör yttresom om-
fattas här behandladeinte den grundprincipen.FRA av

Kommittén föreslår denna andra grundprincip såjusterasatt att
för verksamheten vidgas något med hänsyn till den militäraramen

uppgifterunderrättelsetjänstens i fråga svenskt deltagande i in-om
fredsfrämjande humanitära insatser. militä-ternationella och denAtt

underrättelsetjänsten inte har syssla med polisiära uppgifterattra
följer redan lagstiftningen på området. här användaGenom attav

inte ha inriktning på underrättelser avsiktenuttrycket ären egen
nödvändiga för sådan samverkan berörts idet utrymmetatt somge
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enligtbör härmed formulerasGrundprincipenföregående.det om
följande:

får uteslutandeunderrättelseverksamhetenmilitäraDen avse
och förför rikets säkerhetbetydelseunderrättelser yttreav

form svensktsäkerhetssamarbetet iinternationelladet av
fredsfrämjande ochinternationelladeltagande itill ochstöd

inriktning påfår inte hainsatser. Denhumanitära en egen
brottsbe-för polisensligger inomunderrättelser ramensom

brottsförebyggande arbete.kämpande och

skallUnderrättelseverksamheten6.4 styras
behovlandets egnaav

del:för år i dennatotalförsvaret 1999förregleringsbrevetI anges
verk-får inte bedrivasäkerhetstjänstenUnderrättelse- och

andraeller låtanågonpå uppdragsamhet sta-statannanav
före våraintressenters egna.

princip dengrundläggandesjälvklarframhållitsharDet attsom en
denskall med ledningendastunderrättelsetjänstenmilitära styras av

Verksamhetenoch krav.säkerhetspolitikens behovsvenskasamlade
underrättelser hämtasandrabedrivas på detdärmed intefår sättet att

behovharsvenska försvaretoch detstatsmakternasådana,in än som
andralåtaunderrättelseorganenheller fårdel.för Inte sta-egenav

fördet eljestlandets iföre detintressenters anges somsomegna
underrättelse-med utländskainformationsutbytetnyttigalandet

36.bl.a.Jfrtjänster. s.
alliansfriheten ochsvenskadenstridainteharDet motansetts

underrättelseka-nationelloberoendebyggasträvandena att enupp
ländersmed andraupprätthållsunderrättelseutbytepacitet att ett

enbetraktatshar utbytetunderrättelsetjänster. Tvärtom natur-som
medunderrättelsetjänstens arbetenödvändig dellig och att geav
bl.a. bet.sesäkerhetspolitiksamladelandetsåtstöd

försvarsbeslut, inteockså i olika36. harDet1990/91:KU3O s.
sådant infor-och framhållitsförutsättsår,underminst att ettsenare

årsredan i 1976Sålunda anfördesmåste förekomma.mationsutbyte
utländskamed90 samarbeteprop.1975/76:189sebeslut att etts.

jämförelsevissånödvändigt förunderrättelseorganisationer envar
Genompåpekades:svenska.den Detunderrättelsetjänstliten som

sådana särskildainformation kräverfår vi delsamarbetet somav
regleringsbrevetnyssnämndasaknar". detvi Im.m. somresurser
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också utbyte information med vissa utländska under-att ettanges av
rättelseorganisationer nödvändigt detta skäl.är av

Under år har betydelsen samverkan informations-ochsenare av
utbytet med andra länders underrättelseorgan betonats allt Till-mer.

medförkomsten hot och risker har inslag i vår säker-ett nyttnyaav
ökathetspolitik och därmed behov samverkan mellan svenskett av

underrättelsetjänst.och utländsk bör här möjligt förDet stats-vara
makterna i syfte sådana hot och risker ingå påavtal ellermötaatt att

samverka med andra utbyte underrättel-sättannat stater genom av
seinformation.

fördelaruppenbara i olika delar underrättelsepro-Utbytet ger av
Sålunda det inte bara möjligheter till bredare inhämt-ettgercessen.

ningsmaterial, fördelar tillgång jämförandetillävenutan genom en
framföranalys och värdering allt i det långsiktiga och svårbe-mer

perspektivet. Informationsutbytet såledesdömbara sikte inte baratar
underrättelsemässigt råmaterial,på utväxling ävenutanaven av

infonnationsmaterial. Samverkan informationsutbytebearbetat och
diskussioner vidkan skeäven möten etc.genom

Infonnationsutbytet, i andra länder betraktasävensom som en
funktion och intensifieras,allt viktigare skall således enligtsom

grundläggande principer endastgällande ske under förutsättning att
tjäna statsledningen och det svenska totalförsvaret ochsyftet är att

uppgifter får självfallet inte förlämnade till skada svenska in-vara
Infomiationsutbytet väcker frågan underrättelseinhämt-tressen. om

landetsningen skall direkta behov eller behovetstyras av egna om
indirekt i syfte skaffa förendast behöver utbyte tillräck-att ettvara

och kvalitetsmässigt bytesmaterial. väcksligt intressant Ytterstgott
överenskommelsefrågan mellan bytespartner speciali-en om enom

arbetsfördelning inom viss inhämtningssfársering eller en geogra--
fiskt, tekniskt eller Frågan aktualiseras inte minst i sambandannan.

internationella säkerhetssamarbetet och har i dessamed det sam-
för svensk del lett till formaliserade överenskommel-manhang även
hänseende.i dettaser

information förhållanden i vår omvärld kan, enligtUtbytet av om
har uttalats i olika sammanhang, i och för sig omfatta denvad som

militära underrättelsetjänstens samtliga delar. emellertidDet har
därvid framhållits underrättelseutbytet skall ske på bilateral ba-att

begränsningen till den bilateralasis. har betonatsDet äratt ramen
framhållitssärskild vikt. Vidare har det underrättelseutbytetattav

för riktlinjer försvarsministernmåste ske inom harramen som an-
förankrasför och i regeringen. Se bl.a. bet.svaret som

317.1990/9l:KU30 309 ochs.
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avgränsning till bilateralt underrättel-Kommittén dennaattanser
internationellagäller särskilt i det säker-förseutbyte Detsnäv.är

Avgränsning-på området for hot och risker.hetssamarbetet och nya
hållbar och bör lämpligen hävas. Redanframstår inte längre somen

Danmark, ochockså överenskommelser mellan Norgei dag finns
fredsstyr-underrättelsesamarbete i den internationellaSverige om

för framtiden ha håll-Sverige bör vidarekan i Bosnien. öppenen
bilateral bas.sådant samarbete påning till ytterligare änannan

konstitutio-får självklar sedd fråntredje principDenna ses som
för svenskt intres-myndighet tillnell synpunkt. Svensk är att gagna

landsFrågan innebörden vårtnågotoch inte egetannat. om avse
föregående be-prioriteringar har i detbehov ochintresse, även

grundprincipen. kom-första och den andra Förunder denhandlats
alltförviktigt understrykaframstår det härmittén även att att ensom
anläg-"vårt lands intresse inte börpå innebördensnäv egetavsyn

i sig vidgat utbyte underrättel-ligger värde medDet ettett avgas.
också intresseHäri kan liggaseinformation mellan staterna. ett av

påfördelning arbetsuppgifterna bl.a.specialisering ochviss sättav
härnyssnämnda överenskommelsema. Denenligt desker ut-som

sådanainte tolkas hindertryckta principen bör ett mot samver-som
detta frågorbör dock erinraskansfonner. Det närmastäratt somom

grundprincipen, dvs. det statsmakternaförstafaller under den är
fast intentionerna, inte underrät-avseenden läggeri sådana härsom

själva.telseorganen
för uttrycket endast vårtförslår här dels inKommittén att man

förintressen för vidgatsäkerhetspolitiskalands att ett utrymmege
förstamed denför erhålla kongruenssamarbetsformer och attnya

säkerhetstjänstengrundprincipen, dels bortandraoch den tar ur
följande.lyda enligtGrundprincipen bör därmedsammanhanget.

säkerhets-endast vårt landsUnderrättelsetjänsten skall tjäna
bedriva verksamhetoch får därmed intepolitiska intressen

in-eller låta andrauppdrag någonpå statersstatannanav
våraföretressen egna.

förstatsledningens6.5 Högsta ansvar

utlandssamarbetet

del:för år i dennaför totalförsvaret 1999regleringsbrevetI anges
underrättelse- ochmed utländskainformationUtbyte sä-av

syftetförutsättningunderkerhetstjänster får ske endast äratt
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tjäna statsledningen och det svenska totalförsvaretatt
lämnade uppgifter inte till skada föratt ärsamt av oss

svenska intressen. sammanhanget börI erinras den be-om
frågagränsning i utlämnande uppgifter denom av som

svenska sekretesslagstiftningen innebär.
Principiella ställningstaganden rörande omfattningenocharten av
underrättelseutbytet med utländska underrättelseorganisationer träf-

ÖBfas respektive chefen för efter underrättelse tillFRAav rege-
ringen försvarsministern. Enligt de redovisade grund-genom nyss
principema, har bör gälla för underrättelseverksamhe-ansettssom

skall informationsutbytet ske inom för riktlinjer,ten, ramen som
försvarsministern har för och förankras i regeringen.ansvaret som
Konstitutionsutskottet har tidigare, år särskilt fäst1991, sig vid att
frågor underrättelsesamarbete underställdes utskottets kurs.om

försvarsministern och påpekatregeringen beslut underrät-att om
telseorganens samarbete eller underrättelseutbyte andra ländersmed

fattasunderrättelseorgan inte regeringen vid regeringssamman-av
skedde eller mindre inforrnellt och enbart på för-träde utan mer

försvarsministems ordning beslut utlandssamar-Dennaansvar. om
enligt utskottet inte ibetet stod överensstämmelse med huvudbe-

kap. regeringsformen, föreskriverstämmelsema i 7 3 § att rege-som
skall regeringenringsärenden vid regeringssammanträdeavgöras av

i kollektivt beslutsfattande. Utskottet erinrade också bl.a.ett om un-
derrättelseskyldigheten i förhållandet till utrikesministern enligt 10

regeringsformen. bet.kap. Se bl.a. 1990/9l:KU30 368 § Hu-s.
alltså regeringsärende, berör Försvarsmak-vudregeln är att ett som

totalförsvaret, skall i former andraeller avgörasten re-samma som
föregående,geringsärenden. det avsnitt har redogjortsI närmare

kommandomålslagen tillämp-för för den s.k. och dessdetta samt
ningsområde.

bakomKonstitutionsutskottet ställde sig i sitt nämnda uttalande
synpunkter bör i formellt hänseendedetFUN:s övervägasatt attom

inomutforma riktlinjerna för internationellt utbyte informationav
underrättelseverksamheten på Riktlinjerna emellertid isätt. ärannat
detta avseende oförändrade.nu

först i kap. regeringsfonnen finnsDet bör här det 10nämnas att
bestämmelser formerna för ingående överenskommelser medom av

eller mellanfolklig organisation för översiktsestatannan en om
detta 1988/89:KU30 ff..bet. 19 bestämmelser bl.a.Dessas. anger
under vilka förutsättningar regeringen efter uppdrag för-och dess
valtningsmyndighet får ingå för överenskommelseriket bindande
eller ensidiga åtaganden. Sådana former överenskommelser kanav
givetvis inte ingås fomilöst de fordrar formella beslut. Avtalenutan
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beslutdel fattatför svenskregeringenhemliga. Detkan är somvara
beslut intenågotsjälvkanFörsvarsministerndetta. egetgenomom

mindre kanöverenskommelse,sådanvid änSverigebinda enen
det.underrättelseområdetpåverksam göramyndighet

regeringenmöjligt fördockdetregeringsformen attEnligt är
internationellingåförvaltningsmyndighet överens-uppdra atten

bemyndigandesådantregeringsformen. Ettkap. 3 §kommelse 10
frånExempelfrågor.visst slagellerfrågavisskan ett avavse en

deöverenskommelsersådana ärunderrättelseområdet nyss
SverigeochDanmark, Norgeingåtts mellanharnämnda, omsom

liggerBosnien. Detfredsstyrkan iinomunderrättelsesamarbetet
sådanamyndigheternaförsakensdock i attutrymmetattnatur ge

alltförunderrättelseområdet inte ärsåvittbemyndiganden om-avser
fattande.

bedöm-kommitténsenligtfårhittills tillämpatspraxisDen som
underrättelseut-svenski frågadetutgått frånhaning att omanses

bin-sigsiginteunderrättelsetjänst rörmedbyte omstats vareannan
svenskfrånåtagandenensidigaelleröverenskommelserdande om

formellanågotfråga änställetfår i annatsida. Det omanses vara
löpandefrågaexempelviskanDet ettöverenskommelser. omvara

kanbindandeintevilketvidare,tills är utaninformationutbyte av
nationellarespektiveidet ligger partsendera näravbrytas parten,av

så dennasakenuttryckaskulle kunna attså. Manintresse göraatt
medordningbygga ett ut-kansamarbetsform sägasnärmast en

imyndighetsvenskSå längeförståelse. ettömsesidigunderbyte
ochsvensk laggällandeiakttarbegränsningarsådanamedutbyte

underrättatsdenneförsvarsministern närerinringarinte mötts avav
inomfallakunnamed dettaåtgärderna synsättbörsaken ansesom

befogenheter.underrättelsemyndighetssvensk
överenskommelserinternationellafinnsområdenPå vissa som

svenskkanallmäntinformationsutbyte. Menför settberör utrymmet
behandla den iochfråninformation statmyndighet emotta annan

formelltbehöver överens-dettasvensk lagmedenligt attutan vara
författningsreglerat.särskiltochkommet

och1980:100sekretesslagendetmotsvarandePå sätt är perso-
utsträckningi vilkenreglerar1998:204nuppgiftslagen upp-som

myndighet.utländsktillmyndighetsvenskfrånlämnasgifter får
fårdetmedför härutformning attantasPersonuppgiftslagens att re-

förordninglag,denna2 §med stöd attgeringen, genomavserav
fråga.föreskrifter i dennasärskildameddela

grundenisådantmedblir synsätt attinformationUtbyte ett seav
lämnarsjälvamyndigheternatillämpningsfråga där utfrämst ensom

sekretesslagenenligtförutsättningarnaunderuppgifter till statannan
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och andra författningar. Riksdagen och regeringen kommer därmed
med sitt författningsfrågori lägga fast för så-att ettansvar ramarna

infonnationsutbyte.dant Regeringens roll kan dock grund av per-
sonuppgiftslagen med dess vida tillämpningsområde förväntas

ingåendekomma bli hittills det gäller detta infonna-än näratt mera
tionsutbyte.

på detta vis får det härMen enligt kommittén meningäven sett
faktiskt sig område där förekommerdet såda-rörarent ettomanses

betydelsefulla utlandskontakter myndigheterna skall hållana som
underrättad enligtutrikesministern bestämmelsen i kap.10 8 §om

regeringsformen. Eftersom det här fråga försvarets myndig-är om
heter måste naturligtvis också försvarsministern, hittills, infor-som

Eftersom saken hardet. viktig anknytning till svenskmeras om en
säkerhetspolitik måste myndigheterna givetvis lyhörda för des-vara

statsråds synpunkter saken. skulle härDet kunna sägassa vara
fråga sådana informella kontakter där berörda statsråd i prakti-om

har Sedan blir det dessa statsrådsken sak hållavetorätt. atten
statsministern informellt orienterad i frågan. Sådan information går
också har till uppgift ha insyn itill verksamheten. Ef-FUN attsom

med sådan ordning inte förekommer någradet egentligatersom en
regeringsbeslut inte heller någon formell utgångspunkt förges

sinKonstitutionsutskottet kontrollmakt. detta utskottMenutövaatt
funnithar tidigare i praktiken anledning den-uppmärksammaatt

frågeställning kan tänkas vid behovoch så i framtiden.göra ävenna
också kontroll vad försvarsmyndighetemaJO och JK kan utöva över

i del verksamma med.denna är
den fjärde grundprincipenerinran i har tagits denDen som om

sekretesslagstiftningen börsvenska den här behandlademotses
här bestämmelsen i kap. tredje sek-bakgrunden. l 3 stycketDet §är

särskilt intresse. Någon på offentlighetsprin-retesslagen ärsom av
för utländsk myndighet fråncipen grundad få handlingarrätt att ut

finns inte.svenska myndigheter Bestämmelsen i kap. 3 sekre-l §
tesslagen möjliggör dock utlämnande uppgifter till utländskett av
myndighet det möjligt vid prövning enligt sekretesslagensär enom
regler det förenligt med svenska intressen uppgiftenoch är attom
lämnas till den utländska myndigheten. Sekretesslagens reglering

föralltså uttryck principiella inställning försatsen isamma somger
fjärde grundprincip. kommitténs uppfattningdenna Det är ävenatt

det författningskomplex personuppgiftslagstiftningenutgörssom av
ihar betydelse sammanhanget.en

Kommittén här velat till behandling dethar synsätt,ta upp som
formerna för informationsutbytegällande praxis rörande med andra

ifrån. kommitténs uppfattningländer utgå Det de härär attsynes
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frågafrågorna bör Dettabehandlade ärövervägas närmare. ennu
förKommittén sin delankommer regeringen.närmast menarsom

lämpligt utfor-grundprincipen huvudsakfjärde får idenatt anses
bestämmelsen isammanhanget påpeka 10Vi vill i dockmad. att

kan be-regeringsfonnen medför utrikesministernkap. 8 § ävenatt
utlands-frågor underrättelsetjänstensinformerad ihöva hållas om

regeringsformens bestämmel-dock redansamarbete. följerDetta av
fjärde grundprinci-inte här. Densaken och behöver upprepasse om

gäller påerinran vadkompletteras medbör även om somennupen
utfär-delen förutsättasRegeringen får i denpersonuppgiftsområdet.

följande lydelse:Principen börföreskrifter.da ges
underrättelse- ochmed utländskainformationUtbyte av

syftetförutsättningendast underfår skeäkerhetstjänster att
totalförsvaretoch det svenskastatsledningentjänaär att

för svenska in-uppgifter inte till skadalämnade ärsamt att
begränsning idensammanhanget bör erinrasItressen. om

uppgifter de svenska bestäm-utlämnandefråga somavom
innebära.personuppgifter kansekretess ochmelserna om

slutsatserAllmänna6.6

formulerasbörgrundprincipemauppfattningkommitténsDet attär
detförståsinnebörden dem böroch sättenligt våra förslag att av

i någotbörpå några punkterinnebär deangivit. Det ettatt gesnu
rå-det tidigareantagits undervadtolkningsutrymmevidare än som

Kommitténkrigets slut.före det kallasäkerhetspolitiska lägetdande
regeringensdelmöjlighetberedsriksdagenvill föreslå att taatt av

fin-regeringentorde,avseende.ställningstagande i detta Detta om
lagförslagtilli anslutningkunna skelämpligt,det att ett om un-ner

Någotjfr avsnitt 12.riksdagen,fram förläggsderrättelsetjänsten
grundprincipemaformuleringamaändrai övrigtbehov att avav

förför år 1999 Försvar-regleringsbrevenuttrycks ide numerasom
mening.kommitténsinte enligtföreliggerochsmakten FRA
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Underrättelsetjänstens inriktning7

uppgifteroch

underrättelsetjänstens verksamhet i fredmilitäraDen utgör grun-
skall bedrivas i kris eller krigssituation.den For hur tjänsten en

Även inhämt-fredstid måste kunnande upprätthållas ochi ett
för vidmakthållas ochförutsättningarna dessaningsmetoder och

bakgrund inte finnsbedömer det dennautvecklas. Vi ut-att mot
underrättelsetjänstensför begränsaatt resurser.rymme nu

aktualise-invasionshot inom överskådlig tidfrånvaroI ettav
framtida uppgifter.frågan underrättelsetjänstens En ut-avras om

härvid enligt vår mening underrättelse-gångspunktema är att
perspektivet skall full-fortsättningsvis i det kortaretjänsten även

uppgifter för den grundberedskapcentrala inomgöra somramen
upprätthålla för försvaretFörsvarsmakten skall väpnatmot an-

territoriell integritet. Underrättel-för hävda svenskoch attgrepp
därvid upprätthålla tillräckligt hög grundbe-setjänsten måste en

upptäcka, analysera och förvar-för ha förmågaredskap att att ge
vårt land, såsom hot väpnadetänkbara hotenning de mot omom
insatser med i första hand fjärr-i form begränsadeavangrepp

vårtavsiktliga intrång på territorium kränk-stridsmedel, samt
territoriet.ningar av

uppgifter för påUnderrättelsetjänsten har vidare centrala att
lång bidra med beslutsunderlag såmedellång och sikt att en an-

krigsduglig-försvarsorganisationens beredskap ochpassning av
uppföljninggenomföras. kräver kontinuerligkanhet Detta en

sida, bl.a. inhämta ochfrån underrättelsetjänstens attgenom
utveckling,uppgifter stridskraftemas tillstånd ochanalysera om

närområde. Underrättelsetjänsten har vidarekan beröra vårtsom
analy-uppgiften tillföra den säkerhetspolitiskaden särskilda att

militärstrategiskt och militärtekniskt underlag. En samman-sen
politisk, ekonomisk och civil in-Vägning militär resp. annanav

för det skall föreligga så fullständigtformation måste ske att ett
möjligt för anpassningsbeslutsäkerhetspolitiskt underlag ettsom
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på politisk nivå. Både den militära och civila underrättelsetjäns-
kan här lämna viktiga bidrag.ten

vidgade säkerhetsbegreppetDet inrymmer än gängseannat
militära hot. hotens.k. brett spektrum hot,De utgör ettnya av
risker och påfrestningar. Vidare det viktigt underrättelse-är att
tjänsten medverkar till kontrollen efterlevnaden intematio-av av
nella avtal nedrustning, till rustningskontroll till arbetetsamtom

spridning massförstörelsevapen och utvecklingen and-mot av av
teknologiska hot. Underrättelsetjänsten skall dessutom inomra

för uppdrag kunna stödja andra civila medmyndigheter attramen
verifiera uppgiftersamla in och betydelse sådana hotav somom

dessa har motverka.att
skall Sveriges iUnderrättelsetjänsten stödja deltagande inter-

nationella fredsfrämjande och humanitära insatser. gällerDet att
kunna förutse konflikter bearbeta inhämtat material ochsamt

säkerhetspolitiska förhållan-delge bedömningar och militäraom
krävs information kan lämnas till insatsstyrkor-den. Vidare som

befinner försäkerhet och operationer de sig på platsennärnas
dessa.

alla de uppgifter här har behandlats vifrågaI ettom som ser
statsmakterna stärker samordningen underrättel-behov attav av

arbete till stöd för vårt lands försvar och för svensksetjänstens
säkerhetspolitik.

säkerhetspolitiska läget bildar utgångspunkten för dennaDet
underrättelsetjänstens uppgifter. innebärbeskrivning Det attav

samtidigt det kunnat konstaterasuppgifter tillkommit attsomnya
uppgifter betydelse eller karaktär.minskat i ändratvissa tidigare

omfördelas tillunderrättelsetjänsten har kunnatInom resurser nya
föreslårde totala behövt öka. Viuppgifter attattutan resurserna

statsmakternasamordningsfunktion, vi rekommenderarden som
föruppgift underlag be-bör ha skapainrätta, att ettatt som en

fortsatt inriktning fördelningochdömningen resurser.avav

Underrättelsetj inriktning och7.1 änstens

uppgifter i kris- eller krigssituationen

underrättelsetjänstenskonstateras den militäraskallInledningsvis att
för skall bedrivas ifred grunden hur tjänstenverksamhet i utgör en

utformas arbetssättet och rutinerna påkrigssituation. Sålundaellerkris-
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omständigheterna. strategiska underrät-oberoende Denlikartat sätt av
gäller fred.det iföljer också i principtelsetjänsten mönster som

under-Försvarsmakten ökar behovetregeringen ochbådeFör av
omfattarRegeringens behovkris- eller krigsläge.starkt irättelser ett

agerandeunderrättelser relevantastrategiskaendastinte partersom
Även operativarealtid möjligt.och i såbredd, djup närastor som

försituation vitalt intresseunderrättelser blir i dennataktiskaoch av
berörahändelseutvecklingen kan kommahurbedömakunna attatt

presentationoch effektivmåste ställas på snabbkravvårt land. Stora
regeringen ochberörda inomunderrättelseunderlaget för närmastav

Regeringskansliet.
underrättelsetjäns-militärakrigssituation får denellerkris-I en

gäller i högstai fredstid.omfattning Detänstörreavsevärtten en
krigsorgani-underrättelsetjänsten. Ioch taktiskaoperativagrad den

underrättelsefunktio-enskilda förbandensbl.a. deförstärkssationen
blir ock-belastningenochspaningsenheter Tempotm.m.ner genom

så väsentligt större.
krigssituation regle-kris- ellerUnderrättelseverksamheten i ären

i högunderrättelsetjänstenorganisatoriskt ändrasrad särskilt. Rent
den tekniskasituation. kangrad i sådan Det nämnas att t.ex. un-en

Högkvarteret,överförs tillbedrivs vid FMVderrättelsetjänsten, som
iunderrättelsematerial delegerasbearbetningen störstaoch att av

fördel-militärbefälhavare,hand tillutsträckning i förstamöjliga
försvarsområdesbefálhavare.ningschefer och

statsmakternaförutom lämnaunderrättelsetjänsten,krig harI att
med inforrna-uppgiftsåsom omedelbarför beslut,underlag atten

landet ochför försvaraansträngningarkrigsmaktenstion stödja att
sådantoperationer. lför beslut militäraunderlagbidra med ettom

tillhandahålla såunderrättelsetjänsten kanbl.a.krävs detläge att
stridskraftsresur-fiendensmöjligtupplysningardetaljerade omsom

ochstridsvagnarflygplan, fartyg,form antalutrustning ioch avser
och intentioner.taktikorganisation,dennesandra samt omvapen

förmågaunderrättelsetjänstensutsträckning dennavilkenFrågan iär
beredskapsskäl beva-föri fredstidupprätthållasbehöver även att av

kunskap.ocherforderlig kompetensra
motiveratdet kunnaminskar skullerisken för krig attOm synas

läggaochunderrättelseorganentillminska anslagen t.o.m.även ner
förskulleverksamheten krympasverksamheten. Omviss delen av

omöjligt imedsvårt eller till ochemellertid blikanmycket det att
ochupprätthållasmåstekunnandedenna. Ettkrissituation ta uppen

måste vidmakt-dessaförutsättningarna förochinhämtningsmetoder
upprätthålls ikontinuitetkrävsutvecklas. Dethållas och även att

vidkunnandetochmåste utvecklingenminstverksamheten. Inte
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signalspaning och teknisk inhämtning följasutvecklas,annan upp
och bakgrund eventuell krigssituation och införtestas mot av en en
krissituation. Nödvändigheten i första hand förmågan till in-attav
hämtning information, förmågan till bearbetning ochävenav men

upprätthållsanalys, och utvecklas i fredstid och i lugnareäven ett
omvärldsläge målen för underrättelsetjänsten i fredstidgör ävenatt
måste högt. Förutsättningar för i någon nämnvärdsättas att ut-
sträckning öka anslagen för underrättelseverksamheten finns i

Behövliga förändringardagsläget inte. får ske inom för verk-ramen
samheten frågan får fortlöpandeoch prövas.

Kommittén har tidigare angivit utredningsarbetet inte har in-att
riktats på militäraden underrättelsetjänstens operativa ochnärmare
taktiska nivåer. Kommittén inskränker sig därför till här refereraatt

frågan,vissa de synpunkter på Försvarsmakten har redovisatsomav
i sin tidigare omnämnda perspektivplanering, Försvarsmaktsidé
2020, Rapport

har fråga underrättelsefunktionen bl.a. pekat stödFörsvarsmakten i föratt somom
erhålla omvärldsuppfattning, kommer framtiden krävas för strategisk,iatt att systemen

och taktisk signalspaning och satellitspaning. Systemen, stöd för operativoperativ som
och luftbur-och taktisk kan bl.a. obemannade farkoster, mark-, sjö-spaning utgöras av

utnyttjande specialförband. tekniskaövervakningssystem Vissa systemsamtna av som
framtidsperspektivet satelliter, långräckviddiga radarsystem,väsentliga i ärär system

bl.a. och seismiskaför undcrvattensspaning och andra inom signalspanings-sensorer
sambandssystem utbyte mellan under-områden lednings- och för informationsamt av

ledningsplatser och skjutande enheter.vattenssensorer,
högreFörsvarsmakten har vidare i perspektivplaneringen framhållit alltatt ett ope-

ökad gäller leda freds-rativt och komplexitet det militära operationer,närtempo atten
för underrät-främjande och olika hjälpinsatser till stöd för samhälletinsatser typer av

innebär behov tillgång till informationskällor och data ellertelsetjänstens del iav
mycket realtid. bearbetning och analys skall komma efterhand måsteFör intenära att l

enligt Försvarsmakten kunna ske snabbt. Försvarsmakten framhållerdessamoment att
omvärldsförändringar, internationella olika koalitioner, varierande kon-operationer i
fliktnivåer och förändrade uppgifter det uppträdandet måsteoperativagör att vara
flexibelt oeh detta gäller inom underrättelsefunktionen, där alltmer "ickeävenatt en
traditionell" miljö kommer ställa troligtvis högre krav.andra ochatt

Enligt Försvarsmakten ställer framtiden ökade krav underrättelsefunktionenatt
effektivare skall stödja stridsledningsfunktionen. Underrättelsefunktionen skall också

överlägsenhet ochbidra till ökad i operationsområdet, informationsöverlägsenhet möj-
lighet till flexibelt operativt uppträdande. Framtida underrättelsesystem måste enligt
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Försvarsmakten kunskapsbascradeoch inriktade kunna förutsäga händelsermot attvara
bättre förståelse för aktuellt opcrutionsområde.i syfte beslutsfattareatt ge en

självfalletpåpekat i perspektivplaneringenVad Försvarsmakten är
måste klarläggas vilken nivå organisatio-och detresurskrävande

för bevara tillräcklig kompetensberedskapsskälbör hållas attavnen
uppgift föri första hand För-kunskap inom denna. Detoch är en

materielanskaffning, börvilkensvarsmakten görasövervägaatt som
med ändamålsenliga inhämt-underrättelsetjänstenför förseatt
uppgift för Underrättel-hand blir detandraningsmedel. I en en av

Regeringskanslietsamordningsfunktion iföreslagensekommittén
lämpligainhämtningsmetoder kan sevilkaövervägaatt som vara

avsnitt 9.
Sveriges alliansfrihetkan påpekassammanhangdettal ävenatt

förmågaunderrättelsetjänst och dessaktivkravställer större en
inför kri-bibehålla relativt hög kompetensfredstidi ettävenatt en

liksom flesta andra län-upprätthåller Sverige, deför sigsläge. ochI
främ-underrättelsetjänster ibasis utbyte medbilateralder, på ett

emellertid inte avkall kaninnebärmande länder. Det görasatt
svenska underrättel-förmåga hos denochhög kompetenskravet

ock-information värdeUnderrättelseutbytet kräversetjänsten. att av
så kan lämnas.

ochinriktningUnderrättelsetjänstens7.2

freduppgifter i

grundläggandeUnderrättelsetj7.2.1 änstens

uppgifter

påuppgift för underrättelsetjänstenprimärfredstid detI attär en
indikationer, i tidmilitära och politiskaförsta handgrundval iav

krigs-förvarningoch försvarsledningenstatsmakternakunna omge
kanså underbyggd, denskall välFörvamingen utgörahot. attvara

beslutmilitärpolitiskt grundadeochför säkerhets- sä-underlag om
möjligt förförvarningså tidigkerhetsåtgärder. Behovet somav en

det svenskaunderstrukitsförsvarsberedskapen har attatt avanpassa



232 Underrättelsetjänstens inriktning och uppgifter 1999:SOU

försvaret huvudsak vämpliktsförsvar.i Avsikten ocksåär ärett att
det skall förbli så se bl.a. 1995/96: har framhål-12 46. Detprop. s.
lits vämpliktsforsvar vårt ställer höga på tid förkravatt ett som mo-

stridsberedskap.bilisering och
till det kalla krigets slut har den militära underrättelsefunk-Fram

huvudsakligen inriktad förvamationen varit eventuellaatt om
angreppsförberedelser landet. militäradirekta Den underrättel-mot

därvid varit koncentrerade tillsetjänstens uppgifter har i kort-att ett
utgångspunkt i presumtivsiktigt perspektiv och med angriparesen

beredskapsåtgärderförmåga och bedöma,aktuella militära om en
uppstod och det förelåg militära förut-militärt hotfull situation om

anfall. Till grund för bedömning sådansättningar för ett omen av en
hotande situation hade inträtt, kundesäkerhetspolitiskt som ge an-

beredskapshöjande åtgärder, krävdesledning till mobilisering eller
sammanvägning med den förvarning, kundehärutöver som er-en

fångades främstolika politiska indikationer,hållas som uppgenom
utrikesförvaltningen för vilka hadeoch UD ansvar.genom

s.k. förvamingsfunktionen varit prioriteradSålunda har den en
då främst för demilitära underrättelsetjänsten ochuppgift for den

har haft till uppgift hämta in under-och KSI,FRA attsomorgan,
1975/762189särskilda medel se bl.a. 87.rättelser med prop. s.

fred förberedaFörsvarsmaktens fundamentala uppgift iDet är att
krissituation försvara väpnadeeller i landetfor i krig motatt en an-

underrättelsetjänstens sak med olika medeldärvidDet är attgrepp.
företeelser, kan indikatio-uppgifter och bedömasamla in som vara

komma för sådana ochpå landet kan utsättasattatt angrepp,ner
lannklocka för och försvarsledningen. Underrättelse-utgöra stats-

förvamings- lamiklockefunktionenuppfattar också ellerorganen
underbyggdhuvuduppgift. Behovet aktiv och välav en mersom en

främst med hänsyn tillbedöms ökaförvamingsfunktion även en
genomförasmedföra kanutveckling, kanteknisk attsom angrepp

överraskande.mer
förvamingsfömiågan frågamilitäradenPrioriteringen är enav

Försvarsmaktenstatsmakterna ochinriktning,den attansersomom
sammanvägningbakgrundbörunderrättelseorganen motges av en

förändrade militärasäkerhetspolitiska denTrotsolika argument.av
säkerhetspolitiskallmänenligt vadhotbilden och den, ärsom en

landet, bestårför militäraminskade riskenuppfattning, motangrepp
grundläggande inriktningunderrättelsetjänstensmilitäraden mot

angreppsförberedelser. militära underrättelse-Denförvarning om
resursmässigt, varit relativtockså såväl volym-tjänsten har som

därmed förändradekalla krigets slut och detoförändrad sedan det
överskådliginvasionshot inom tidfrånvaronhotbildsläget. I ettav
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bak-verksamhetenomprövningaktualiseras frågan motavenom
förvamingsfunktionen ochprioriteringenden nuvarandegrund avav

grunduppdrag" föralltjämt tungtuppfattningen denna är ettattom
inhämtningsorganen.

situation utvecklaspåpekaskansammanhangdettal att om en
enligtbör dennaaktualiseraslandetinnebär motatt ett angreppsom

politiskbetydandeföregåttsockså hameningenden allmänna enav
l99/97:FöUloch bet.1995/96:12 41bl.a.förvaming. Se s.prop.

inva-i synnerhetochhot ett37. Innan väpnatett angreppoms.
försämringinträderdet förstdetbedömssionshot attväxer enupp

så-iakttagbartkommersäkerhetspolitiska läget,det att varasomav
omfattning.förändringarmilitärapolitiskaforrn storväl i avsomav

förstadet iförvarning,säkerhetspolitiskfrågaDet är somom en
Givetvis skallpå.uppmärksamhetsinhaUDhand ankommer att

bidragsittlämnaunderrättelsetjänstenmilitäraden som un-även
har inletts.upprustningbedömningenförderlag av om en

underrättel-militäraomfördelning denochfrigörandeEtt aven
underrättelsefunktioninriktadkortsiktigtfrånsetjänstens enresurser

måstekunnandeochberedskapfortlöpande ävenbör prövas, om
tankemedpå områdetutvecklas eventu-ochupprätthållas även

inomsamordningsfunktion Rege-hotbildslägen. Enförändradeellt
uppgift.viktighahärskulleringskansliet en

ff.ff. och 101regeringen s. 62behandlar1998/99:74I prop.
beredskap.ochförmågaoperativaförsvaretsmilitäradetfrågor om

i högberörförändring. Dettaför behovetredogörRegeringen av
underrättelsetjänsten.grad

be-redan harregeringen 102,framhållerpropositionenI som
Sverigeockupationsyftar tillinvasionsföretag, avrörts, att ett som

decenniet, för-under detgenomföra närmastemöjligtsiginte attter
inva-försvarsfönnåga. Ettgrundläggandekvarvi harattutsatt en

detavlägsetregeringenenligt ändärmedsig änsionsföretag ter mer
främstVäpnadeförsvarsbeslut.års1996införgjorde ge-angrepp
mål i Sve-begränsadesabotageinsatserluften eller motgenomnom

dockpåtryckningarochavsiktliga hot ärandraellerrige typer av
igenomföramöjligaalltjämt ävenbedömningregeringens attenligt

omvärldsläge.nuvarande
Underrättelsekom-enligtsålundakommerUnderrättelsetjänsten

bådeuppgifterviktigaha närframtidenimeningmitténs ävenatt
incidentberedskap. Dettaochväpnadebegränsadegällerdet angrepp

inva-tydligareblirdeuppgifter, näregentliganågrainteär mennya
aktualitet.harlängreintesionshotet samma

regeringen ierinraskansammanhang attdettaI prop.om
förmågan mötaframhållit 102 atthar1998/99:74 att angrepp
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också måste kunna efter det säkerhetspolitiska lägetanpassas ge-
variationer i beredskap och förmåga omforma Försvar-attnom

smakten med hänsyn till de militära hot kan uppkomma.som
frånvaro invasionshotI inom överskådlig tid aktualiserasettav

frågan underrättelsetjänstens framtida uppgifter. utgångs-Enom av
punkterna härvid enligt vår mening underrättelsetjänsten fort-är att
sättningsvis i det kortare perspektivet fullgöraskall centralaäven
uppgifter inom för den grundberedskap Försvarsmaktenramen som
skall upprätthålla för försvaret och för hävdaväpnatmot attangrepp
svensk territoriell integritet. Underrättelsetjänsten måste därvid upp-
rätthålla tillräcklig hög grundberedskap för ha förmågaatt atten
upptäcka och analysera de tänkbara hoten vårt land, såsom hotmot

formväpnade i begränsade insatser med i förstaom angrepp av
fjärrstridsmedel, avsiktliga intrånghand på vårt territorium samt

territoriet.kränkningar mot
Underrättelsetjänsten kommer alltså alltjämt ha central rollatt en

för upptäcka och uppkomsten de militära hot,att rapportera om av
beskrivs i den nyssnämnda propositionen.som

underrättelseorganen har, inte minst under det året,Inom senaste
förvissa åtgärder vidtagits inrikta verksamheten från traditionellatt

militär förvarning bredare och långsiktigt syftande in-mot en mer
förstahämtning och säkerhetspolitisk analys. har motiverats iDet

underrättelsetjänsten har förvarninghand med bak-att att motge
försvarets resursmässiga anpassning enligt den s.k.grund av an-

passningsdoktrinen sig underrättelsefrågor beröroch att ta an som
s.k. hot. Frågan underrättelsetjänstens uppgifter i dessanya om

i följandesammanhang berörs avsnitt.närmare

Anpassningsprincipens konsekvenser för7.2.2

underrättelsetj änsten

bakom den s.k. anpassningsprincipen enligt ochTanken har 1995
totalförsvaretsårs Försvarsbeslut varit omedelbara militära1996 att

och civila beredskap och krigsduglighet kan begränsas bak-mot
grund det säkerhetspolitiska läget. 1998/99:74 harInyaav prop.

utvecklats såsombedömningen har redovisats undernärmare ovan
Förutsättningar har enligt dessa före-avsnitt bedömningar ansetts

för varsebli och värdera hotfulla förändringar iligga den säker-att
omvärdssituationen och på så förhetspolitiska underlagsättatt att

i tid fatta beslut beredskapshöjning och erforderliga förstärk-om
ningar försvaret. Därmed skall kostnaderna för eljestäven attav
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upprätthålla fullt intakt försvarsorganisationständigt kunna redu-en
bl.a. pr0p.1995/96: ochSe 12 59 63 bet. 1995/96:FöU1samtceras. s.

ff.30s.
årensEnligt de Försvarsbeslut såsom tidigare harär,senaste

totalförsvarets möjligheterframhållits, till anpassning centralen
fråga för försvarspolitiken och anpassningsmöjlighetema skall en-

styrande för försvaretsförsvarsbesluten planering ochligt vara
i såväl kortare i perspektiv.framtida utformning längre Iett ettsom

1997/98:84 har detta uttryckts på det de övergripandesättet attprop.
Försvarsmaktens beredskap följande 13:målen för är

skall medge utvalda delar årFörsvarsmaktens beredskap organisationen inomatt ettav
full krigsduglighet. Beredskap, och planläggninghar uppnått organisationefter beslut

Försvarsmaktens förmåga långsiktigt kan dvs. utökasskall vidare medge att anpassas,
behov.framtida krav ocheller förändras för att motsvara

ställer, såsom har framhållits i försvarsbe-Anpassningsprocessen
på förmåga finns upptäcka relevanta förändringarkravsluten, att att

och på tolka innebörden och be-omvärldsutvecklingeni rätt sättatt
förVidare krävs förmåga kunna klargöra be-tydelsen dessa. attav

föranleda åtgärder i formvad mån förändringarna börslutsfattarna i
förändring den militära och civila be-höjning eller annan avenav

utlöseskrigsdugligheten. Anpassningsåtgärdemaredskapen och
politiska beslut på högsta nivå, varefter det ankom-därefter genom

utveckla eller förändra den militäraFörsvarsmaktenpå att an-mer
ankommer på vederbörande civilapassningsförmågan, liksom det

totalförsvaret i övrigt.myndigheter att anpassa
förutsätts detframgått under avsnittredan har 4.3Som ovan en-

underrättelsetjänsten tidigt skall kunnaförsvarsbeslutenligt att
förvarning sådana förändringar iredovisa elleridentifiera och ge om

kan ligga till grund för politiskt beslutdettaomvärldsläget ettatt om
underrättel-anpassning. kortare perspektiv harItotalförsvarets ett

beslutsunderlag så anpassningdärvid bidra medsetjänsten attatt en
beredskap och krigsduglighet kanförsvarsorganisationens ge-av

kontinuerligåtertas inom år. kräver i sigeller Dettanomföras ett en
omvärldsutvecklingen från underrättelsetjänstensuppföljning av

analys uppgifter strids-inhämtning ochsida, bl.a. att av omgenom
närområde.tillstånd och utveckling främst inom vårt En-kraftemas

detta höga krav tjänsten.underrättelsekommittén ställerligt
förvama sådana för-underrättelsetjänstenharDärutöver att om

ochmed tanke på försvarets tillväxtomvärldsläget,ändringar i som
längre tids-beslut anpassning ibör föranledaominriktning, ettom

kantotalförsvaret långsiktigtförmågan inomperspektiv dvs. hur
framtida och behov.för kravförändrasutökas eller motsvaraatt

bevakaförsvarsbeslutenhar således enligtUnderrättelsetjänsten att
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sådana förändringar i omvärldssituationen, indikationer påärsom
uppväxande hotsituation och kan anledning till atten som ge en an-

passning totalförsvaret långsiktigt bör inledas. Någon närma-av mer
precisering vad bevakningen skall inriktas har inte gjorts. Ire av

förarbetena försvarsbeslutentill har det endast allmänt hänvi-rent
säkerhetspolitiskttill den och militärt inriktade underrättel-sats att

setjänsten skall lägga särskild vikt vid information långsiktigaom
förändringarutvecklingstendenser och inom politiska, ekonomiska

och militära områden betydelse för Sveriges säkerhet seav prop.
1995/96:12 63. Sålunda ställer också Försvarsmaktens långsikti-s.

anpassning höga krav på vår underrättelseförmåga inte minst närga
det gäller långsiktig analys.

fastställa vilka förändringar iFörsök den säkerhets-närmareatt
politiska utvecklingsbilden, kan bedömas väsentligasom som mer

underrättelsetjänstens informationandra och bör inriktasän som
sighar visat betydande svårigheter. den förhållandevisImötamot,

ingående och intensiva debatten, har förts anpassningspro-som om
blematiken, framstår säkerhetspolitiskaden hotbilden mycketsom
vid förknippadoch med mängd osäkra faktorer allmän säker-en av

ÖB:shetspolitisk Se bl.a. Försvarsmaktsplan 98 ff.55 Här-art. s.
till kommer säkerhetspolitiskadet skeendet, såsom det fram-att

ofta synnerligen komplext och glidandeställs, med knappt märk-är
Regeringen i 1998/99:74bara förändringar. har 63 pekat påprop. s.

svårigheter upptäcka och tolka olika indikationer, kan för-att som
anpassningsåtgärder. Enligt propositionen försvarssek-anleda har

för sin omvärldsbedömning, i till andra samhällssekto-torn motsats
inte heller tillgång till återkoppling från pågående operativrer, en

verksamhet, i försvarets fall krig.dvs. medför enligt proposi-Detta
tionen omvärldsanalysema med nödvändighet blir spekulati-att mer
va.

frågorsagda väcker bl.a. vilket eller vilkaDet organ,om som
bära för inriktningen underrättelsetjänstenslämpligen bör ansvar av

inhämtningsfunktion i anpassningsprocessen. Förutsättningarna för
bearbetande åstadkomma tillräckligt kvalificeradett attorgan en

och heltäckande säkerhetspolitisk analys läggas till grund föratt ett
anpassningsbeslut i i allmänhet svårbedöm-ochett sammansattmer
bart säkerhetspolitiskt läge måste också tillgodoses. Under alla för-
hållanden ställs det påkrav bred säkerhetspolitisk analys-stora en
förmåga för sådan grund skall skapas. emellertidDetatt en anses
ofrånkomligt anpassningsbeslut ändå måste komma fattasatt att un-
der betydande osäkerhet och leda till åtgärder, efterhand ii fle-som

fall kan komma bedömas onödiga. Regeringen För-attra som resp.
svarsberedningen har påpekat detta nödvändigt politisktäratt ett
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avsnitt1999:21998/99:74 64 DsSe bl.a.risktagande. s. resp.prop.
Även meningUnderrättelsekommitténsenligtställerdetta7.2.3.

politiska beslutsprocesseni denfunktion,särskilda krav somen
möjligastedels iunderrättelseorganen,inriktning tilldels kan ge

beslutsfattarnaförhandlingsalternativolika motklargöramån kan
underrättelseunderlag.samlatbakgrund ettav

s.k.denbeaktasmåstesammanhangdessa även attI anpass-
underrättelseom-inompå insatserinte barabyggerningsdoktrinen

be-säkerställaförbidragforskningenspå att ettrådet, attävenutan
för-nämndadet i deSålunda hartillgängligt.finnsslutsunderlag

följa,harförsvarsforskningenbl.a. attbetonatssvarsbesluten att
militäraochsäkerhetspolitiskadenförutse ut-sökaochanalysera

1996/97:4och1995/96:12 63bl.a.Sevecklingen. s.prop.s.prop.
anpassnings-ikrävsbedömning,säkerhetspolitiska65. Den som

och inne-fältbrettinomforskningpågrundasmåste ettprocessen,
samhällsvetenskapligochekonomiskmilitärpolitiskfatta bl.a. --,-, Även miljöforskningkonfliktforskning.freds- ellerforskning samt

såledesuppkommerFrågasammanhang.dessaibetydelsehakan
bl.a.såsommyndigheterforskningsinriktadeförutomanlita,attom

forskningsinstitutandraochuniversitet samtFMV,ochFOA även
underrättelsematerialet.medforskningsresultatenvägaatt samman

klarläggaförländeri andrautsträckning attiocksåskerDetta stor
politiskaförgrundoch skapautvecklingensäkerhetspolitiskaden en

försvaret.planeringengällerdetbeslut, när av
inva-förförutsättningarnamilitärade ettbakgrundMot attav

tio åreninom deföreligga närmastebedömslandet intesionshot mot
avseende in-underrättelsebehovenharredan nämnts,framstår, som

såsomberedskapellerförmågamilitärfrämmandepådikatorer
analysen.säkerhetspolitiskalångsiktigai denframträdandemindre

detaljupp-på denkravenmåstefall63 Ipr0p.1998/99:74Se varts.
underrättelseverk-traditionell militärkännetecknarföljning, som

mindre, ävenskedetöverblickbaradetundersamhet somansesnu
Underrättelsebehovenföljasmåstenyckelfaktorervissa upp.om

håll-politiskahandi förstapåindikationerpåställeti attinriktas
isamhällsutvecklingenochutvecklingenekonomiskadenningar,

underrättelse-mångfaldvarieradförändras. Enomvärldeni avstort
försannolikhetenökaförviktigdärvidframstårinformation attsom

anpassningsbeslut.föranledabörindikationer, ettupptäckt somav
indika-militärasådanaföljahärviktigtalltjämtdock attDet är upp

utvecklingen etc.peka vapensystemkantioner, mot av nyasom
65framhållit1998/99:74i attharRegeringen anpass-prop.

bl.a.propositionenenligtskallförbättras. Detskallningsförmågan
lämnatidigtförförbättrasunderrättelsetjänsten attske attgenom
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relevant underlag för anpassningsbeslut. l propositionen har det i
dessa sammanhang pekats på osäkerheten vår framtidaatt sä-om
kerhetspolitiska miljö ställer krav på underrättelsetjänsten. Detnya

också Underrättelsekommitténsär uppfattning anpassningsprin-att
cipen ställer ökade krav på underrättelsefunktionen och under-att
rättelsetjänstens och organisation för detta ändamål måsteresurser
stärkas.

Det sagda innebär inriktning underrättelseverksamhetennu en av
delvis ämnesområden inom vilka indikationermot betydelsenya av

för den säkerhetspolitiska bedömningen kan förekomma. Som ex-
empel i dessa sammanhang kan förutom politiska hållning-nämnas

den ekonomiska situationen och sociala eller samhälleliga för-ar,
hållanden bl.a. den demografiska utvecklingen, religiösa rörelser,
miljöförändringar m.fl. företeelser, kan innefatta s.k.ävensom nya
hot och vilka totalförsvarsresurser eljest skall kunna användasmot

bakgrund allmänt vidgad säkerhetssyn.mot av en
Tyngdpunkten i underrättelseinhämtningen och förmågan till

analys det gäller anpassningsprocessen inär längre perspektivett
således, med bortseende från forskningens roll isynes samman-

hanget, under den framtiden ligga på förhållanden,närmaste som
knyter mindre till den militära underrättelsetjänstens traditionellaan
uppgifter och till civilt inriktad underrättelsefunktion. Enmer en
sådan bör bl.a. sikte klarlägga de politiska ambitionerna hosta att

fiende.presumtiv ökadEn vikt läggs sålunda i den mili-en numera
underrättelsetjänsten bl.a. informationpåtära och analys denom av

allmänpolitiska, ekonomiska och sociala utvecklingen och struktu-
i omvärlden. Det dock områden, i första hand utrikesför-ärren som

valtningen har för, information underrättelsekaraktäransvar men av
kan finnas förutom inom den militära underrättelsetjänsten även- -
hos andra civila myndigheter i fråga s.k. hot. Ent.ex. om nya sam-
manvägning militär respektive politisk, ekonomisk ochav annan
civil information måste emellertid alltid ske för det skall förelig-att

så fullständigt säkerhetspolitiskt underlag möjligt förett ettga som
anpassningsbeslut på politisk nivå. Här finns viktiga uppgifter för
både militär och civil underrättelsetjänst.

Frågan angiven bakgrund den militäraär underrättel-mot nu om
setjänsten bör skaffa sig kompetens och kapacitetnärmare föräven

bredare säkerhetspolitisk inhämtning och analys, finns ocksåen som
inom bl.a. utrikesförvaltningen. bättreEn samordning funktio-av

kan böroch utvecklas. Kommittén den militäraattnerna anser un-
derrättelsetjänsten bör koncentrera sig på de militärstrategiska as-
pekterna säkerhetspolitiken. En sak den roll, denärannan som
militära underrättelsetjänsten kan ha i samband med åtgärder inom
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nivå.på politiskfattatsanpassningsbeslut harsedanförsvaret, ett
fasmilitärtekniskochmilitärfrågakan dåDet sägas en meromvara

påverkarfaktorerinriktningmedanpassningsprocessen somav
kapacitetindustriellstridskrafter, militärbl.a.förmågamilitär som
då i denUnderrättelsefunktionen harteknikutvecklingoch m.m.

militä-inriktadkaraktär ochmilitärtraditionell är motdelen meren
fordrasförmågafunktionensvidmakthållaförhållanden. För attra

anpassningsbeslut.föreinsatserlöpande ettäven
förden i ochsamordnaförstruktursaknasnärvarande attFör en

analyskompetens,försvarspolitiskarespektiveutrikes-godasig som
för skapamyndighetercivilaochmilitärahåll hos attolikapåfinns

krävsbedömningsgrund,säkerhetspolitiskasammanhållnaden som
samordningsfunktionBetydelsenanpassningsprocessen.ibl.a. av en

få ikanforskningenroll, väntasden processen.accentueras somav
ochmed 1995sambandiregeringenharredan harSom nämnts
för-utveckla ochdenförklaratFörsvarsbeslut attårs att1996 avser

frågorberedaochanalyseraförmågaRegeringskanslietsstärka att
anpassningochomvärldsutvecklingentillanknytningmed aven

fannsbehovframhöllslång sikt. Det attoch attpå kortförsvaret av
poli-högvärderinganalys ochförformerorganisatoriskaskapa

och 66.641996/97:4och1995/96:12 64Senivå.tisk s.s.prop.
samord-godåstadkommamedproblemetskulleHärigenom att en

lösning.fåkunnaavseendeni dessaning en
föremellertidbehövsfunktion ävenkoordinerande sam-En en

informa-gällerdetinriktning redanoch närplaneringordnad
anpassningsproces-särskilda kravdeBl.a.tionsinhämtningen. som

vittskeende ochkomplextiförmåga etti frågaställer att ettomsen
iförändringarrelevantaupptäckautvecklingstendenserspektrum av

Även betydelseforskningensaktualiserar detta.omvärldssituationen
nödvän-dettordeunderrättelsefunktionen görakombination medi

inriktningenmedunderrättelseinhämtningensamordnadigt avatt
uppgifter.ellerforskningsprojektolika

hots.k.säkerhetsbegreppetsvidgadeDet7.2.3 nya
underrättelsetjför änstenkonsekvenser

förnyelse inne-itotalförsvaretförsvarsbeslutårsoch 19961995 om
verksamhetenochinriktningsäkerhetspolitiken attbär att nyges en

mili-bemötaskallenbart gängseintetotalförsvaretförinom ramen
säkerhetspolitiskadenframhållsförsvarsbesluten atthot. I nyatära

i fortsätt-totalförsvaretsinommedförtharsituationen att ramman
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ningen skall utgå från vidgad säkerhetssyn och bemöta breda-etten
spektrum hot, risker och påfrestningar, s.k. hot. En hel-re av nya

hetssyn skall prägla samhällets satsningar och åtgärder för före-att
bygga och hantera hot och risker i såväl fred krig sesom prop.
1995/96:12 f..48 frågaDet hot,är inte kan sägass. om nya som

direkt fara för vårutgöra suveränitet, vårt självbestämmande elleren
vår territoriella integritet, kan utvecklas beröramot attmen som
hela samhällsstrukturen. Det företeelser, till karaktärär ochsom
definitionsmässigt har icke-militärt där ingri-ett ettursprung, men
pande kan ske inom för totalförsvaret, består båderamen som av
militär och civil verksamhet. Konsekvenserna kan också bliytterst

militär förmåga kan erfordras eller utnyttjas för skyddaatt att sam-
hället och nationella intressen. Jfr Försvarsmaktsidé 2020, Rapport

49. Som har berörts tidigare se avsnitt 4.2.1 har Försvarsbe-s.
redningen framhållit det nödvändigt totalförsvaret utveck-äratt att
lar sin förmåga de hoten se bl.a. Ds 1999:2möta 88.att nya s.

försvarsbeslutenI såsom för de hoten,gemensamt attanges nya
det fråga "händelse, företeelse eller något förhållandeär attom en
påverkar det internationella samfundet, vår nation, landets befolk-
ning, viktiga samhällsfunktioner eller vår livsmiljö på ett oaccepta-
belt sätt. kan, såsom harDet angivits i avsnitt 3.2.3, gälla hotovan
i form bl.a. ekonomiska kriser, försörjningskriser, ekologiska hot,av
nationalism extremism, etniska och religiösa konflikter, gräns-
överskridande brottslighet och terrorism, flykting- eller migra-samt
tionsproblem. Uppgiften medverka till kontrollen efterlevna-att av
den internationella avtal nedrustning, till rustningskontrollav om

spridning massförstörelsevapen och utvecklingensamt mot av av
andra teknologiska hot särskilt viktiga i underrättelsetjänsten. Seär
bl.a. 1995/96:12 30 och 45 ff. harDet särskilt pekats påprop. s.
det postindustriella samhällets ökande sårbarhet specialise-genom
ring och komplexa beroenden. Inte minst den s.k. IT-revolutionen,

innebär allt fler funktioner bygger på infonnationsteknologi,attsom
medför hot tele- och datorsystem kan få förödande konsek-att mot

för infrastruktur och ekonomisystem, försörjningssystemvenser
Vidare har det hänvisats till potentiella mycket allvarliga mil-m.m.

jöproblem framför allt i vårt närområde till följd förekomstenav av
och bristande kontroll kämkraftsverksamhet och kämavfalls-över
hantering.

Det vidgade säkerhetsbegreppet väcker frågor ioch vad månom
det ankommer på den militära underrättelsetjänsten sig ickeatt ta an
militärt anknutna säkerhetsproblem i form hot. Sålunda harav nya
det i försvarsbesluten hänvisats till säkerhetspolitiken skall be-att
drivas totalförsvaretoch utformas med helhetssyn på hanteringenen
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civilaolikavilketfrågorAndrahot.sådana är myn-somansvar,av
totalför-förhot inomolikamotverkaförhardigheter att ramennya

harunderrättelsetjänstenmilitäraden attroll,vilkenochsvaret som
sammanhang.dessaispelaeller kan

för lan-direkt faranågonbedömtshar inte utgörahotenDe nya
med militärabemötasheller primärtinteskalloch desäkerhetdets

Åtgärder heller be-intefallerhotendefredstidiinsatser. mot nya
lageniföreskrivs l §Sålundatotalförsvar.undergreppsmässigt

totalförsvarberedskaphöjd ärochtotalförsvar att1992:1403 om
förarbe-krig.landet för Iförberedaförbehövsverksamhet, attsom
totalför-vidare2971996/97:4 attsetill lagen angestena s.prop.

ordi-denåtgärder,sådana utöversvarsverksamheten utgörs somav
krigs-församhälletförberedaförjustbehövsverksamheten attnarie

förhållanden.
får bl.a.hotendeåtgärder motfredstid föri mot nuAnsvaret nya

kommunalaochstatligacivilapå deliggabakgrundangiven anses
åtgärder inomforbäranormalt harmyndigheter, att re-ansvarsom

verksamhetsområde.spektive
ocksåförvaltningsvenskgrundprincip i är attbärandeallmänEn

iverksamhetsområde ävenför sittsittbehållermyndigheter ansvar
hoten,dehanteringenockså gällabörkriser. Dettaallvarliga nyaav

totalförsva-påhelhetssynenberördadenomfattaseljest nyssavsom
myndigheternaverksamhetsansvariga ävenfredde ibörSåledesret.

kani krig. Däremothotenmotverka deföransvariga att nyavara
de-förfogande imyndigheterscivilatillställastotalförsvarsresurser
bet.och1995/96 50bl.a.Semyndighetsutövning. s.prop.ras

s.46.1998/99:7425,jfr1995/96:FöU1 även prop.s.
föransvarsförhållandenauppgift klargöraregeringens attDet är

sigskalltotalförsvarsverksamheten taåtgärder,slag anolika somav
säker-vidgatochsäkerhetssynvidgad ettutgångspunkt imed en

budgetåretförregleringsbrevenockså iharRegeringenhetsbegrepp.
återrap-ochVerksamhetsmålmål,övergripandebeslutat1998 om

huvudans-identifierasmyndigheter,deförporteringskrav somsom
påpåfrestningarsvåraberedskapengällerdet mot sam-variga, när

reglerings-Enligt108.bet.l997/98:FöU1Jfr bl.a.fred.ihället s.
käm-strålskyddsinstitut, StatensStatenssålundaharbrev t.ex.

frågor iekologiskaför olikaoch SRVkraftsinspektion att svara
telestyrelsenochPost-radioaktivanedfall ämnen.medsamband av

invandrarverktelekommunikationer. Statensskyddför avsvarar
SÄPOochRPSmigrationsfrågor.ochtlykting-för svararsvarar

bekämpningenregler försärskilda ter-ochregleringsbrevenligt av
SÄPO harbrottslighet.gränsöverskridande t.ex.ochrorism annan
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särskild samordnande roll det gäller proliferation.när Ansvars-en
frågor har också berörts i regeringens skrivelse 1998/99:33.

Varje ansvarig myndighet har med angivna utgångspunkter attnu
följa och analysera hot faller inom för detnya som ramen egna
verksamhetsområdet. flertalEtt myndigheter ställer också samman,

framgått under avsnitt 2.4.4, särskilda medrapportersom ovan om-
världs- och hotbildsbedömningar. Myndigheten bär också föransvar

erforderlig information hämtas in. den mån civilaI myndigheteratt
och saknar kapacitet bl.a. för underrättelseinhämtningorgan egen
bör underrättelsetjänsten kunna bistå med samla in ellert.ex. att ve-
rifiera uppgifter. Syftet med insatser försvarsresurser för övrigtärav
alltid extraordinärai lägen bistå det normala fredssamhälletatt att
hantera hot och risker se bl. Ds 1999:2 f..96 Enligt lagen2 §a. s.

totalförsvar och höjd beredskap skall också alla deom resurser, som
finns för totalförsvarsverksamhet, såvitt det möjligt och ända-är
målsenligt kunna utnyttjas ansvarig myndighet för förebyggaattav
och hantera svåra påfrestningar på samhället fredi se prop.
1996/97:4 f..297s.

MUST och FRA och andra underrättelseorgan såledesböräven
inom för uppdrag kunna stödja andra myndigheter med in-ramen
hämtning och analys information i särskilda fall, på grundt.ex.av

besitter viss teknisk utrustning eller har särskildaattav man resur-
Sålunda kan biståMUST med underrättelser etniskat.ex.ser. om

och religiösa konflikter. kan vidareMUST medverka infonna-med
tion, gäller hanteringendet ekologiska hot i sambandnär t.ex.av
med bristande kämkraftssäkerhet. Samarbete pågår också från

SÄPOoch sida medMUST:s FRA:s RPS och bl.a. beträffande
spridning massförstörelsevapen, extremism och terrorism samtav
internationell kriminalitet. MUST och FRA samarbetar medäven
ansvariga myndigheter i fråga migrationsrörelser hotsamt motom
tele- och datorsystem. Här kan också erinras det materialattom som
den svenska underrättelsetjänsten får del samarbete medav genom
andra länders underrättelsetjänster och skall gälla vårt landssom

behov också kan nyttiggöras till förstöd arbetet motverkaattegna
vårthot samhälle. Om de militära underrättelseorganen imotnya

sin verksamhet i övrigt får information, kan intresse försom vara av
andra myndigheter, skall dessa också kunna underrättas enligt det

sekretesslagstiftningen för myndigheterna "attutrymme som ger
räcka varandra handen.

för sig ingår deI och hoten i det vidare spektrum hot, ris-nya av
ker och påfrestningar militära hot medutgörautan att ettsom, men
vidgat säkerhetsbegrepp, skall bakgrund för svensk säker-utgöra
hetspolitik se bl.a. 1995/96:12 och 1996/67:118prop. s. prop. s.
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direktiv harUnderrättelsekommitténsbl.a.framgårSåsom10. av
verksamheteniledunderrättelsetjänstenmilitäraden att ettsom

utrikes- ochför svenskstödunderlagmedkontinuerligt bidra som
medunderrättelsetjänstenifrågasattsharsäkerhetspolitik. Det om

aktiv under-bedrivagenerellt självutgångspunkt hardenna att en
vidgatperspektivetianalys sä-ochrättelseinhämtning ettäven av

militäradenemellertid förutsättaskulleDetkerhetsbegrepp. att un-
vidsträcktmycketinomsig kompetensskaffarderrättelsetjänsten ett

särskildamedmyndigheterolikabevakasskalleljestfält, avsom
medRedanverksamhetsområde.respektiveförutsättningar inom

underrättelsetjäns-militärahos deninhämtningfördagens resurser
vid-läggaför därtillväsentligt bidrag. Menkan denna attettten ge

prioriteringinriktning ochkrävasanalysuppgifter skullegade en ny
skulle krävaså fallvilket iunderrättelsetjänsten,militäraför den

särskildaochförfattningsändringarövervägandenprincipiella samt

resurser.
utrikes-underlag förbidra meduppgiftenberördaDen attnyss

uppfattas på detemellertidkan sättetsäkerhetspolitiken attävenoch
bedömning främstharunderrättelsetjänstenmilitäraden att ge en

bredarebl.a.på grundvalutgångspunkter ettfrån militära avmen
civilansvarigfrån respektivehärrörunderrättelsematerial, ävensom

underrättelse-militäradensåledes frågamyndighet. Det är attom
vidgadeaspekt på denmilitärmed främstbidrahartjänsten att en

under-militärafrån denBehovethotbilden.säkerhetspolitiska attav
initiativsjälvständigterhålladärutöver egeträttelsetjänsten ett

underlagpräglatallsidigt, icke-militärttillbidragutarbetat ett mer
emellertidsäkerhetspolitik kanoch"svensk utrikes-stöd försåsom

förut-saknaunderrättelsetjänstenmilitäraifrågasättas. Den synes
annorlundaradikaltanalysuppgiftsådanförsättningar utan enen
ifrågasättasövrigtförkanorganisation. Detuppgiftsinriktning och

berörasFrågan kommerönskvärd.utveckling attsådan ärom en
inomtill frågananslutningiavsnitt 8 och ansvaretinärmare om

säkerhetspolitiken.förregeringen
arbetetsamordnaförstruktursaknasframhållitsredan attSom en

såvälhotsäkerhetspolitiskameningtraditionelli utgörvadmot som
analys ochinformationinhämtningvad samman-ensomavavser

samordnandemedAvsaknadenbedömning. etthållen ett organav
på-blirbedömningsäkerhetspolitisk änsamladför meransvar en

ocksåsäkerhetsbegrepp,vidgatbakgrundtaglig ett om-mot somav
harFörsvarsberedningenhot.s.k.skiftande slagfattar ett nyaav

samhäl-förhelhetssynbör eftersträvas attdetockså påpekat att en
och riskerhotför hanterabättreutnyttjaskunnaskall attlets resurser

1999:2 s.96fred se Dsi såväl krig som
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Förutsättningar behöver således skapas för åstadkommaatt en
fullständig säkerhetspolitisk helhetssyn, för få tilläven attmer men

stånd grundläggande ändamålsenlig inriktning informa-en av
tionsinhämtning och analys i fråga de hoten. Det gäller inteom nya
minst bakgrund gränsdragningen mellan de civilamot attav myn-
dighetemas ansvarsområden för de hoten i vissa avseenden kannya

flytande och och händelsekedja kan innehållaattvara en samma
flera olika hot och risker och därmed beröra flera myndig-typer av
heters ansvarsområden. emellertid frågor,Detta endast i be-är som
gränsad utsträckning berör den militära underrättelsetjänsten, men
väl statsmakternas behov sådan infonnation, skall läggas tillav som
grund för beslut på hög nivå åtgärder för totalförsva-attom anpassa

förändringartill i omvärlden. Se bl.a. bet. l996/97:FöU1 34ret s.
och ff. ochDsl998:32 21 35s.

internationella7.2.4 säkerhetssamarbetetsDet

konsekvenser för underrättelsetj änsten

och års försvarsbeslut framhållitsI 1995 1996 har den säker-att nya
hetspolitiska situationen i omvärlden har stärkt betydelsen freds-av
främjande insatser se bl.a. 1995/96:12 och 52 f.29 Detprop. s.
har framhållits Sveriges förmåga, möjligheter och förutsättning-att

internationellbidra till fred och säkerhet skall ökas. Sverigesattar
deltagande i fredsfrämjande insatser också enligt försvarsbeslutenär

huvuduppgift för totalförsvaret vid sidan den traditio-numera en av
försvaranella uppgiften landet bl.a.seatt mot angrepp prop.

1995/96: 41. Uppgiften också omfattning.12 alltväntas störres.
Enligt försvarsbesluten skall den helhetssyn på hanteringen av

hot och risker, i Övrigt med utgångspunkt i vidgad säker-som en
hetssyn skall prägla totalförsvarets åtgärder för förebygga ochatt
hantera hot och risker, sikte på utformningen svenskäventa av
medverkan i fredsfrämjande insatser 1995/96:12se 48prop. s.

1996/97:4och 63. Som har berörts under avsnitt 2.1s.prop. ovan
och 4.1 kräver svensk medverkan i det internationella säkerhets-en

fårsamarbetet statsmakterna underrättelsetjänsten erfor-att genom
derlig information lägga till grund för planering tänkbaraatt en av
insatser beslutoch sådana. ställs på underrät-Kravett senare om en
telsetjänst, kan förutse konflikter inhämtatbearbetasamt mate-som
rial delge bedömningaroch säkerhetspolitiska och militära för-om
hållanden. Vidare krävs förinformation kan lämnas såsom stödatt
insatsstyrkomas säkerhet befinner sig påoch operationer, denär
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förutsätt-underrättelsefunktionenSålundaför dessa. ärplatsen en
uppgif-lösa sinaförmågaför derassäkerhet,styrkomas attförning

bevakningsom-kontrollha överförhandlingarledaoch attsamtter
svenskadeni sakensemellertidligger attnaturDetrådet un-m.m.

kanintesammanhangdessaibevakningderrättelsetjänstens vara
sigförlitakunnamåste part-tjänsten ävenheltäckande, enutan

underrättelsetjänster.ländersandramednersamverkan
internationellafrågor,säkerhetspolitiska rörförAnsvaret som

förstaimellandelatregeringeninominsatser,fredsfrämjande är
1996:1515förordningenenligthar UDDärvidoch Fö.hand UD

frågor,för rörRegeringskanslietför ansvaretinstruktion sommed
ochandramedöverenskommelser staterochtillförhållandenrikets
pri-detutrikesministernSålunda harorganisationer.mellanfolkliga

internationellaifredstidideltagandeSverigesföransvaretmära
organisationer,mellanfolkligaandraochFNgenomengagemang

sammanhangdessai t.ex.frågormilitäraförharmedan Fö ansvaret
svenskaförsiguppgifter lämparpåkalladehuruvidabedömningen
övergri-detharutrikesministerninnebärDetta attinsatser.militära

frågor,förregeringeninomsäkerhetspolitiska somansvaretpande
fredsfrämjandemilitäraochcivilainternationellatillledakan att

deleniBesluten störstaavbryts. ärellerförändrasinleds,insatser
inomsåledesbereds gemensamtochoch Föför UDgemensamma

genomförandetförmedan Föansvarsområde,för UD:s svararramen
fasenmilitäraför denordandramedellerinsatsernamilitäradeav

dessa.av
analysförochunderrättelsetjänsteninriktningenförAnsvaret av

insatsernafasenicke-militäradeninformation i avberedningoch av
heltäckandeUD. Denutgångspunkterangivnamed merfaller nu

beslutgrund förtillskall liggabedömningen,säkerhetspolitiska som
innefattasjälvfallet ettmåste äveninsatser,fredsfrämjande sam-om

Därifrågor.militärstrategiskaochförsvarspolitiskaimedråd Fö
underrättel-militäradenuppgift förprioriteradhögtocksåligger en

ochplaneringenbådeförinformationFö ge-lämnasetjänsten att
i dessaskersamarbetedirekt ävenvisstEttinsatser.nomförandet av

Sam-och UD.underrättelsetjänstenmilitäradenmellanhänseenden
Så-fördjupas.ochutvecklasemellertid kunnabörhärvidlagarbetet
ochhandfastsidafrån UD:sbehovuttrycktsdetlunda har merav

läggaskanMUST,fråninformationmilitärstrategisk somkonkret
samordnan-Enbedömningar.säkerhetspolitiskaför UD:sgrundtill

denFörefterlysts.harför dettaRegeringskansliet po-ifunktionde
infonnationskällorandratilltillgångUDharbedömningenlitiska

underrättelse-militäradenkrävsbedömningenmilitäraför denmen
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tjänstens medverkan. finnsDet behov funktion, kanav en som ge
klarare spelregler i dessa sammanhang.

I den operativa fasen fredsfrämjande totalförsvarsinsatser,av
faller inom Fö:s ansvarsområde, ställs i första hand krav densom

militära underrättelsetjänsten verka stöd på operativ nivå iatt som
krigssituation. innebärDet lämna så detaljerade uppgifteratten som

möjligt bl.a. de stridskraftsresurser och den utrustning i formom av
flyg, stridsvagnar och övriga finns i det områdevapen, som som
omfattas insatsuppdraget, organisation, taktik och in-samtav om
tentioner hos i konflikten. Underrättelsetjänstens möjlig-parterna
heter samarbeta med och utbyta underrättelser med andra kon-att
tingenters underrättelsetjänster grundläggande förutsättningär en
härvidlag och för den övergripande allmänna interoperabiliteten

for säkerställa bild det aktuella områdetssamt att en gemensam av
situation och utveckling. Underrättelsetjänst inom fredsfrämjande
verksamhet mindre kontroversiellt inom förär FN-numera ramen
operationer och det intresset hos de medverkande hargemensamma
förenklat underrättelseprocessen.

sedan 1998 formaliseratEtt samarbete i fråga sig-sommaren om
nalspaning och underrättelseinhämtning ocksåskerannan numera

Danmark,mellan och Sverige förNorge skydda personal i inter-att
fredsbevarandenationella operationer. Sålunda regeringenhar be-

myndigat Försvarsmakten och ingåFRA samarbetsavtal medatt
myndigheter imotsvarande Danmark och syftar tillNorge, attsom

stödja signalspaning och underrättelseinhämtning for skyddaatt per-
fredsbevarandesonalen i internationella operationer i vilka Sverige

deltar tillsammans med dessa länder.
1998/99:74 framhållerI regeringen s.l12 underrättel-attprop.

setjänst viktig funktion för möjligheterna framgångtill i freds-är en
främjande och humanitära insatser. Regeringen pekar på erfaren-att
heterna svenskafrån den underrättelsetjänstens samarbete med
Nato- och partnerländer inom för iSFOR Bosnien-ramen
Hercegovina har visat detta. förbättrarEn god underrättelsetjänst
enligt propositionen såväl säkerheten för krigsförbanden och for
civil personal tjänstgör i området möjligheterna lösaattsom som
uppgiften. Underrättelsetjänsten bör enligt propositionen ytterligare
utveckla samverkan med andra länder inom for fredsfräm-ramen
jande verksamhet.

Underrättelsekommittén sammanfattningsvis det finnsattanser
understryka den uppfattninganledning underrättelsetjänstensatt om

betydelse, regeringen har givit uttryck for den berördaisom nyss
fredsfrämjandepropositionen, det gäller och humanitära insat-när

meningEnligt kommitténs ställer dessa insatser ökade krav påser.



247och uppgiflerinriktningUnderriittelseydnslensSOU 1999:

gällerDettacivila underrättelsetjänsten.och denden militärabåde
taktisk,tillinformationinhämtningsåvälförmågan till ope-somav

understryka vik-särskiltKommittén villanalys.strategiskrativ och
sammanhangdessaunderrättelsetjänsten imilitäradenattten av

bl.a. UD. Denunderrättelsefunktioner,civilamedsamarbetar även
föreslår skallkommitténunderrättelsetjänsten,samordning somav

kommitténsenligtRegeringskansliet, börförinomskapas ramen
sammanhang.i dessauppgift fyllaväsentlighamening atten

underrättelseverksamheten isamordningochinriktningHur av
i denbelysespraktikengenomförs ikrissituationtillanslutning en

vidtogsåtgärderderedovisasbilaga Därfallstudie utgör somsom
förstaiutvecklingen Kosovosamband mediavseendeni dessa

1998.halvåret

resursavvägningochSamordning7.3 en-

uppsummering

harvi,behandlatshär haruppgifteralla defråga somI sersomom
samordningenstärkerstatsmakternabehovframgått, avattett av

och förförsvarvårt landsförstödtillarbeteunderrättelsetjänstens
avsnittiframläggsdettaFörslagsäkerhetspolitik.svensk om

förutgångspunktenbildatläget harsäkerhetspolitiskaDet nya
innebäruppgifter. Detunderrättelsetjänstensbeskrivningdenna av

konstate-kunnathardetsamtidigttillkommituppgifter somatt nya
karaktär,ändratellerbetydelseiminskatharuppgiftervissaattras

redananpassning harvissselektiva. Enblivitfallvissait.ex. mer
omvärldslä-dettillunderrättelsetjänstenfortgår inomochskett nya

tillomfördelaskunnatharmedförthittillshar attDetta resurserget.
nuvarandePåöka.behövttotaladeuppgifter attutan resursernanya

väl-någonhamöjligtintemeningkommitténs attdetstadium är
uppgifter,deutsträckningvilkeniuppfattninggrundad somnyaom

existerandemedfullgöraskanunderrättelsetjänsten,på resur-läggs
blir. DenbehovensamladedevilkautvisafårFramtiden sam-ser.

frågorfölja dessabörrekommenderarvi näraordningsfunktion som
inrikt-bedömningfortlöpandeförunderlagskapaför avettatt en

underrättelseområdet.inomochning resurser
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påSynpunkter8

och dessunderrättelseprocessen
metoder

taktiskaochoperativafrånhar sketttyngdpunktsförskjutningEn
perspektiv.säkerhetspolitisktistrategiskaunderrättelser ettmot

dockmåsteunderrättelseberedskapmilitärtillfredsställandeEn
upprätthållas.

inomflexibilitetpåmåste ställastidigareandra kravHelt än
underrättelsetjänsten.

förRegeringskanslietifunktionsamordnandebehövsDet en
underrättelseverksam-civilaochmilitäradeninriktningbl.a. av

heten.
in-olikabedömningsjälvständigingenKommittén gör av

kontinuerligbedömning kräversådanhämtningsmetoder. En en
förstaiutvärderingsådan äruppföljning. Endetaljinriktadoch

fortlöpandesamlad ochochuppdragsgivamaförfrågahand enen
samordningsfunktionsketorde bäst kunnautvärdering genom en

Regeringskansliet.i
inhämtningpåsynpunktervissadockredovisarKommittén

stationerad vidpersonal, ärkällor samtöppna somgenomgenom
Även spaningssatelli-inhämtningutlandsmyndigheterna. genom

infonnationskrigföring.rörandefrågorvissaliksomberörster
därvidbedömerKommittén

underrättelseinhämt-värde föralltfårkällor störreöppnaatt-
ningen,

bedrivasbörutlandsmyndighetemainomverksamhetenatt-
integrerat,mer

utredassatellitspaning börtill samtmöjligheternaatt-
studerasbörinformationskrigföring ytter-rörandefrågornaatt-

forslag.regeringensmedenlighetiligare
skedet bör närmarekonstaterar ettKommittén även att sam-

säkerhetspolitiska be-vadoch UDMUSTmellanarbete avser
övergripandehar det ansvaretdet UD,dömningar ärattsamt som
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för förse regeringen med sådana. MUST kan i sammanhangetatt
bidra uppgiftermed den militära verksamheten i omvärldenom

med militärstrategiska bedömningar.samt
Vad delgivning underrättelser konstaterar kommitténavser av
det nödvändigt sådan sker skyndsamt. medförär Det detatt att att

i vissa fall blir nödvändigt delge obearbetad eller ofull-även att
informationständigt bearbetad till uppdragsgivaren. Kommittén

pekar på önskvärdheten så långt möjligt tillgodoseäven att som
kravet på källhänvisningar i underrättelserapporteringen.

Allmänt underrättelseprocessen8.1 om

Underrättelseverksamheten från säkerhetspolitiska utgångspunkter
bedrivs ledningunder Försvarsmakten såvitt militär under-av avser

i frågarättelsetjänst och civil underrättelsetjänst huvudsakligenom
SÄPO. Ävenoch i viss mån bl.a. ochUD FRA RPS med vis-av av

andra civila myndigheter bedriver underrättelsetjänst med säker-sa
hetspolitiska inslag. Underrättelseprocessen inom den militära un-
derrättelsetjänsten och inom och i principUD RPS uppbyggdaär
efter kan, såsom har redovisatsProcessen imönster.samma ovan
avsnitt beskrivas underrättelsecykel, i huvudsak2.2, som en som
innefattar angivande underrättelsebehov och inriktning under-av av

inhämtning,rättelseverksamheten, analys och delgivning.
Någon formaliserad samordning den militära och civila under-av

rättelseverksamheten, det gäller säkerhetspolitiskanär gemensamma
etablerats.frågor, har inte Uppenbara beröringspunkter finns eljest

såväl det gäller inhämtning analys. Resursmässiga vinsternär som
bl.a. det gäller inhämtnings-skulle kunna och analyska-göras, när

pacitet samordning, det skulle behöva inkräktautan attgenom en
medföraeller oklarheter myndigheternas respekti-sättannat om

ansvarsområden.ve
såledesUnderrättelsetjänstens arbete bygger i praktiken på deatt

militära respektive civila underrättelsefunktionema förallt mycket
fastställa mål förlämnas själva underrättelseverksamheten.att egna

information,inhämtar bearbetar därefter delges iDe samt storsom
utsträckning inom den myndigheten eller det departe-egna egna

verksamhetsområde. visst icke formaliseratEtt underrättel-mentets
sker dock mellan underrättelsetjänstema delssesamarbete genom

handläggare vid myndigheternakontakter mellan och infor-genom
i allmänhet bildasmella samrådsgrupper, ad hoc-basis, delssom
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delgivning underrättelser, bedöms intresseav somgenom vara av
för andra myndigheter.

detta i och för sig ochfördel med kanEn system attvara en
underrättelsefråga från flerasäkerhetspolitiska kan bli belystsamma

utgångspunkt i respektive myndighets speciella funktionhåll med
i egenskap beslutsfattare på högsta nivå självoch regeringenatt av

sammanvägd bedömning. kräverkan värdera och Dettagöra en
samordnande i Regeringskansliet, kan be-emellertid ett organ som

funktionunderrättelsematerialet. sådanreda och ställa Ensamman
finns för närvarande inte.eller organ

inriktningUnderrättelsebehov och8.2

regleringsbrevetomnämnda beslutet i anslutning tilltidigaredetI
i anslut-och i vissa avseenden i beslutetFörsvarsmaktenför även

för regeringen särskildaregleringsbrevet FRAtillning över-anger
regeringenunderrättelsebehov. sikteDessagripande tar att ge

Försvarsmaktensunderlag för beslut om
förbandsproduktion,operativa verksamhet ochberedskap,-

territoriella integritet,riketshävdande av-
stöd med internationella insatser,och i sambandinsatser av-

vidmakthållande utveckling försvarsresurserochplanering, av-
anpassningsperspektiv,bl.a. i ett

och ledning stridskrafter.krigsplanläggning av-
underrättelsetjänsten enligt beslutenmilitäraskall denVidare ge

på-förhållanden i vår kanförvarning omvärld,regeringen om som
skall förseavseende". Tjänsteni politiskt eller militärtverka landet
i omvärl-militära verksamhetenmed uppgifter denregeringen om

allmänna utri-för bedömning denoch underlag regeringensden av
uttrycktautvecklingen. generelltsäkerhetspolitiska Dessakes- och

regeringspropositioner.i olikaunderrättelsebehov återspeglas även
för för-cheferna deLedningschefema Högkvarteret ochinom tre

förevarje årmilitärbefalhavama har attcentra samtsvarsgrenamas
underrättelsebehov. Påtill anmäla sina militäraden april MUST1

årligencivila myndigheterRegeringskansliet ochkansättsamma
tillgodo-bedöms kunnaanmäla underrättelsebehov,hos MUST som

bakgrund demilitära underrättelsetjänsten. Motden avses genom
dialog mel-dessa efterinformationsbehoven preciserasanmälda en

beställaren. Un-uppdragsgivaren elleranmälarenochlan MUST
nämndadärefter i det tidigareeller inriktasderrättelsebehoven anges

vilketinriktningsdokumentet FM lNRl US,2.4.4se avsnitt genom



252 Synpunkter på underrättelseprocessen och dess metoder SOU 1999:37

inhämtningsuppdrag också olika underrättelseorgan. I anslut-ges
ning till inriktningsdokumentet utfärdar MUST s.k. produk-även en
tionsplan för vidareden underrättelseprocessen.

Underrättelsebehov anmäls till MUST efter hand. för-Dettaäven
anleder då, underrättelseinhämtningen inte kan anstå till nästaom
ordinarie anmälningstidpunkt, särskilda uppdrag till olika inhämt-
ningsorgan eller ominriktningar, justeringar eller preciseringar av
tidigare Underrättelseuppdraggivna uppdrag. direkt,även utanges

regeringen och civilaMUST myndigheter till olikaatt engageras, av
inhämtningsorgan, i första hand till FRA, FOA och FMV. dåDet är
huvudsakligen fråga icke-militära underrättelser. Verksamhetenom
vid således till del från andra militära utgångs-FRA änstyrs stor
punkter bl.a. olika uppdrag från Regeringskansliet ochgenom myn-

fårdigheter. FOA och endast i mindre utsträckning underrät-FMV
fråntelseuppdrag andra MUST.än

Underrättelseprocessen skall behov underrättel-destyras av av
uppdragsgivama och behoven grunden for in-utgörser, som anger,

riktningen underrättelseorganen. Preciseringen underrättelse-av av
behoven, fortlöpande kontakt uppdragsgivaremellanävenmen en
och underrättelseorgan för justeringar behoven och inriktningen,av

således central betydelse.är av
för i be-underrättelsebehov, regeringen har givit uttryckDe som

sluten anslutning till regleringsbreven och i olika propositioner,i
decenniet med några kompletteringar tagits inhar under det senaste

i oförändrade år från år i inriktningsdokumentet FM INRIstort sett
såsom allmängiltiga uppgifter för den militära underrättelse-US

Uppgifterna för den underrättelsetjäns-tjänsten. centrala militäraär
Någonoch verksamheten har byggts kring dessa. precise-ten upp

defmiering prioritering behovenring, eller de angivnanärmare av
framstårhar emellertid inte gjorts, dessa generellautan trots attsom

period föränderlighet.det sigrör storom en av
framgår under avsnitt får angelägenhetsgraden,Såsom 4.1ovan

det gäller de olika nyssnämnda grundläggande underrättelsebe-när
hoven, ha förskjutits väsentligen anledning demed senasteanses av
årens snabba förändringar i omvärlden och därav föranlett vidgatett

inrymmersäkerhetsbegrepp, bl.a. de s.k. hoten. En tyngd-som nya
punktsförskjutning har således skett från taktiskaoperativa och un-
derrättelser sådana säkerhetspolitisktstrategiska i vittmot ett per-
spektiv. Samtidigt måste emellertid underrättelsetjänsten hålla en
tillfredsställande grundberedskap, vilket bl.a. har påpekats För-av
svarsberedningen se 1999:2 163.Ds s.

andra krav tidigare måste praktiska till-Helt i denän numera
ilämpningen ställas på omfattningen och på flexibilitet inrikt-av
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långsiktigbredare ochunderrättelsetjänsten ochningen merenav
krav påställer också ökadeomvärldsutvecklingen. Detanalys av

redan tillgäng-Sådan finnsanalyskapacitet.inhämtnings-såväl som
samhällsvetenskap, ekonomipolitik,sakkunniga inomformlig i av

vilketbl.a. hosunderrättelsetjänsten UD,militärautanför denm.m.,
emellertid frågani avsnitt 8.4. Detnedanskall beröras resermera

föruppgift ochunderrättelsetjänstensmilitära att,den ansvarom
politisk förvar-underrättelsebehoven,grundläggandedeenligt ge

bedömning vadregeringensförunderlagellerning numeraav som
säkerhetspolitiskautrikes- ochallmännaomfatta den ut-bör anses

inhämtningsmöjlig-iförändringarkommerHärtillvecklingen. att
infor-tillgång tilli dagens lägeinhämtningsmetoderochheter ger

militäradentillgänglig endasttidigaremation, un-genomvarsom
här-motiverade tjänstensdåochderrättelsetjänsten engagemang

avsnitti 8.3.beröraskommervidlag. Detta att
fle-och ihar bestämtsidaunderrättelseorganensmilitäraFrån de

problemdetpåtalats,kommitténinför mötersammanhang attra
de harunderrättelsebehov, såsomuttaladegenerelltregeringensmed

besluten iåren itiounder deoförändradestått i senastestort sett
underrättelseorga-enligtkrävsregleringsbreven. Dettillanslutning

fortlöpandeochbehovenprecisering närmaresamt enavnen en
inriktningenRegeringskanslietförföreträdaremeddiskussion om

taktför hållaminstmåste ske inteDetunderrättelseorganen. attav
Motsvarande kravomvärldsutvecklingen.skiftandesnabbtmed den

framförtsRegeringskansliet harbeställarfunktion i ävenpå en
behövsdetpåpekatsharför UD. Detfrån företrädare även att en

inriktningenfrågaRegeringskansliet ifunktion isamordnande om
underrättelse-civiladenochunderrättelsetjänstenmilitäradenav

samordnande funk-UD. Enförsta handbedrivs itjänst, genomsom
information,på sådansiktefrämstRegeringskansliet harition taatt

be-säkerhetspolitik och ibedrivaförbehöverregeringen attsom
förbehövermyndigheternainformation,på attgradgränsad som

verksamheten.bedriva den egna
Regeringskansliet,funktion isaknasdetdetSålunda att enanses

underrättelser ochbeställareregeringenskan tjäna somavsomsom
inriktningenunderrättelseorganenmeddialogförakan avomen

verksamhet.deras
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8.3 Underrättelseinhämtning

8.3.1 Allmänt inhämtningom

Inhämtningen underrättelser och de inhämtande underrättelseor-av
verksamhet underrättelsebehoven. Som har fram-styrsganens av

avsnitt har dehållits under 4.4 säkerhetspolitiska förut-ovan nya
tyngdpunkten isättningarna medfört den militära underrättelse-att

har förskjutits från underrättelsertjänstens verksamhet om en pre-
fiendes militära förmåga och relativt tidsnära angreppshotsumtiv ett

fiendesunderrättelser sådan avsikter och mili-lämnaattmot om en
i tidsperspektiv. Sålundahandlingsmöjligheter längretära ett anses

ringaSverige under överskådlig tid ellerinvasionshot motett vara
inneburit mindreobeñntligt. har generelltså Det sett attgott som

operativa och taktiska underrättelser, syftar tillvikt läggs vid som
förmåga. vikt läggs i stället vidklarlägga militär Större strate-att en

sikte på politiska avsikter hosgiska underrättelser, tarsom en
i perspektivoch dennes möjligheter längreeventuell fiende att ett

förutsättningar for anfall.skapa militära ett
underrättel-direktiv har framhållits behovetkommitténsI att av

tidigareläge inte lika dominerande ii dagensseinhämtning är som
totalförsvarets beredskap och uthållighet,inriktningenfråga avom

säkerhetspolitiska kri-planläggning och operativ ledning ioperativ
underrättelseinhämtningenpå denna deloch krig. Kraven ut-avser

skullefrämst från de beredskapskrav,går för närvarande som upp-
har enligtspänd internationell situation. Samtidigtkomma i en mer

bidra tillinhämtningsbehovet ökat det gällerdirektiven när att att
utformasäkerhetspolitiken sikt liksomföra kortutforma och att

försvarspolitiken.
avsnitt sker informationsinhämt-framgår 2.2bl.a.Som ovan av

för sig kanantal olika metoder, i och Ut-ning ett anges.somgenom
inforrnationskällor kan synnerligen Debudet sägas stort.varaav

följande.för inhämtning brukar enligtvanligaste metoderna anges
litteraturstudier,uppföljning massmedia,fråga bl.a.Det är avom

inhämtningoch s.k. personbaseradsökning i databaser grun-m.m.
personal,iakttagelser utlandsstationeraddad bl.a. på genom genom

flyktingar, emigranter och utlandsresenärersamtal med samt genom
underrättelsetjänster. Informationmed andra länderssamverkan er-

forskningsprojekt.materialundersökningar ochocksåhålls genom
signalspa-tekniska metoder såsominhämtningVidare sker genom
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foto-satellit- eller teknisk bildspaning fartygs-ning, och samtannan
flyg- och markspaning med bl.a. radar I underrättel-eller sensorer., benämningamasesammanhang brukar de anglosachsiska OSINT,

m.fl.SIGINT, IMINT, användas.HUMINT,
betydande ekonomiskasedan lång tidStatsmaktema har satsat

inte minst tek-underrättelsetjänstens inhämtning ochpåresurser
Vissa frågorsåsom signalspaning.inhämtningsmetoderniska om

ledningskrigföring be-informations- ochspaningssatelliter samt
avsnitt.handlas i senare

för-bl.a. årskommittédirektiven liksom i samband med 1996l
information,framhållits mycket dendetsvarsbeslut har att somav

finnsinsatser för hämta in,omfattandekrävdetidigare att numera
attityd emellangrundbl.a. påtillgänglig öppnare stateröppet av en

infor-utvecklingen inomgrund den snabbapåframför allt avmen
och måste,Underrättelseverksamheten kanmationshanteringen.

maximalt kunnaförgrad byggasi högreframhålls det, ut-attupp
glo-lättillgängligateknisktomfattande ochnyttja det allt settmer

1996/97:4 65bl.a.kunskapsflödet. Sebala s.prop.
säkerhetspolitiskadelen denkan konstaterasDet störstaatt av

i dagensintresse,underrättelseinformationen,militära äroch som av
främsttillhandahållsochs.k. OSINT öppnaläge är öppen genom

Sålunda be-databaser.internationellamassmedia ochsåsomkällor
härrörai dagunderrättelseinformationenräknas 80över procent av
inkan hämtasinformation,tillgänglig utansådan allmäntfrån som
under-särskildutnyttjas ellerbehöverförfaringssättsärskilda attatt
vilketemellertid,haröppenhetenkrävs. Denrättelsekompetens nya

Sålundabegränsningar.kommittédirektiven,ipåpekatsockså har
information kantilltillgångenmedräkna öppenmåste attman

vilseledan-ochdesinformationRisken förkrissituation.minska i en
avslöjas ochmöjligt kunnamåste så vittpåtaglig ochocksåde är

förhål-under alladetanledningen behövsdenBl.a.identifieras. av
betraktasmed vadarbetarunderrättelsefunktion,landen somsomen

underrättelsemetoder.traditionellasom
inhar hämtatsmaterial,del vissttagitKommittén har somav

kommittén diskuteratharunderrättelsemetoder. Vidaremed olika
och utveck-medeller problemmetodernaolikadebetydelsen av

svenskaberördaförmed företrädareför dessalingsmöjlighetema
fö-meddessa frågordiskuteratharKommitténmyndigheter. även

underrättélsetjänster.ländersför andrareträdare
information,denbedömningsjälvständigEn närmare somav

och för sigiandra metodeneller dendeninhämtas voreenagenom
ochfortlöpandeemellertid krävaskullesådanönskvärd. En en mer

dettakunnat Ikommittén hargranskning göra.långvarig än som
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får beaktas den tekniska utvecklingen bl.a. detsammanhang näratt
och fotospaning snabbt kan förändragäller signal-, satellit-, radar-

också olika värde iinhämtningsmetodemas betydelse. harDessa
tidsperspektiv. Metoderna olikasituationer ochskilda typer avger

frågainformation bl.a. beroende på detolika tidsnäraoch är omom
eller taktiska underrättelser.strategiska, operativa En sammanväg-

har hämtats in med olika metoderinformation,ning är motsomav
för såbakgrund dessutom ofta nödvändigangiven att ge ennyss

harmöjligt. sådan sammanvägningunderrättelse Enfullständig som
då såvälfrån kontrollsynpunkt,betydelse öppenäven som annan

manipulerad.ellervilseledandeinformation kan rent avvara
kankällorpekasdet allmäntoch för sig kan öppnaI att gemer

grundläggande fak-innebära godbakgrundsteckning ochbra enen
Öppna spetsinfor-s.k.dock knappastkällor tordetainhämtning. ge

vill dölja. kanpresumtiv fiende Detförhållanden,mation som enom
in-analysdenifrågasättas öppenmestäven avnoggrannaensom

har materialet,korrekt resultat. Däremotformation kan ettgarantera
medsammanvägningenbetydelse viderhålls öppet, stor annansom

inhämtningsinsatser. Detsärskildaerhållsinformation, genomsom
tillgäng-inte allmäntoch för sigantingen ifråga öppen,är menom

i hu-hämtasinformation. Denhemliginfonnation eller-lig senare
ochsignalspaningfrämstmedel,med tekniskavudsak in ge-genom

alltoch iinforrnationsutbyteterhålls iHUMINTs.k. ettsamtnom
underrättel-ländersmed andrasamarbetebetydelsefullt allmäntmer

värdefull informa-harSignalspaningensetjänster. ansetts som en
teknikutvecklingenkopplad tilli gradvärde högtionskälla. Dess är

Signaltrafi-därvid blir möjlig.information,tilloch den somaccess
förenatförhållandekablar.i optiska Dettaallt ärförmedlasken mer

rättsliga problem.ochtekniskamed
underrättelsetjänsten,inominhämtningenpersonbaseradeDen

2.2,avsnittinhämtning sehemligsåvälomfattar öppen somsom
bidraförutsättningarhametod, bedöms atttorde storasomenvara

minst iinteeller avsikterpolitiska intentioner ettmed kunskap om
ocksåbeaktasdesinformation måsteförRiskernaperspektiv.längre

inhämtning.personbaseradmedi samband
på-inhämtningmetoder forutnyttja olikaFörutsättningarna att

börstatsmakternavilkasjälvfallet sat-verkas anserresurser somav
utvecklingteknisksamband medbl.a. igällerpå dessa. Det ensas

kansatellitinhämtning,särskiltochsignalspaningfor t.ex. varasom
jämförel-informationInhämtningen ärkostnadskrävande. öppenav

insamlametoderanvända vissaMöjligheternasevis billig. attatt
tillhänsynbl.a. medlegala hinderpåocksåinformation kan stöta
be-förhållandeavlyssning. Ettskydd attmedborgarnas annatmot
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inhämtningsmetod kan medföra utrikespolitiskaakta huruvidaär en
användning,skall gälla för respektive metodsrisker. De ramar, som

i sammanhanget.alltså betydelseär storav
utvärdering eller bedömning värdetingåendeEn av enavmera

bakgrund kontinu-inhämtningsmetod kräver angivenviss mot nu en
förstauppföljning. därför fråga för ierlig och detaljerad Det är en

for beträffandeuppdragsgivaren och inriktningsorganen,hand som
så-underrättelser Försvarsmakten MUST,militära är göraatt en

det på andra uppdragsgivare, bl.a. ochövrigt ankommer Födan. I
utvärderingar eller bedömningar.UD, göraatt

förutvärdering emellertid önskvärdEn är attsammantagen ge
bedömning hur tillgängliga bäst börunderlag för resurser an-en av

in-gäller emellertid inte bara med avseende vilkavändas. Det
prioriteras, vilken eller vilkahämtningsmetoder, bör ävenutansom

skickade utföra analyser, och vilkenbästmyndigheter, är attsom
orienteringar, omvärldsbedöm-i formproduktion t.ex. rapporter,av

sådan samlad utvärdering torde bästbör Enningar göras.somm.m.,
samordningsfunktion Regeringskans-itillgodoseskunna genom en

till det löpande arbetet inom sådan funk-i anslutningliet och ske en
tion.

följandeinhämtningsmetodema kommer inte i detolikaDe att
avseende kommittén uppmärk-särskilt i harberöras än attannat

frågor, bör diskuteras eller få lösning.några Detsammat ensom
källor och attachéerinhämtningengäller öppna samtgenom genom

stationerad vid utlandsmyndighetemapersonal, är utansomannan
Även spaningssatelliter berörsinhämtningdessa.tillhöraatt genom

informationskrigföring.frågor rörandevissaliksom
behand-övriga inhämtningsmetoder här inteförhållandetDet att

kommitténs allmänt harytterligare skall intelas settattses som en
och inte hel-sig eller KSl:s verksamhetkritisk på FRA:svaresyn
radarspaningspaning, akustisk spaning,på flygspaning, marinler

etc.

Öppna källor8.3.2

i underrättelseprocessen harkällor, OSINT,Användningen öppnaav
uppgifter ökaviktig och kommer enligt samstämmigavaritalltid att

förhållandet utomlands. Sålunda bedrivsocksåallt Detta är enmer.
i Kanada, Frankrike m.fl. länder.OSINT-verksamhet USA, Iaktiv

Informationskapats Open Source CentreStorbritannien har ettt.ex.
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militära etablissemanget,stöd det det civilaävensom men
samhället.

fylla viktig funktion referensOSINT ellerävenanses en som
komplement eller kontrolltill underrättelseinformation.av annan
Sålunda betydelse den information, erhållitsdet har påär attav som

källor och har betecknats hem-sätt än öppnaannat genom som som
ilig, kontrolleras så den inte själva verket finns tillgängligatt som

tidningsuppgifterSåledes kan eller informationöppen. öppenannan
i hanteringen behandlas hemlig i samband medha kommit att som

eller Informationen kanden fångas FRA KSI. iatt t.ex. t.ex.avupp
sändas krypterad och då fångatsskede ha kommit haett att upp av

viktigt kontroll sker huruvida viss informa-FRA. Det är även att en
tion finns tillgänglig innan kostsam inhämtning med hjälpöppet en

särskilda medel inleds.av
intebeaktas OSINT bara inrymmer traditionelltDet bör att sett

information, kan innehålla uppgifter,ävenöppen utan som en myn-
hemlighålla. moderna journalistikendighet eller vill Den ärstaten

här framgångsrik. måste emellertid medveten riskernaMan vara om
för desinformation i sammanhanget och informationsflödetatt av

komma begränsas.olika skäl kan att
för underrättelsetjänsten vid utnyttjandetproblem OSINTEtt av

informationkunna denär, sorteraantytts, att ut ettur syn-som nyss
omfattande material, har värde från underrättelsesyn-nerligen som

bl.a. i syfte försöks-punkt. MUST inleddes detta år 1990Inom en
på ändamålsenligt tillgång till informa-verksamhet för sättettatt

tillgängligt kommersiella och icke-tion, finns allmänt isom
globalakommersiella källor i form lokala, regionala och databa-av

erhålls tillvarigenom tillgång in-CD-romInternet,samt m.m.,ser
formation från radio, dagspress, bibliotek, universitet, närings-TV,

skrifter tillgängligliv, böcker, periodiska Informationen görsm.m.
Öppna SÖK,inrättade Sektionen för Källor, vidhos den numera

Info-bank. tillgångsärskild s.k. Genom dennaMUST gesgenom en
olika informationskällor från vilka aktuelltill 150.000 ochänmer

form film Info-information kan hämtas i bild, Genomtext,av m.m.
infor-med automatik sammanställningarbanken kan även göras av

visst land, bio-mationsmaterial i form grundmaterialt.ex. ettav om
Öppet SÖKgrafier informationsmaterial byts även genomm.m.

underrättelsetjänster i andra länder, vilket innebär dels ökadmed
inforrna-tillgång till information, dels besparingar det gällernär

Info-banken mängdertionsinhämtning. lagring i kanGenom stora
tillgänglig kort tid iinfonnation, eljest endast underär t.ex.ensom

olika databaser,externa sparas.
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de-kan Försvarsmakten den 1detta sammanhangI nämnas att
bemyndigande få ingåhemställde regeringenscember 1998 attom

behörig ameri-området källor medsamarbete inomavtal öppnaom
internationelltSyftetmyndighet.kansk att sam-vara genomangavs

bevakning det omfattandeeffektivareuppnåarbete bl.a. om-aven
ochIsrael, NederländernaKanada, Australien,Storbritannien,rådet.

beslutRegeringen hartill samarbetet.anslutnaDanmark genomvar
med behörigFörsvarsmaktenbemyndigatfebruariden 199925 att

underrättelseinfor-utbyteingå avtalmyndighetamerikansk om av
källor.områdetmation inom öppna

SÖK har handläggarnatill Info-bankenoch tillgångenGenom av
och kost-snabbtgivits medelvid MUSTunderrättelsefrågor ett att

informationsmaterial.omfattandetillgång tillfånadseffektivt ett
fördelarocksåInfo-bankeninformationtillTillgången urgergenom

frågeställning-frågeställaren ochsekretessynpunkt bl.a. attgenom
Även underrättelse-delarinom andrahemliga.hållaskan avarna

informa-till dentillgångbehovökande öppnafinnstjänsten ett av
automatise-kanAnvändningenkanInfo-banken görastion, ge.som

infor-förfunktionsamordnadenskild myndighet. Enför varjerad
Info-bankeneventuellt medkällor,frånmation öppna gemen-som

för oli-företrädaremedkontakterkommitténsvidharreferens,sam
önskvärd.framståttunderrättelseorganka som

olikaunderrättelsetjänstenskonstaterahar kunnatKommittén att
siganvänderutsträckningökandekraftigtiinhämtningsorgan av

behövsInformationentillgänglig.finnsinformation, öppet somsom
kom-bl.a.verksamheteninhämtandei denolikastöd på sätt som

ochhemligtvadbildför ärplettering, även att somavge enmen
erhållitsinformationsmaterial, har annati dethemligticke som

använd-vidriskpåtagligdetliggerharSåsom antyttssätt. ennyss
iden-användarensförinsamlingssystemdatoriserat attningen ettav

hand-enskildedenochutomståendeuppfattas även atttitet kan av
materialhemligteventuelltvisstavslöjakanfrågorläggarens ettatt

myndighe-fleraundvikasrisk kanin. Denna atthar hämtats genom
fråninformationininhämtningsdator,har tarter somgemensamen

samordningInfo-banken. Enskerhåll på detolika sätt, genomsom
tillgångbehovmyndighetersolikaInfo-banken avt.ex. avgenom

önskvärd.sekretessynpunktfråndärför bl.a.materialtill öppet vore
inte läm-Även handläggarenenskildedenmotiverartidsskäl att

informationssys-befintligaolikauppsjösöka i densjälvatt avnas
oerhörtdensålla iförformbehövsSålundafinns. atttem ensom
byggerInfo-bankentillgänglig.finnsinformationmängdstora som

torde kunnaför detta och utgörapå rutiner gemensamen
dock krä-tordemyndigheter. Detför åtskilligainformations-pool
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till "poolen knutet för varje myndighet internt nätverk,äratt ettvas
i vilket den enskilda myndigheten kan samla infonnationsmaterial,

specifikt just för myndigheten. Ytterligare skäl till haär ett attsom
dylik informationspoof de ekonomiska vinster, kanär gö-en som

upphandling det gäller tillgångnär attras gemensamgenom en
till kommersiella sådan funktiondatabaser. central får sedan alltEn
efter respektive myndighet kompletteras med särskildabehov hos
datorlösningar för informationsinhämtning, bl.a. för möjliggöraatt

sökprofiler.för myndigheterna använda skyddsvärdaatt egna
uppfattning, grundas på diskussioner medEnligt kommitténs som

underrättelseorganen, tordeföreträdare för vissa gemensamav en
OSlNT-funktion liknande Info-banken eller med utgångspunkt i

servicekunna skapas. Funktionen torde kunnadenna med fördel ge
underrättelse-myndigheter och departement medantal ävenett

säkerhetspolitisk information bl.a. förmed behovfunktion eller av
Ävenoch andra myndigheterFOA, FMV.MUST, FRA,UD, Fö,

omvärldsförändringar såsom RPS,informationmed behov av om
kunna tillträde. bl.a. USAoch skulle lTullverket, KBV SRV ges

OSINT-funktion, betjä-centralskapatshar det detta sätt somen
ellermyndighet upphandlarmyndigheter där varjeantalett stortnar

för övriga.blir tillgängliginformation,tillföreljest systemet som
fin-information, börmellan denbalansbyggerSystemet somen

information,speciellaoch dencentraliseradei det systemet egnanas
enskild myndighet.varjemåste finnas hossom

"OSINT-utveckla befintligfråganKommittén attatt omanser
varvidsärskilt,centraliserad sådan bör utredasfunktion" mot or-en

uppmärksammas.rättsliga aspekter börtekniska ochganisatoriska,

attachéverksamhetInhämtning8.3.3 m.m.genom

behandlas.attachéverksamhetinhämtningskallHär m.m.genom
specifikt frå-intedetta sammanhangkommittén iDäremot tar upp

utrikesförvaltning-rapporteringen inomsedvanligarörande dengor
en.

ff. har1995/96:12 110försvarsbeslut seårsI 1995 s.prop.
kontakterinternationellatotalförsvaretssvenskadetframhållits att

utvecklingensäkerhetspolitiskaföljd denkraftigtökathar avsom en
dettydligast inomtidigare märks dettaredovisatshari SomEuropa.

bilateralamultilaterala ochdeområdet,fredsfrämjande ävenmen
framhål-också hari omfattning. Somövrigt har ökatikontakterna

och deinternationella samarbetetdetförsvarsbeslutetlits i utgör
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led i Sverigestotalförsvaretrörandekontakternainternationella ett
målsäkerhetspolitisktövergripandesäkerhetspolitik. Det är ettegen

svenska in-de olikasamordningbättrebl.a. åstadkommaatt aven
för-års1996totalförsvarets Iinomkontakternaternationella ram.

till dehänvisningmedhar,1996/97:4 99svarsbeslut se s.prop.
skulleåtgärderuttalatsbetydelse,kontaktemasinternationella att

och vidi andra länderrepresentationförsvarssektomsförvidtas att
skall tillvaratautsträckningi högreorganisationerinternationella

samlade intressen.Sveriges
ochbakgrundangivenhar bl.a.Underrättelsekommittén mot nu

fört diskus-verksamhetunderrättelsetjänstensiutgångspunktmed
ochutlandsmyndighetema, UD För-förföreträdaremedbl.a.sioner

betydelsefullsäkerhetspolitisktsamordningensvarsmakten avom
utlandsmyndigheter-svenskain vid desamlaskaninformation, som

endast tillstår inteutlandsmyndighetemakonstateraskanDet attna.
Regeringskanslietochregeringenförförfogande ärUD:s utan organ

övriga departe-biträdaskallUtlandsmyndighetemahelhet.dessi
förhållan-uppgifter bl.a.m.fl. medmyndigheteräven omment men

verksamhetslandet.iutvecklingenochden
utlands-dettariktlinjer förmedinstruktionformaliseradNågon

fastställdUDemellertid inte. lstöd finnsmyndighetemas en av
anvisarvägledning,hållenallmänt ut-endasthandbok somenges

informa-medmyndigheterbistå andralandsmyndighetema att
fast-årligenii UDledningenpolitiskationsinhämtning. Den enger

utlandsmyndighetematillinstruktionerverksamhetsplanställd om
ämnesområ-angivnavissaskallåretunderrapportering ägnasatt

gjortskan hadettaFramställningarsakförhållanden.ellerden om
frånrapporteringAllmyndigheter. ut-ochdepartementfrån andra

delgeharske till UD,principskall i attlandsmyndighetema som
in-berörsmyndigheterellerdepartementtill andravidare avsom

forrnationen.
myndigheterdepartement,eller fleraländer hartrettiotalI ettett

habetydelsefullt ävendetbedömt attoch andra egnasomorgan
utlandsmyndighe-Vidambassadema.vidstationeradetjänstemän

tjänstemän,utsändahundratalnärvarandeförsåledesfinns etttema
begränsad tidför ärförsvarsattachéer,ochspecialattachéer ensom

någotinombevaka frågorsärskiltförmyndigheternatillknutna att
arbets-försvar,politikområde,UD:s t.ex.departements änannat

utlandsmyndigheternågraVidindustri.ekonomi ellermarknad,
SÄPO Vida-Tullverket.ochfrån RPS,sambandsmäns.k.finns även

handelssekretera-ochattachéervetenskapligateknisk-finns bl.a.re
tjänstemänutsändakategorier ärolikaför dessaHuvudmän avre.
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Regeringskansliet departementandra myndigheter,UD, statligaän
stiftelser eller med statligt stöd i olika former.organ

attachéerDe huvudmän återfinns bland departementenvars om-
fattas förordningen 1990:1108 med instruktion för specialatta-av
chéer vid utlandsmyndighetema och benämns enligt förordningen
specialattachéer. Begreppet specialattaché används för de attachéer,

industriattachéer, vilkas anställningsvillkor och uppdragt.ex. ute-
slutande bestäms inom Regeringskansliet med departementett som
underhuvudman. Specialattachéema tillsätts regeringen. Be-av
stämmelsema förordningeni gäller för den, för begrän-även som en
sad tid anställd råd, arbetsmarknadsråd,är medt.ex. motsva-som
rande arbetsuppgifter specialattaché. Chef för specialatta-som en
chéema förordningenenligt chefen för den utlandsmyndighet därär
de stationerade.är

försvarsattachéemaFör gäller enligt den nyssnämnda förord-
ningen omfattasde bestämmelserna i Försvarsmaktens tidiga-att av

redovisade förordning Sveriges försvarsattachéer. De ärre om un-
derställda myndigheten Försvarsmakten och således inte be-är att

specialattachéer.trakta lyder emellertid under beskick-Desom
ningschefen i frågor på vilka politiska synpunkter kan anläggas och
skall bl.a. följa de administrativa föreskrifter, gäller föräven som
beskickningen. Regeringen förordnar försvarsattachéer.

januari gäller fyra försvarsatta-Sedan den 1 1999 de tidigareatt
chéema med anknytning till Sveriges ambassad i Bryssel har för-
ordnats specialattachéer i enlighet med förordningen med in-som
struktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheter. har haftDe
till uppgift särskilt bevaka det militära inomNato,samarbetetatt

och innebär de fortsättningsvis i alla avseendenEAPR VEU. Det att
har Regeringskansliet Fö och inte huvudmanFörsvarsmakten som

chefen för utlandsmyndigheten deras chef. motive-Somärsamt att
ring för denna ordning har anförts den internationella utveck-att
lingen bl.a. det gäller samarbetet inom EAPR, PFF ochNato,när

frågorVEU innefattar militära kan ha stor politisk signi-ävensom
fikans och därför måste ligga hos regeringen. Avsiktenatt ansvaret

motsvarande skall gälla i fråga huvudmannaskapet för deär att om
militära rådgivare anknutna till FN-representationen iärtre som

York och OSSE-delegationen i Wien.New
Från vissa myndigheter vid sidan Försvarsmakten finns,av som

SÄPOtjugotal utsända tjänstemän från RPS, ochnämnts ettnyss
Tullverket. tjänstemän förordnasDessa och stationeras vid utlands-
myndighetema den myndigheten. myndighetenDenav egna egna
beslutar arbetsordning och befattningsbeskrivning för de utsändaom
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myndigheten i enlig-Rapportering sker till dentjänstemännen. egna
föreskrifter.myndighetenshet med

regeringen på för-attachéer förordnasTeknisk-vetenskapliga av
Attachéer STATT. STATTSveriges Tekniskastyrelsen förslag av

anslag frånstiftelse och finansierasoffentligdrivs genomsom en
uppdragsintäkter. STATT:sochNäringsdepartementet upp-genom

fem-bedrivsomvärldsbevakning,teknologiskgift ettär genomsom
vilka fleravetenskapligt utbildade ärtiotal tekniskt sta-avpersoner,

konsulat.ambassader ochsvenskavid vissationerade
från Sverigesutsändatjänstemänhandelssekreterama,För ärsom
förordningenenligtbestämmelsersärskildagällerexportråd

Regeringenhandelssekreterare.förinstruktion1988:1093 med
Exportrådet,anmälanefter ärhandelssekreterareförordnar somav

uppgiftmednäringslivetoch attägtgemensamtstatenett organav
verksamhet planerasHandelssekreteramassvenskfrämja export.

föreskriver,regeringenvadenlighet medExportrådet iledsoch av
Handels-beskickningschefen.underställdavseendeni vissaärmen

vid 33och i övrigtambassadernågravidfinnssekreterare egna
ambassadema där.medsamarbeteländer iolikakontor i

för UD, Fö,med företrädarediskussionervidharKommittén
civilaandraochutlandsmyndighetervissaochFörsvarsmakten

informa-säkerhetspolitiskadenkonstaterakunnatmyndigheter att
metodermedmöjlighethartjänstemän öppnautsändation, attsom

olikamedUtsända tjänstemänbetydelsefull.alltsamla in blir mer
säkerhetspolitiskaroll i denviktigarealltspelarexpertbakgrund en

besittningide kommerspecialkunskap,bedömningen. Den av,som
intesäkerhetspolitiska bildeni denkomplementviktigtutgör ett

säkerhetsbegrepp.vidgatbakgrundminst ettmot av
utsändasärskiltfrån olikainformationenförutsättning förEn att

skallpersonalutlandsmyndighetersfrånochtjänstemän även egen
emellertidtyngdsäkerhetspolitiskamöjliga är attfå största sam-en

dock kon-sker. kaninformation Detolikamanvägning typer avav
utlandsmyndighetemavidverksamheteniintegrationenattstateras

Sålunda skerlåg.i vissa falloch dengrad ärvarierar i hög att rap-
försvarsattachéer,personal,utlandsmyndighetensfrånporteringen

respektivedirekt tillm.fl.sambandsmänrespektivespecialattachéer
ledning ellermed beskickningenssamrådiblandochhuvudman utan

naturligtdetKommitténutsända. ärkategorierandra attanserav
isamverkarutsändakategoriersamtliganödvändigtoch attäven av

underlag ska-bidrar tilldärigenomuppgifter ochskilda ettsina att
säkerhetspolitik.svenskförpas

förmed instruktionförordningensåvälerinrarKommittén attom
förordningen4 §utlandsmyndighetemaspecialattachéer vid som



264 Synpunkter på underrättelseprocessen och dess metoder SOU 1999:37

Sveriges försvarsattachéer 3 § innehåller bestämmelser attom om
beskickningschefen skall hållas underrättad verksamheten ochom

på beskickningschefendet bör ankomma sörja föratt att en samver-
kan i sin ledning verksamheten vid myndigheten jfr bl.a. SOUav

f.. Någon uttrycklig ändring i gällande förordningar1988:58 s.103
instruktioner torde inte nödvändig för ändamålsen-eller att ettvara

skall komma till stånd. övrigt måste det liggaligt samarbete I anses
den utsända personalen lämnar såi varje huvudmans intresse att en

möjligt förhållandena och utveck-fullständig redogörelse som om
verksamhetslandet. torde främjas samverkanlingen i Detta attav en

pågårockså förhoppning den diskussion, in-sker. Det är att somen
påpekanden från Statskonto-Regeringskansliet bakgrundmot avom

samverkan. Sålunda har Statskonto-skall leda till bättresida,rets en
representationSveriges ständiga isamband medi översynret en av

sektoriseringen vid utlandsmyndighe-den starkabl.a. uttalatEU att
finnsflexibiliteten och hämmar effektiviteten. Detminskartema

kraftfullare markera och organi-behovenligt Statskontoret ett attav
så den upplevsrepresentationen att som en gemensam resurssera

Regeringskansliet.för

Satellitinhämtning8.3.4

satelliter finnsinformationsinhämtning med hjälpdet gällerNär av
med för-och fotospaning kanBåde signalspaningmöjligheter.flera

från förvar-Kommittén bedömer detfrån satellit.del bedrivas att
kunna kombinera den mark-fördelaktigtningssynpunkt attvore

spaning frånsignalspaningen med sådanflygbumaochbundna sa-
"signalspaningspaket" kan platsförhållandevis enkelttellit. Ett

satellitensaktiv inriktningkräversatellitmindre även avom manen
övervaka vårtskulle kunnasådana satelliterspaningsantenn. Tre

Ännu enklare signalspa-dygnettimmenärområde runt.varannan
rund-radarstationer kan medavlyssnaningssatelliter för görasatt

strålande mottagarantenn.
skulle väsentligasignalspaningssystem kunnarymdbaseratEtt ge

taktiska under-strategiska, operativa ochtillgodosebidrag för att
förstudieutredasMöjligheten börrättelsebehov. närmare genom en

sådanoch signalspaningsexpertis. Ensatellit-utförd gemensamt av
hänvisas tillkostnadskonsekvensemakostnader.medför vissa För

avsnitt nedan.13
fotospanings-förvamingssammanhangiintresse är ävenAv stort

möjlighetenoptiska satelliterfördelen medsatelliter. ärDen stora
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upptäcka och följa förändringar i landskapet,kunnasnabbtatt som
nyckelpa-byggnader, landningsbanor Enanläggning vägar, m.m.av

upplösningen, dvs hur fina detaljersammanhangi detta ärrameter
realistisktalternativa nivåer,urskilja på marken. Dekan ärsomman

exempelvis ellersvensk satellit,fördiskutera är treatt en,en egen
Med ökan-upplösning. ställer helt olika krav.optisk Deitio meter

för såväl det optiska instru-ökande kostnaderföljerde upplösning
Likaså ökar da-skall användas.bärraketdenmentet somsom

bearbetning och analys.därmed behovetdrastiskt ochtamängden av
begränsningar klargöras.optiska satellitemasmåste deSamtidigt

ofta observationema moln.närområde hindrasoch vårtSverigeI av
väder storleksordningen 10-15for klartSannolikheten är procent.av

kortvarigt,begränsningar dimma ochförekommerDessutom p.g.a.
avspaningeffektivdelar året. Förunderdagsljussvagt avav en

lämpliga in-banor placeras iflera satelliter,markytan behövs vars
någon eller någ-satellit detMed endastjordklotet.tervall tarrunt en

igen.område på jordytanavbildakandagar innan sammamanra
inte,ekonomiska börbegränsadesituation medI en-resurseren

fotospaningssatellit-svensktbedömning,kommitténsligt ett eget
förhållande-emellertid ändrasKostnadsläget kanprioriteras.system

och eventuelltteknikerpå grundvis snabbt gemensamt ut-av nya
satelliter.kommersiellanyttjande av

bådehar nationell kompetensSverigekonstaterarKommittén att
utveckla ochför studera,industrielltledningsnivå ochpå att genom-

optiskainom detsåväl signalspaningsatellitprojekt förföra som
fortlöpandeorganisationer börmyndigheter ochBerördaområdet.

måstetotalbedömningenområden.inom dessa Iutvecklingenfölja
satellitsystem.kontrollhain värdetockså över ettvägas att egenav

kommersiellapå dentillgängligasatellitbilder finnsDe som
har inteutnyttjas redan.rimligt pris Detillmarknaden ett samma

förvärdefullaändåmilitära,dehöga upplösning ärrent mensom
till-med deförändringar. Arbetetför upptäckakartläggning och att

bearbetningvärdefull kunskapskaparbildernagängliga även om
bildanalys.och

Infonnationskrigföring8.3.5

infonnationskrigföring1998/99:74 berörspropositionregeringensI
Regerings-arbetsgrupp inomredovisas bl.a.ff..186 Där att en

föreslagit vis-informationskrigföring, harstuderatharkansliet, som
arbetsgruppenssådan krigföring.anledning Avmedåtgärder avsa
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framgår infomiationskrigföring omfattarrapporter åtgärder föratt
komma åt, påverka eller utnyttja andra aktörers informationatt och

informationssystem samtidigt skyddar sin informa-som man egen
tion och sina informationssystem.egna

redovisningEn arbetsgruppensöppen resultat har lämnats tillav
Försvarsdepartementet den l september i1998 Rapport 2 åt-nr om
gärder och skydd informationskrigföring se FO/98/1828/MIL.mot
I redovisas främst åtgärder ägnade skapa skydd förrapporten att
totalförsvaret denna krigföring. Sådana skyddsåtgärdermot typ av

vital betydelse inte minst för underrättelsetjänstenär i sinav som
verksamhet beroende bl.a. säkra datoriserade för såvälär systemav
lagring kommunikation hemlig information.som av

former såvälNya passiva aktiva skyddsåtgärder efterly-av som
arbetsgruppen, bl.a. med auktoriserade intrångs-attses av genom

försök söka finna svagheter i samhällsviktiga informationssystem.
Enligt arbetsgruppen bör kostnadseffektiva och sektorsövergripande
organisatoriska lösningar tillskapas. Arbetsgruppen föreslår vidare
inrättande samordnande 1T—kontr0l/imktion för statsförvalt-av en
ningen. Försvarsmakten Totalförsvarets signalskyddssamordning,
TSA kan lämplig bas för denna.vara en

Underrättelsekommittén har beretts tillfälle sig överatt yttra rap-
och har så gjort i skrivelse till Försvarsdepartementet den 3porten

november Kommittén har1998. i princip inte haft något erinraatt
de förslag arbetsgruppen framför har dock pekat påmot som men

det enligtFRA sin instruktion har för signalskyddetansvar som
kommittén i ärende tillstyrkt fårFRAsamt att ett annat utövaatt

viss uppdragsverksamhet. Kommittén gjorde detta påpekande mot
bakgrund arbetsgruppen bl.a. föreslår Försvarsmaktensatt attav

beträffandemandat signalskyddstjänsten totalförsvaretgentemot
vidgas till omfatta civila informationssystem betydelseävenatt av
för totalförsvaret. Kommittén vill framhålla inte minst underrät-att
telsetjänsten beroende effektivt skydd informationskrigfö-är motav
ring därföroch organisatoriska lösningar måste sikte påatt ta att
utnyttja bäst tillgängliga kompetens för detta syfte. gällerDet inte
minst i samband med överväganden rörande huvudmannaskap, ut-
formning och bemanning IT-kontrollfunktionen.av

Arbetsgruppen framhåller också effektivt skydd in-att ett mot
formationskrigföringshotet kräver de funktions- och samord-att
ningsansvariga myndigheterna tillförs så bra underrättelsematerial
avseende IT-området möjligt. Det ställer enligt arbetsgruppensom
krav på våra underrättelsemyndigheter inriktas framatt mot att ta
och leverera i sammanhanget relevant material med högre priorite-
ring vad sker idag.än som
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föreslår frågaRegeringen i den nyssnämnda propositionen i om
infonnationskrigföringsområdet bl.a. försöks-åtgärder inom att en
genomföras för underlag för eventuellt in-verksamhet bör att ettge

IT-kontrollfunktion i enlighet med vad arbetsgruppenförande av en
Regeringskansliet föreslagit. Regeringen vidare bl.a.inom har anser

åtgärder inom området bör studerasfrågan andra aktiva yt-att om
terligare.

utgångspunkter understry-vill från sinaUnderrättelsekommittén
infor-frågor rörandeoch fördjupad analysfortsattka behovet avav

förslag.med regeringensmationskrigföring i enlighet

Grundbearbetning och analys8.4

under-bearbetningen den delavsnittframhållits i 2.2har ärSom av
utvärdera ochställasyftar tillrättelseprocessen att samman,som

schematisktBearbetningen brukarinformation.inhämtadanalysera
Grundbearbet-analys.grundbearbetning, delsdelsbeståsägas av

bl.a.informationsmaterialetklarläggasyftar tillningen, att genom
omforrn-redigering,översättning,begripligtdettagöraatt genom

sammanställning,innebär bl.a.Analysendechiffrering.ning eller en
informationsmaterialet.samladevärdering detochtolkning av

analys förvissoftaskerinhämtningsorganen även attVid en
inhämtatSålunda krävstill inhämtning.möjligheterna attklarlägga

inhämtnings-sammanhang ochi sittmaterial kan rätta attsättas
Inriktnings-riktasskallinhämtningenvadkan mot.avgöraorganet

ochbörmaterial,värdet detbedömakunnamåste somorganet av
Analyska-informationskälla.vissvärdetin,skall hämtas t.ex. av en

förkrävsför vadinomsåledes finnas attmåstepacitet somramen
grundbe-uppgift. Tillsinuppfyllakunnaskallinhämtningsorganet

inhämtningsorganetanalys,denräknasfårarbetningen även som
bakgrundmaterialinhämtatbelysaföroch bör motkan göra att av

material.inhämtatbl.a. tidigareinhämtningen,ierfarenheterandra
den2.2,under avsnitttidigarepåpekatsharsåsomMUST är, en-

underrättelser.militäragällerdetsource-funktionen,all närda s.k.
slutligtframharunderrättelseorgan,detsåledes att taMUST är som

innebärunderrättelser. Dettamilitärabearbetadeochsammanställda
frånanalysmaterialdisponibelt fakta-grundval alltpåMUSTatt av

bytesmateri-inkluderandeochföregående,detnämnda ikällor,alla
underrättelser. Dettamilitärasammanställaochbearbetaal, skall

uppgiftslämnar-ochkvalitetmaterialetsbeaktandeske medskall av
vissaKommittén harsammanhanget.i noterat attkvalifikationernas

visatharframför allt strävanFRA, att ut-inhämtningsorgan, en
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veckla analysfönnåga vad krävs förutöver upprätt-atten egen som
hålla effektiv inhämtningsfunktion. och förI sig docken synes en
sådan utveckling naturlig då inhämtningsorganen i allt större ut-
sträckning har andra uppgifter militär inhämtning ioch denäven än
mån uppdragsgivarederas ställer krav på sådan förmåga. börDeten

viktig uppgift för samordningsfunktion inom Regerings-envara en
förkansliet kontinuerlig dialog med och mellanatt attsvara en un-

derrättelseorganen upprätthålls i fråga den nivå bearbetningom av
formeneller analys, behöver respektive för rapporteringgörassom

underrättelser.av
Frågan det lämpligt och ändamålsenligt dubblaärär attom ana-

denlysfunktioner utvecklas det gäller militära underrättelse-när
ofta fördelaktigttjänsten. Erfarenheten visar det bedöm-äratt att

håll och företeelse eller förlopp.ningar från olika av en samma
bedömningsunderlaget härrör frånkan gällaDetta oavsett om sam-

källor. materialet på skiljaktiga be-eller från olika Om pekar attma
frågoroch särskilt skiljaktighetema gällerdömningar kan göras, om

saken på lämpligt undersökas. andrabetydelse, bör Inomsättav
diskussionerunderrättelsetjänster förekommer regelbundetländers

förolika bedömningar sakläget kommadär avhandlar attavman
Även erfarenhetenslutsatser. den svenskanärmare gemensamma

hän-fördelaktigt olika bedömningardet oftavisar är attatt av en
bedömningarminst bör detta gällaeller förlopp. Intedelse ett av

sådana dis-med fredsfrämjande verksamhet.i samband Attintresse
bilagaKosovo-fråganpågår visar redogörelsen förredankussioner

sådanfrågor generellt införai viktigabör3. Det prövas att enmer
Kommittén rekom-mellan underrättelseorganen.samarbetetyp av

samordningsfunktionenför den föreslagnainommenderar att ramen
för svensk del.motsvarande ordningRegeringskanslieti prövasen

påkvarstår bör dessa skiljaktigheteri bedömningskillnaderOm
uppdragsgivama för beredatydligt redovisas förlämpligt och sätt att

frågan.tillfälledessa övervägaatt
utsträckningvärdefullt det i ökadkan ocksåDet att genom-vara

fråningår dearbetsgrupper, i vilkaförs analysarbete i representanter
sådant fall det nöd-underrättelseproducerande myndigheterna. I är

redovisas.eventuella särmeningarvändigt ävenatt
säkerhetsbegreppet,ställer det vidgadeEnligt MUST som rym-

anfall, lik-risker vid sidanhot ochicke-militära väpnatettavmer
efter förändrade säkerhets-anpassningpå totalförsvaretskravetsom

freds-ökande stöd internationellpolitiska förhållanden samt ett
uppgifter ochunderrättelsetjänsten införverksamhet,främjande nya

underrättelsetjänstfrån traditionellominriktning motresurseren av
analysförrnåga.långsiktig säkerhetspolitiskochbredare meren
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ekonomisk, poli-personal med bl.a.MUSTenligtkräver attDetta
anställsteknisk kompetensochsamhällsvetenskapligallmäntisk,

förförutsättningarnapersonal ökamilitärmedtillsammansför att
mi-ochsäkerhetspolitiskadenkvalificeradegöraatt prognoser om

omorgani-samband medtidsperspektiv. Iolikaiutvecklingenlitära
också söktMUSTharårenunder deMUSTinomsationer senaste

analys-breddaFörbehov.dessatillgodosemån attmöjligasteiatt
sakkun-medpersonalenciviladenharMUSTinomkompetensen

ökats.sakområdenolikanyssnämndaskap
förfinns4avsnitt 7.2.2underbl.a.framhållitsharSom ovan -

och kapa-tillgänglig kompetensunderrättelsetjänstenmilitäraden
inombl.a.håll,fleraanalyssäkerhetspolitiskbredareförcitet en
inomFHSFörsvarshögskolan samtockså inomoch FOAUD men

medverksamma sä-internationellaochuniversitetför organramen
analysengällerdetanalys. Närochforskning avkerhetspolitisk

liggersårelevans ansvaret,säkerhetspolitiskhoticke-militära av
myndig-civilaolikahos7.2.3,avsnittbl.a.sepåpekatsharsåsom

utsträckningvilkenoch ifråganhär somdärförViheter. omtar upp
sakkun-denutnyttjaoch börkanunderrättelsetjänstenmilitäraden

skapaförsökaförställetihåll,andra att egenpåfinnsskap, som
sakområdet.inriktademilitärtutanför detanalys rentförkompetens

ochmed sinahushållabörMUSTframhållits resurserhar attDet
militä-traditionellabetraktasvadpåanalysen somkoncentrera som
förhål-allaunderi detMUSTUDunderrättelsefrågor. attanserra

börmed UDanalyssamarbetetsäkerhetspolitiskanödvändigalanden
påsigförlitaochbedömningarmilitärstrategiskapåsigkoncentrera

bedömningen.säkerhetspolitiskaövergripandeför denUD:s ansvar
behovhar attUDsidafrån UD:sframhållits att avsamtidigtharDet

bedömningarsäkerhetspolitiskasinainriktahittillsgradi högre än
samarbetetförviktigtocksåtidsperspektiv. Detta ärlängrepå ett

med MUST.
underrättelse-militäradenframhållitÖB kommittén attinförhar

säkerhetspolitiskasigpå göraattambitionerhar tainte atttjänsten
verksamhetsom-UD:sinomfallerhandförstaibedömningar, som

Även Utri-FHS,FOA,härvidlag.med UDocksåskerSamrådråde.
be-förMUSTutnyttjasuniversitetenochInstitutetkespolitiska av

framhållitÖB emellertidharfrågor.säkerhetspolitiskaidömningar
be-sådanaförfunktionkoordinerandesamlandebehövsdetatt en

Regeringskansliet.iförslagsvisdömningar,
militäradenförföreträdaremeddiskussionerkommitténsVid

säkerhetspolitiskadenangåendeoch UD ana-underrättelsetjänsten
ökademedönskvärthärvidlagdet ärframhållitsdet attharlysen

fråndetharSålundamyndigheterna.mellanunderhandskontakter
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UD:s sida påpekats det tidigare i utsträckningatt större har före-
kommit regelbundna mellan UD ochmöten MUST för diskussioner.
MUST:s militärstrategiska bedömningar har därvid från UD:s sida

värdefulla. Mötena har från bådaansetts sidor uppfattatssom som
positiva för analysprocessen och har värdefullt ochansetts ettge
konkret perspektiv olika säkerhetspolitiska frågor på sättett som
inte möjligt enbartär utbyte skriftliga Så-ett rapporter.genom av
lunda har det framhållits diskussioner bättre belysningatt änger en

inte minst det gäller den övergripande långsiktiganär analy-papper
sen. har emellertidDet inte det finns skäl formaliseraansetts att att
kontakterna, dessa bör öka på informell basis tillatt ömsesi-men en
dig Betydelsen det skapas personliga kontakter mellannytta. attav
handläggarna vid MUST och iUD analysarbetet har betonats både
från MUST:s och sida.UD:s En samstämmig bedömning ocksåär

förutsättning for sådana kontakter skall kunna upprätthållasatt atten
det finns kontinuitet på handläggarsidan.är att en

Kommittén bl.a. bakgrund de diskussioner, harmotanser av som
förts med företrädare för MUST och UD, det angeläget medäratt

samarbete dem emellan i första hand det gällernärmareett när re-
spektive analyser. harMUST inte förutsättningar förorgans samma
säkerhetspolitiska bedömningar, UD. säkerhetspolitiskaDensom
information, MUST kan erhålla framför allt atta-som genom
chéverksamheten efter förbättrat samarbete inom utlands-även ett
myndigheterna inte tillräcklig.är

framståttDet har allt nödvändigt Försvarsmaktenattsom mer
bygger sin planering på omvärldsbedömningar i bredare säker-ett
hetspolitiskt perspektiv. Enligt kommitténs mening det inteär än-
damålsenligt Försvarsmakten bygger analyskompetensatt upp egen
för åstadkomma fullständigt säkerhetspolitiskt underlag.att ett mer

sammanvägdEn värdering bakgrund militär civiloch analysmot av
torde alltid förutsättning för detta. sakEnutgöra För-är atten annan
svarsmakten ändå har behov viss bredare civil analys-av en egen
kompetens förbl.a. upprätthålla kontakter med civila analysor-att

och för kunna utnyttja tillgängligt säkerhetspolitiskt infor-attgan
mations- och analysmaterial, behövs i militärt inriktadsom en un-
derrättelsetjänst till förstöd Försvarsmakten och för totalför-även

Samtidigt ställs krav på MUST skall delta i den strategis-svaret. att
ka underrättelsetjänsten förseoch regeringen med uppgifter denom
militära verksamheten i omvärlden och bidra med underlag för den
allmänna utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningen.
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Delgivning8.5

och sistafemtedetbetraktasrapportering,ellerDelgivning somsom
informationtillsyftar presenteraunderrättelseprocessen, attisteget

uppdragsgivaren,förhandförstaiunderrättelserberedda menoch
underrättelsematerial. Detbehovhabedömsandra,föräven avsom

information.spridauppgift förviktigminst attintesistnämnda är en
finnsdetÅtskilligt underrättelsematerial ställs attäven utansamman

regelbundnagäller bl.a.Detuppdragsgivare.särskildnågon rappor-
ellerDelgivningenviss fråga.iorienteringarsärskildaoch enter

och imuntligenskriftligen, äveninte barasker utanrapporteringen
infonnationssystem.datoriseradeiinföringomfattningstörst genom

förförutsättningarnadelgivningsfunktion äreffektiv enEn aven
medskötasmåsteFunktionen storunderrättelsetjänst.ändamålsenlig

fårmöjligtsnabbtberörda såallasåomdömeoch attkompetens som
såsamtidigtskeDelgivningen bör attäveninformation.behövlig

bedömningför sinutgångspunkt mate-haralla avmottagare samma
rialet.

source-funktion,s.k. allegenskapiMUSTenbartinteDet är av
delgivning sker ävenunderrättelsematerial,militärt utandelgersom

försvarsat-militärbefalhavama,såsominhämtningsorganen,genom
tilldirektdärvidskerDelgivningenoch FRA.FOAFMV,tachéema,

infor-behovhabedömseljestelleruppdragsgivare avdem, ärsom
såsomhuruvida MUST cent-diskussionfortsharDetmationen. om

be-förstförbl.a.delgivningensköta attbörbearbetningsorganralt
innansammanhangin iskall störreinformation sättas ettdöma om

ellerbetydelsefullsärskiltNödvändighetensker. attdelgivningen av
emellertidharmöjligtsnabbtsådelgesinformationtidskritisk som

militärsåvälunderrättelsergällakan annansomDettabetonats. av
inhämtningsorga-fråndirektsnabbdelgivnings.k.Sådankaraktär.

infor-skyndsamtförnödvändig bl.a. attochförekommer ansesnen
och UD,hand i SB, FöförstaRegeringskansliet i meninommera

detliggerför sigochFörsvarsmakten. Inivå inomregionalpåäven
eljestellerobearbetadiinformationivilseledandeförfara atten

möjligtinfonnationskällanViktendelges.form attobekräftad omav
snabb del-betydelsefull vidsärskiltdärför betonatshar somanges

kontroll.tillmöjligheterforgivning mottagarens
kritikvissframförtshar detutredningsarbetekommitténsUnder

underrättelseinforma-delgivningenmyndigheterolika motfrån av
ochskyndsamhet närbristandefrågaibådegällerDettionen. om

inomfinnsinformation,denspridning ramengällerdet somatt ge
från UD:sdetSålunda harverksamhet.underrättelsetjänstensför
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sida påpekats fördröjning i analysledet i denatt militära under-en
rättelseprocessen innebär risk för informationen hinner bliatt
"överspelad. Det angeläget delgivningenär infonnationsun-att av
derlag också för MUST:s analys sker så skyndsamt möjligt.som
Detta frågor, denär karaktärenär de i första hand kanattsom av
och bör i diskussion myndigheternatas emellan.upp en

Från flera myndigheter, berörs eller har för de s.k.som av ansvar
hoten bl.a. KBV, SRV, Tullverket och Post- och Telestyrelsennya -

har det påpekats det inom för underrättelsetjänstenatt kanramen-,
finnas information, intresse förär myndigheterna ochsom av som
borde delges, så inte sker. gällerDet bl.a. information i formattmen

med omvärldsbedömningar, med hotbildsanalyserrapporter ellerav
vissa förhållandeDetta kommitténär också harettom vapen. som

kunnat konstatera vid sin granskning och i kontakter med handläg-
vid underrättelseorganen. Mycket den militära underrättel-gare av

seproduktionen kan och förtjänar enligt kommitténs mening att en
vidare spridning vad sker.än som nu

Ytterligare fråga, kommittén har uppmärksammats påen som
och delgivning, sådan bör skerör är bekräftelseatt ävensom som en
till inhämtningsorganen på inhämtad information har tagitsatt emot
och hur värdet informationen har bedömts. Inhämtningsorganenav
har behov s.k. feedback, bör tillgodoses. Delgivningenett av som
innefattar därvid bekräftelse på huräven informationen haren upp-
fattats kvittoDetta informationmottagaren. mottagenav som
delgivningen innebär betydelse förär även inhämtningsorganensav
möjligheter bevaka information, de betraktaratt att som som ange-
lägen, verkligen blir uppmärksammad. Detta frågor i förstaär som
hand bör till diskussion myndigheternatas emellan.upp

I och för sig kan det inte sällan viktigt i sekretess-ävenattvara
belagtunderrättelsematerial skydda informationskälla och därfören
inte redovisa varifrån viss information eller vissa uppgifter härrör.
Kommittén har emellertid vid sin granskning det underrättelse-av
material, delges i form underrät-rapporter noterat attsom av m.m.,
telseorganen eller mindre konsekvent underlåter redovisaattmer
källor eller infomiationsunderlag, i de delar materialet,även av som
eljest och har hämtatsär öppet från massmedia Frånsom m.m. un-
derrättelseorganens sida har det hävdats, redovisningävenatt en av
källan till material kan leda tillöppet hemlig informations-att en
källa röj s.

För öka underrättelsematerialets värde ochatt det till-även göra
gängligt för kontroll från sida det emellertid önskvärtmottagarens är

källhänvisningar redovisas så långt dettaatt möjligt käll-är av
skyddshänsyn.
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namneligen,explicit,möjligtdet inteOm att t.ex. ange enanses
Därigenomkällans karaktär.beskrivaalternativkälla kan attett vara

informationskapacitet.dennasuppfattningfåkan mottagaren omen
långtgående kanalltförkällhänvisningsådanOm även ansesen

redo-sakriktighetbedömdauppgiftemasochtillförlitlighetkällans
sifferkoder,bokstavs- ochomskrivning devisas somavengenom

källatillförlitligvanligenbegrepp,för dessaanvänds t.ex. re-
information".riktigsannoliktspektive

blirsakriktighetinformationensochkällorRedovisning na-av
påbyggergäller dokument,detsvårareturligtvis närgöraatt som

dock intebörfrån flera källor. Detsammanställtsinformation som
dokumentetsbedömamöjlighethindra attmottagarenatt ges en

inledningsvismodell kanavseenden. Endessai att ge enstatus vara
möjligt.källunderlagetkaraktäristikutförligså somav

underråttelsematerialet skaparkällhänvisningar iAvsaknaden av
hänseende,trovärdighet imaterialetsosäkerhet ett annatäven om

ochMUSTbl.a.underrättelseorgan,flerapåtalatshar avavsom
förstaoch då iunderrättelsercivila mottagareFRA, även avavmen

omfattningså ringaintedet iförekommer attSålundahand UD. en
information,tillupphovkaninformationskällaoch somgesamma

tidpunkter. In-vid skildaochmetoderolikainhar samlats genom
signalspaning,samlats inhasåledeskanformationen t.ex. genom

underrättelsetjänster,främmandemed atta-informationsutbyte
informa-källor. Bl.a.och attchéverksamhet öppna genomgenom

olikadelgeskommakälla kantion från att organ,genomsamma
under-irundgångs.k.och skapasFRA,både MUST ent.ex. genom

in-olikafrågadetintryckkan äratträttelsesystemet, omavgesom
betraktasdå bl.a. kommakanInformationen attforrnationskällor.

förhållandet.verkligadetvadunderbyggd ärväl än sommerasom
medfaranför ochriskenpåpekatsdetharsidaFrån attUD:s

ochmycketfalli vissaunderrättelsematerialet attär storirundgång
givitshartrovärdighetsfråga. Detallvarligrundgången exem-är en

problemenframhållitsdetsida harFrån MUST:s attpå detta.pel
koncentre-delgivningförminskaskullerundgång ansvaretmed om

emellertid innebäraskulleordningsådanmyndighet. Entillrades en
önsk-eljestsnabb sådan ärdärdelgivningenfördröjning enaven
i vissemellertidinforrnationskällan torderedovisningvärd. En av

samord-Också här börrundgång.med ettproblemenmån minska
ord-for bättreverkakunnaRegeringskanslietinomningsorgan en

ning.
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styrning-Organisations-, lednings-,9

samordningsfrågoroch

och har berörtsunderrättelsetjänstenställs påkrav,De somsomnya
underrättelsetjänstensfrågorväckeravsnittunder orga-omovan

frå-gällersamordning. Detstyrning ochdessledning,nisation och
ÖB:s förFörsvarsmaktenförinstruktionenenligt attansvaromgor

underrättelsetjänst.militäroch bedrivaskall ledaFörsvarsmakten
denkonstitutionella styrningregeringenshurvidaregällerDet av

utformaslämpligen börverksamhetunderrättelsetjänstensmilitära
underrättelseverksamhet,uppnås i denskallsamordninghuroch en

civilamilitära ocholikabedrivs organ.genomsom
frågorförstUnderrättelsekommitténbehandlarföljandedetI om

denoch hurställningorganisatoriskaoch FRA:sKSI:sMUST:s, om
Därefteravsnitt 9.1.bördessaledningen utövasdirekta organav

styrning-politiskaför denformernafrågorkommitténbehandlar om
underrättelsetjänstenden militärasida motregeringensfrån aven

vidgatgrundpåpå denna bl.a.ställsde krav, ettbakgrund avsomav
anpassningsprin-hot ochs.k.inrymmersäkerhetsbegrepp nyasom

under-styrningenpolitiskafrågan denTillavsnitt 9.2.cipen avom
behovetfråganknutenmåni vissrättelsetjänsten ävenär av enom

förbl.a.verksamhetunderrättelseorganensolikadesamordning av
bedömning.säkerhetspolitisksammanhållenåstadkommaatt en
vidgadebakgrund debl.a. sä-fråganbehandlarKommittén mot av

underrättelseorganenförinnebärkerhetsbegreppet, ansvaretattsom
Slutli-avsnitt 9.3.myndighetermilitäracivila ochpå flerasprittär

ochrollregeringensberörfrågor,behandlas närmare upp-somgen
underrättelseom-utvecklingsamordning ochgällergifter detnär

avsnitt 9.4.rådet

ledningdessochGrundorganisationen9.1
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Något tvärfackligt nationellt underrättelseorgan för behandlaatt
underrättelsefrågor i brett säkerhetspolitiskt perspektiv börett
inte tillskapas.

övergripande inriktning och samordning under-Behovet avav
i tillgodosesrättelseverksamheten bör stället samord-genom en

i Regeringskansliet.ningsfunktion
alltjämt ha den direkta ledningen denFörsvarsmakten bör av

underrättelsetjänsten.militära
organisatoriska förändringar medvidtaSkäl finns inte att av-

underrättelsetjänstens grundorganisation MUST medseende på
FRA.KSI och

utformning-bevakning den organisatoriskafortlöpandeEn av
underrättelseorganen bör skeledningenoch genom sam-aven

i Regeringskansliet.ordningsfunktionen

frågor MUST:s, KSl:sbehandlar kommitténavsnittetdet härI om
ledningsfunktionen börorganisatoriska ställning och huroch FRA:s
nuvarande organisationredogörelse för deni dessa Enut organ.se

har lämnats i avsnitt 2.4.ledningsfunktionenoch
Försvarsmakten leda ochskallförsvarsmaktsförordningenEnligt

ochdirekta ledningenunderrättelsetjänst. Denbedriva militär sam-
såsom harunderrättelsetjänstenmilitäradenordningen utövasav

Försvarsmaktenochavsnitten 2.4.2 2.4.3bl.a. iredovisats genomav
ÖB Sålunda inriktar che-chefen för MUST.delegeringoch efter av

ÖB:sför beslut ochinomunderrättelsetjänstenförfen MUST ramen
skallunderrättelser hämtasuppdrag hurbeslutet ilåter omsätta om

inriktar den militäraChefen för MUSToch delges.in, bearbetas un-
och MUST detvid FOA.derrättelseproduktionen FRA, FMV är

source-funktion,s.k. alloch harunderrättelseorganet närcentrala
underrättelser.militäradet gäller

organisatoriska för-sammanhangolikaväckts iFrågan har om
underrättelse-den militäratagit siktebl.a. harändringar, attsom

militära för-förhållande till detfristående itjänsten skall göras mer
länders under-för vissa andragällermotsvarandepå sätt,svaret som

direktunderrättelsefunktion,militär ärrättelsetjänster. En rent som
form ialltid i ellerfinns dockförsvaret, ävenunderställd annanen

länder.dessa
frånunderrättelsetjänsten För-militäraskilja dentillSkälet att

ÖB:s det ändradeskulleledningdirektasvarsmakten attvaragenom
medförutsättningarnasäkerhetspolitiskadeochomvärldsläget nya

underrättelse-den militärainnebärsäkerhetsbegreppvidgat attett
civilochsäkerhetspolitiskallmänt ävengivitstjänsten har meren
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fortsätt-underrättelsetjänstenden militäraskulleDärförinriktning.
ifunktionerandraökat stödpåinriktasningsvis att ettgemer

utsträckningigäller bl.a.militära. Det störresamhället de attän rent
Regeringskansliet,beslutsunderlagsäkerhetspolitisktmedbidra

hartotalförsvaret,främst inommyndigheterolikaåt somävenmen
detdärför ifrågasättsharhot. Dets.k.hanteraför omatt nyaansvar

ledningenden direktaskall haFörsvarsmaktenmotiverat avattär
myndigheten Försvar-brytasMUSTskullestället utMUST. I ur

framhållitsharställning. Detsjälvständig attochsmakten enges
koordinerandeochbredarekunnaskullehärigenomMUST ges en

civilaochmilitäramellansamspelochunderrättelsefunktion att ett
underlättas.skulleunderrättelsefunktioner

FörsvarsmaktenMUSTutbrytningSom motargument uraven
huvuduppgiftunderrättelsetjänstens är attmilitäradenanförtshar att

ochuppgifteroperativaFörsvarsmaktens attistödfunktionutgöra en
Försvarsmaktensförgrundverksamhet ärunderrättelsetjänstens en

med För-harpå sikt. Detutveckling attansettsochplanläggning
ÖBföljerFörsvarsmaktenför attövergripandesvarsmaktens ansvar
harunderrättelsetjänsten. Detinflytandedirekt överhamåste ett

underord-den ärunderrättelsetjänstens atti naturliggerdetattsagts
infonna-denbehovhand harförstaibeslutsfattare,nad den avsom

från Försvar-tillMUSTOm ettskall görstjänstention ge.som
ÖB direktamisterinnebäraskulle det attfriståendesmakten organ

MUST.möjligheter att styra
förhål-ställning iunderrättelsetjänstensmilitäradenFrågan om

underrättelseutred-års1974berördesFörsvarsmaktentilllande av
ÖB:s för Försvar-medbl.a.framhöllUtredningen attning. ansvar

informationvilkenbestämmanaturligt somföljer rätt attsmakten en
redanSåsomÖB:s lösas.kunnaskallarbetsuppgifterförbehövs att

underrättelse-därordningutredningenenligtskullepåpekatshar en
försvars-utanförinstansbestämdesarbetsuppgifter enavorganens

försvarsmaktensfördelinnebära ansvaretbl.a.ledningen att aven
instans. Dettatill dennafördeskrigsduglighet överberedskap, m.m.

ledning-förprinciperfastlagdastridautredningenenligt motskulle
s.102.1976: 19SOUSeFörsvarsmakten.en av

nödvändigtdetÖB framhållit attärkommitténinför atthar
ÖB.underställdverksamhetoperativa ärFörsvarsmaktensiMUST

ÖB underrät-tilltillgångdirekthaenligtmåsteFörsvarsmakten en
Underrättelse-krigssituation.förförbereddtelsetjänst, är ensom

förFörsvarsmaktenför attinomtränadmåstetjänsten ramenvara
i vadteknikutvecklingmilitäraunderrättelserlämna resurser,om

inom Försvar-Verksamhetenomvärlden.ikrigsmateriel m.m.avser
medsamarbetedirekthänseendenandrai ettsmakten kräver även
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underrättelsetjänst. kan inteDetta genomföras tjänsten utgörsen om
från Försvarsmakten fristående myndighet. tillEn Försvar-av en

ÖBsmakten knuten militär underrättelsetjänst måste enligt haäven
förmåga strategiska bedömningar bl.a. det gällergöra denatt när
politiska och ekonomiska utvecklingen i omvärlden för att ge en
överblick tänkbara hot landet och bidra med informationöver mot

ÖBför Försvarsmaktens planläggning och utveckling. Enligt skall
den militära underrättelsetjänsten dock inte i dessa sammanhang

utrikespolitiska bedömningar,sådana det i första handgöra som an-
kommer på UD göra.att

ÖB sig således ha behov direkt kunna leda MUST:sattanser av
verksamhet i fall det gäller taktiska och operativanär ävenvart men

ÖBfråga strategiska underrättelser. finns emellertid enligti Detom
säkerhetspolitiskockså behov särskild ordning förett sam-av en

information militärstrategisk karaktär frånmanvägning MUSTav av
fram framför alltmed icke-militär information, UDtassom av men

såsom Tullverket m.fl.andra myndigheter FRA, RPS, Be-även av
informationsammanvägning sådan säkerhetspolitiskhovet avav en

ÖB det skapastillgodosesskulle enligt kunna attgenom en sam-
Regeringskanslietordningsfunktion inom t.ex. en

modell."Lenkungsgruppe" schweiziskav
ÖB:s uppfattning och deUnderrättelsekommittén delar syn-

års underrättelseutred-tidigare har förts fram 1974punkter, avsom
direkt förfogaFörsvarsmakten har behovning, i fråga attatt avom

taktiskaunderrättelsetjänst i allt fall det gäller ochnäröver egenen
friståendeskulle tilloperativa underrättelser. Om MUST göras en

alla förhållandentorde Försvarsmakten således undermyndighet
ändamål,underrättelseorgan för dettabehöva inrätta parallelltett

inriktade underrättel-för tillgodose andra militärtäven att rentmen
bakgrund finnsdennastrategisk Frågan detärnatur. motomser av

del verksamheten, ianledning från brytaMUSTatt ut somen av
frånunderrättelseuppgifter, och skapahuvudsak har strategiska en

fristående myndighet.Försvarsmakten
särskild underrättelsemyndig-på detta inrättaGenom sättatt en

underrättelseorgan,skapas tvärfackligt nationellthet skulle det ett
strategiska underrättelsefrågor i brett säker-kunde behandla ettsom

gäller frågor, bl.a. bakgrundhetspolitiskt perspektiv. Det motsom
med s.k. hot, kan angå flertalvidgat säkerhetsbegrepp ettett nyaav

vilar förmyndigheter. har berörts i avsnitt 7.2.3olika Som ansvaret
också för underrättelsefrågor i dessaåtgärder och därmed ansvaret

myndighets-på de enskilda myndigheterna. Med densammanhang
principerSverige torde det strida destruktur, vi har i mot somsom

självständighet, behandlingenför myndigheternasgäller avom un-
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eljest har handlägga,myndigheternaderrättelsefrågor, ävenattsom
ställer sigmyndighet. Kommitténbehandlasskulle re-annanav en

särskild nationelldet inrättastveksam tilldetta skäldan att enav
underrättelsemyndighet.

emellertid inte hellerUnderrättelsekommittén torde detEnligt av
för all under-enda ochåstadkommamöjligtskälandra ettattvara
ÖB,Sålunda måsteheltäckanderättelseverksamhet som nyssorgan.

underrättelsefunktion.förhållande haallaframgått, underha en egen
blinödvändighet endast kunnaockså medskulleVerksamheten pa-

inomnärvarande bedrivs UD.förverksamhet,denrallell med som
ändamålsenligtdet skulledärför inteKommittén finner attatt vara

ÖB:s direkta ledning.frånskilja MUST
koordinerandeochpå bredaretillgodose kravmöjlighetEn att en

delar MUST Försvar-brytaunderrättelsefunktion, att ututan urav
samordnings-skapakommitténs meningenligtsmakten, attär en

harkommitténRegeringskansliet.för Förinomfunktion ramen
ÖB olika underrät-ocharbetshypotes.naturligvaritocksådetta en

Förebilderuppfattning.föruttryckgivitsjälvahartelseorgan samma
Storbritannieniländer bl.a.också i flerafinnsordningsådanför en

påinkräktainte hellerfunktion skullesådanNederländerna. Enoch
den under-forochsjälvständighetmyndighetersnuvarande ansvar
respektiveinombedrivanärvarande harförderättelsetjänst, attsom

Underrättelsekommitténdirektiven förEnligtverksamhetsområde.
utredningsar-kommitténsutgångspunkt iocksåskulle detta envara

bete.
skiljaskälfunnitintesåledesUnderrättelsekommittén har att

ÖB:s funnithellerinteKommittén harledning.direktafrånMUST
till MUST.förhållandeiställningändra KSI:sskälfinnsdet attatt

underrättelseinhämtning ochmilitärinriktat påheltKSISålunda är
Vinaturlig.lämplig ochmåstetill MUSTknytning anses somen

ÖB:s verksamhetenförsärskildabetonasammanhangetvill i ansvar
KSI.inom

försvar-brutitsefter haochår 1942 utbildades är attFRA ur
mi-barafullgör intemyndighet. FRAcivilsmaktsorganisationen en

andrahar därutöverunderrättelsetjänst och ävencivillitär ävenutan
nå-finnsdetinteUnderrättelsekommitténuppgifter. attcivila anser

såsomställningorganisatoriskaändra FRA:sanledning enattgon
Försvarsdepartementet.undermyndighetcivilfristående

detfunnitövrigtheller iinteUnderrättelsekommittén har att
underrättelsetjänstensgällerdetförändringartillskäl närfinns

emellertidfårledning.dess Detellergrundorganisation som enses
samordningsfunk-kommittén föreslagnaför denuppgiftviktig av

denbevakafortlöpandeRegeringskansliet äveninomtionen att or-
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ganisatoriska utformningen och ledningen underrättelsetjänstenav
föreslå utredningsåtgärder eller förändringar, kan visasamt att som

sig motiverade.
fråga,En Försvarsmaktens ledning den militärarörsom av un-

derrättelsetjänsten och kontrollen verksamheten, det för-även ärav
hållandet ochMUST:s KSI:s budgeterade särskiltatt resurser anges

således skilt frånoch Försvarsmaktens budget i övrigt. vissEn om-
fördelning kan i och för sig inom för För-görasav resurserna ramen
svarsmakten, i princip skall det inte ske. särskilda budge-Denmen
teringen för MUST och KSI bild stelhet verksamhetenger en av
och framstår inskränkning i Försvarsmaktens möjligheter attsom en
förfoga och kontrollera underrättelsetjänsten. skäl till deEttöver
nuvarande förhållandena regeringens behov sär-attsynes vara av

inrikta och kontrollera underrättelsetjänsten.skilt kunna tordeDetta
dock tillgodoses på i samband medkunna sätt änannat att resurser
ställs till och KSI:s förfogande särskilt och avskilt frånMUST:s

budgeterade i övrigt. framstårFörsvarsmaktens Detresurser som
naturligt MUST:s och KSI:s verksamhet ingår del iattmer som en

Försvarsmaktens planerings- och budgetprocess. Anslagstekniken
för MUST och KSI begränsar i praktiken möjligheten till närmare

Frågan kontrollen underrättelsetjänstenskontroll. verksamhetom av
samband budgetäskandena berörs ii med avsnitt 9.4.2.

Styrning underrättelsetj9.2 änstenav

styrning underrättelsetjänsten bli fast ochRegeringens börav mer
preciserad.

mindre ändringar föreslås i de grundprinciper börVissa som
för den militära underrättelsetjänsten.gälla

Underrättelsetjänsten bör lagregleras.
styrning underrättelsetjänstenfastare bör skeEn av genom

försvarsbesluten i samband med behandlingen anslagsfram-av
förställningar underrättelsetjänsten en budgetmässig styrning

och de årliga regleringsbreven.genom
fastare direkt frånEn och styrning regeringens sida börmer

ske särskild funktion i Regeringskansliet, fortlö-genom en som
pande kan inriktningen för underrättelsetjänsten och preci-ange

regeringens behov underrättelser.sera av
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anförtvad kommittén underskall här erinrasInledningsvis av-om
grundprinciper. under-underrättelsetjänstens fyra Därsnitt 6 om

såbedrivsunderrättelseverksamhetenviktenstryks bl.a. attattav
fråganintentioner. skallstatsmaktemas Härförenlig medden är om

utvecklasunderrättelsetjänstenstyrningen närmare.av
andraomvärldssituationen ställersäkerhetspolitiskaDen nya

tidigare, då tjänstensunderrättelsetjänstenpå den militärakrav än
traditio-till klarläggakoncentreradeshuvudsakligenuppgifter att

angreppsscenarier.väpnade Ihotbilder ochmilitäranella konkreta
underrättelse-för styrningenkundesammanhangdessa ansvaret av

påFörsvarsmaktenläggasi heltverksamhettjänstens stort sett
från regeringensmålforrnuleringallmänendastgrundval en merav

säkerhetspoli-kräver däremotomvärldssituationensida. Den ennya
omvärldenitendenserperspektiv. Nyabredareitisk bedömning ett

förhållandensäkerhetspolitiskaoch andrariskerhot,vad gäller
anslutningiuppmärksamhet ochpolitisk övervägasmåste störreges

svenskatill denställningstagandenfortlöpandestatsmaktemastill
skapasför detHuvudansvaretinriktning. ettsäkerhetspolitikens att
regering-faller påbedömningensäkerhetspolitiskaför denunderlag

viktsådansäkerhetrikets ansvaretfrågor är attoch yttre avomen
frånstyrningklarmyndigheternaöverlåtasinte bör utan rege-en

sida.ringens
präglas,omvärldsutvecklingenochpolitikeninternationellaDen

ochföränderlighetgradframhållits, i allt högreharredansåsom av
svårbedömba-komplexoch detosäkerhetsvårbedömbarhet. Den av

liggaskallochomvärldsutvecklingenpåverkarfaktorer, somsomra
be-regeringenssäkerhetspolitiken, ökarsvenskaför dentill grund

underrättelsetjänstenmilitäraHärvidlag kan deninfomiation.hov av
ocksåökarDärmeddetta.förutsättsochbidrag göralämna även re-

leddaFörsvarsmaktendenkunnabehovgeringens styraatt avav
dennafortlöpandeochverksamhetunderrättelsetjänstens att anpassa

omvärldsförändringar.till
årsmed 1996i enlighetsäkerhetsbegreppet,vidgadeDet som

avsnittenbl.a.hoten sede s.k.omfattarförsvarsbeslut även nya
behovregeringenskravi sigovan, ställeroch 7.2.34.2.3 avnya

hotenbedömningen. Desäkerhetspolitiskaför deninformation nya
påfrestningar,risker ochhot,spektrumdet vidareingår i somav -

vidgatiutgångspunktmed sä-militära hot ettutgöraattutan men
säkerhetspolitik.för svenskbakgrundskallkerhetsbegrepp utgöra-

för in-därmedochhotende ävenåtgärderförAnsvaret mot nya
ochstatligaolika civilapåunderrättelser liggerhämtningen av
kanunderrättelsetjänstenmilitäramyndigheter. Denkommunala

kräverbidrag. Dettaväsentligalämnahärvidlagemellertid även
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dock särskild styrning och inriktning från sidaregeringens bl.a.en
för klargöra vilka hot och risker, i dagens läge ävenatt som men

vidgad säkerhetssyn. frånsikt bör omfattas styrningEnav en rege-
ringens krävs för klargöra underrättelsetjänstens ställ-sida även att

detning i förhållande till de ansvariga myndigheterna, gällernär
i dessa sammanhang.inhämtning informationav

anpassning till det säkerhetspolitiska lägetTotalförsvarets är,
försvarspolitiken ochcentral fråga förframhållits,redan to-ensom

ställer därför i sigutformning. Anpassningentalförsvarets framtida
underlag för fortlöpandepå regeringen haökade krav göraatt att

underrättelsetjänstensmilitärasäkerhetspolitiska bedömningar. Den
beslutsunderlag i anpassningsprocessentillhandahållauppgifter att

på förhållandenfår läggas andratonvikt, ioch den änprocessensom
traditionellatill underrättelsetjänstenssådana knyter upp-ansom

här frå-avsnitten 4.3 och 7.2.2. Detundergifter, har berörts ärovan
bl.a. allmänpolitiska, eko-och analys deninformation avomga om
strukturen i omvärlden. Rege-utvecklingen ochsocialanomiska och

långanpassningsförloppet såväl korthanteringringens somav
underrättelsetjänsten ioch inriktningstyrningförutsättersikt aven

hänseenden.angivnanu
det intematio-andra insatser ifredsfrämjande ochDeltagandet i

del i den svenskaallt viktigaresäkerhetssamarbetetnella utgör en
omvärldsun-strategiskabehovRegeringenssäkerhetspolitiken. av

påpekatsSåsom harallt viktigare.blir därmedderrättelser ovan un-
uppgift för denprioriteradhögtskall det7.2.4der avsnitt envara

informationmedförse regeringenunderrättelsetjänstenmilitära att
Beho-sådana insatser.genomförandetochför planeringenbåde av

framhållits.sida har därvidfrån regeringensstyrningvet enav
styrningför regeringenshar medlenavsnitt 2.5Under avovan

ihuvudsakStyrningen sker iredovisats.underrättelsetjänsten an-
årliga anslags-samband med deoch iförsvarsbeslutenslutning till

regleringsbreven.styrning, ochbudgetmässigframställningama, en
regeringengrundprinciper, enligtdeåterspeglar bl.a.Dessa som
handlings-hållnaoch i övrigt allmäntverksamhetengälla förskall

andra ländersåsom i fleraverksamheteninteregler. Däremot styrs
förklarandeheller andraoch i princip intelagstiftning genomgenom

förordning.bestämmelser i
ställerangivetregeringenmålformulering, sättDen nusom

uppfattasunderrättelsetjänsten,militäraden ävenför att styra avupp
hållen förknapphändig allmäntalltför ochunderrättelsetjänsten som

inriktningunderrättelsetjänsten den nödvändigakunnaatt somge
tillgodosemån skalltjänsten i möjligastesäkerställaförkrävs attatt

information. Utansäkerhetspolitiskt relevantbehovregeringens av
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precisering blir för underrättelseorganens tolkningutrymmeten av
sin uppgift framför allt det gäller säkerhetspolitiska frågor alltförnär

Åprägladoch tolkningen osäkerhet. andra sidan leder, så-stort av
det också har visat sig, bristen i inriktning till underrättelse-attsom

erforderliginte följer den säkerhetspolitiska utvecklingen iorganen
ändrade omvärldsförhållanden integrad. radikalt har hellerTrots

målforrnuleringen förgrundinriktning, uttryck ändratsden som ger
stått oförändrad. styrning verk-åren i Enstort settutan avgenom

riktlinjer sådan oföränderlig och allmän-samheten av mergenom
i form lag eller föreskrifterlämpar siggiltig karaktär attmer ges av

för återkommande budgetreglering.inomän ramen en
underrättelsetjänsten kan således ske i form lagStyrningen avav

föreskrifter i den del behövliga riktlinjer och inriktning-eller andra
underrättelsetjänsten allmängiltig och beståendeär av meraven

fortlöpande skeoch styrning kan därutöverkaraktär. En närmare
anvisning medel ellerdirektiv i samband med sär-genomavgenom

Kommittén har diskuterat riktlinjerna, eller grund-skilda uppdrag.
föreslagitför underrättelsetjänsten i avsnitt ochprincipema, 6 att

preciseras i vissa avseenden. Frågan lag-ochdessa justeras om en
verksamheten bör ske med utgångspunkt från dessareglering av

under avsnittdiskuteras 12.grundprinciper
framgår avsnittunderrättelseorganens sida har, såsom i 8.2,Från

otillfredsställelse med den nuvarande ordningenuttrycktsallmänt en
detaljerad och fortlöpande preciseringdet gällernär av un-en mer

med regering-har efterlysts bättre dialogderrättelsebehoven. Det en
samråd,hoc-betonadebeställare information. adDetsåsom aven

för regeringenmellan företrädarenärvarande förekommerförsom
för tillräck-inte uttryckunderrättelsetjänsten kunnaoch enanses ge

har efter-regeringens sida.styrning från Detnödvändigligt fast och
för detta,organisatoriska formerkonkreta ävenfrågats ommer

betydelsefull för hante-samrådsförfarande ad hocnämnda ärtyp av
frågorsäkerhetspolitiskt viktigabl.a. olikaringen t.ex.som omav

fortlöpande uppföljningförformutvecklingen i Kosovo. Den aven
under-finns i harför närvarande Föunderrättelseunderlaget, avsom

alltför be-uppfattatsregeringenochrättelseorganen även somav
handhavandetpåbör ställasde krav,fyllagränsad för kunnaatt som

den militärasidafrån regeringensinriktningfortlöpande avav en
prop.l996/97:4 66.jfr bl.a.underrättelsetjänsten s.

styrningpreciserandeochfastaretillgodoseFör att av un-meren
Underrättelsekom-föreslårregeringens sidafrånderrättelsetjänsten

gälla för denbörgrundprinciper,deändringar ivissamittén som
föreslårVidareavsnitt 6.underrättelseverksamheten semilitära

fastavsnitt 12. Enlagreglerasverksamheten sekommittén att
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iförutom försvarsbesluten,ske,också kunnastyrning bör genom
budget-anslagsframställningar enbehandlingensamband med av

Kommitténårliga regleringsbreven.styrning och demässig anser
frånstyrningfastare och direktbehövshärutöverdetatt meren en

Regeringskansli-särskild funktion inomsidaregeringens engenom
underrättelsetjänstenförinriktningenfortlöpande kanet, angesom

underrättelserbehovregeringenspreciseraoch av

samordningförSkäl9.3 av

underrättelsetj änsten

förskapasRegeringskansliet börisamordningsfunktion attEn
tillgodose

olikainriktningdet gällersamordningochstyrning när aven-
ochinforrnationsinhämtnings-underrättelseorgan samt ana-

lysverksamheten,
förinformationcivilochmilitär attsammanvägning aven-

bl.a.underlagsäkerhetspolitisktfullständigtochbrettskapa ett
nivå,politiskpåanpassningsbeslutför

analyskompe-försvarspolitiskochutrikes-samordning aven-
bedöm-säkerhetspolitisksammanhållenskapaför atttens en

hotbildsperspektiv,bredareiningsgrund ett
säkerhetspolitiskaförunderlagredovisningfortlöpande aven- säkerhetspolitiska be-långsiktigalägesbedömningar ävenmen

slut,
underrättel-mellanunderrättelsesamarbetetsamordning aven-

insatser,fredsfrämjandemedsambandiseorganen
underrättelsebehov,regeringenspreciseringfortlöpande aven-

medunderrättelseresursemafördelninglämplig avseen-aven-
ochanalysinhämtning,bl.a.påde m.m.

gransk-ochunderrättelseverksamhetenutvärdering enaven-
anslagsframställningar.ning av

analys-centraldock intebör utgöraSamordningsfunktionen en
analys inomombesörjasjälvskallmyndighetvarjefunktion utan

verksamhetsområde.sitt

detbakgrundbl.a.bedrivasskallsäkerhetspolitik motSvensk av
års1996ochmed 1995i enlighetsäkerhetsbegrepp,vidgade som

denhävdandetvid sidantillutvidgatsförsvarsbeslut har att avav-
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territoriella integriteten och svenska bidrag till hanteringen inter-av
fredsbevarandeoch konflikter i andra ländernationella kriser samt

framgått bedrivsomfatta de s.k. hoten. Som harinsatser även nya-
grundadeunderrättelseverksamhet och handläggs underrättelser

på flera olika håll inom statsförvalt-säkerhetspolitiska frågor idag
Försvarsmakteninom utrikesförvaltningen ochi första handningen,

inom flertal andra myndigheterstödmyndigheter,med även ettmen
Underrättelsefrågoma därmedhoten.för debl.a. med ärnyaansvar

försistnämnda gällerdepartementsöverskridande.också Det även
har kommitunderrättelsefrågor, alltspecifikt militära attsom mer

utveck-ekonomiska och samhälleligapolitiska,denbl.a.beröras av
omvärlden.lingen i

medföljer denför säkerhetspolitikenregeringensMed attansvar
så godbesittaunderrättelseverksamhet skallsamladstöd enenav

framhållitsredan harmöjligt. Somhelhetssynsäkerhetspolitisk som
förhållandet i åt-skillnad vadtilli Sverigedet ärsaknas mot som

ellerRegeringskanslietinomsärskiltländerskilliga andra ett organ
samordningochöverordnad styrningforregleruttaladeeljest aven

inomfunktionfinns dethellerunderrättelseverksamheten. Inte en
informationsådansamordnad beredningRegeringskansliet för aven
underrättel-håll inompå olikafinnsunderrättelsekaraktär, somav

in-myndigheter ochandraoch hosRegeringskanslietisetjänsten,
säkerhets-regeringensgrund förtillbör läggasstitutioner och som

endasthitintillsharsamordningställningstaganden. Enpolitiska
informellamindreellerför olikastånd inomkommit till merramen

ad hoc-påverkatharsamrådsgrupper,interdepartementala som
basis.

allmändeterfaritUnderrättelsekommittén har ärvadEnligt en
denunderrättelseorgancivilamilitära ochbåde attuppfattning hos

säker-vidgadedenomvärldssituationen ochföränderligamernya
regering-säkerhetspolitik frånaktivkräverhetssynen, merensom

fortlö-underrättelsetjänstenpåökade kravställerockså attsida,ens
bedömnings-säkerhetspolitisktillbidragsittpande kunna enge

underrättelse-enligtförutsätterperspektiv. Dettabredareigrund ett
samordnandestyrande ochuppfattningsamstämmiga enorganens

hanteringförinriktad funktionstrategiskthandi förstaoch un-av
under-militäraRegeringskansliet, där deninomderrättelsefrågor

krävsVidaredel.såsombehandlasverksamheträttelsetjänstens en
ochsammanvägningförformunderrättelseorganenenligtdet en

förunderrättelseinforrnationcivilmilitärsåväl attberedning somav
beslutsun-säkerhetspolitisktfullständigtföreliggaskalldet ett mer

omvärldssituation,tillhänvisatharUnderrättelseorganenderlag. en
skeendeväxlandesnabbtochkomplextalltpräglas ett meravsom
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förändringar säkerhetspolitisk relevans.vitt spektrumoch ett av av
betydelse för nåEnligt underrättelseorganen det avgörandeär attav

underrättelseverksamheten, regeringens under-resultat i attett gott
detaljerad utformning i samråd med oli-rättelsebehov kan ettges en

underrättelseorgan.ka
upprätthållsfortlöpande dialogangelägetvidareDet är att en

företrädare för regeringen för dis-ochunderrättelseorganenmellan
förjusteringar behoven ochprioriteringar ochkussion attavom

underrättel-flexibilitet i inriktningennödvändigupprätthålla aven
behövas församordning kanSamråd ochseverksamheten. ävenen

be-och vilkainhämtningsresurservilkenbedömning typ avaven
förbl.a.prioriteras och utnyttjas,börfintliga analysresurser, attsom

myndighe-ske olikasamordning kandubbelarbete. Enundvika av
för denuppgifteroch möjligaFramtida tendenserinsatser.ters nya

Över-också kunnabörunderrättelsetjänsten övervägas.strategiska
och arbetasberedasdiskuteras,kunnainriktningar börgripande

beslut.för statsmaktemasgrundtillför läggasfram att
överordnadframhållitsunderrättelseorganenharDet att enav

analys-försvarspolitiskautrikes- ochstrategiskadensamordning av
säkerhetspoli-sammanhållenskapaförbehövskompetensen att en

Be-anpassningsprocessen.regeringen iförbedömningsgrundtisk
i dennasamordningsfunktion accentuerastydelsen avprocessav en

förspelaavseddaforskningsinsatsersärskilda attärroll, attden som
erfor-regeringenunderrättelseverksamhetenmedtillsammans ge

1995/96:12jfr bl.a.beslutsunderlagsäkerhetspolitisktderligt prop.
frågorAnalysfrågor ochff.l996/97:4 65 ävenoch63 s.prop.s.

bör ock-beslutsunderlagberedningen sammanvägtberör ettavsom
ochregeringskanslietmellandiskuteraskunnafortlöpandeså myn-

heltäckandesåblirunderlagetsäkerställafördigheterna att somatt
inomskeendastunderrättelseorganenenligtkanmöjligt. Detta ra-

Regeringskansliet.istrukturfastför enmen
svenskadenminstpå intepekatsdetharsammanhangolika attI

myndigheter,självständigamedtraditionenkonstitutionella som
förutsätterRegeringskansliet,iskilda departementunderlyder en

myndighe-skildasamordning defunktion föröverordnad att aven
själv-i sinmyndigheternaförochunderrättelseinsatser attternas

dubbelarbete.utförafalli vissaundvikaskall ettständiga roll att
fördelalämpligtpåregeringen, sättförMöjligheterna att resurser

värderaochkontrolleraochunderrättelseorgan ävenolikamellan
sådanocksåunderlättasanvänds,tilldeladehur engenomresurser

meningenden allmännaenligtför dettaförutsättning ärfunktion. En
karaktär,harfunktionen permanentunderrättelseorganenhos att en
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kan övergripande bild den samlade underrättelseverk-som ge en av
samheten och har möjligheter fortlöpande följa denna.att

har det inte det skulle ändamålsenligtDäremot ansetts att vara
analysfunktionmed central underrättelseområdet i Regerings-en
enskild myndighet ikansliet. Varje bör stället ombesörja analysen

inom sitt verksamhetsområde och med utnyttjande den speciellaav
myndigheten besitter. Härigenom skullekompetens, ävensom upp-

på olika hotbilder blirnås perspektiven allsidigt belysta. En-att mer
före-diskussioner Underrättelsekommittén har haft medligt de som

underrättelseorganen och för Regeringskansliet harträdare för
det i stället bör finnas lämplig form inomframkommit Rege-att en

olikafor de analyser, påringskansliet väga görsatt samman som
samladdessa så de kan läggas till grund förhåll, och bereda att en

bedömning hos den högsta politiska ledningen.säkerhetspolitisk
beredningsfunktion harsådan sammanvägandeAvsaknaden av en

underrättelsemateriallett tillenligt underrättelseorganen även att
säkerhetspolitiska beslutsproces-kommit utnyttjas i deninte har att

beredningsfunktionen kan fullgöraLikaväl sammanvä-ensen. som
det skerverksamt bidra till begränsagande roll, kan den att ettatt

från underrättelseorganens sida. Enonödigt dubbelarbete annan
underrättelseor-samordningsfunktionen bevakaföruppgift är att att

såväl medinriktar sitt arbete långsiktigterforderlig gradi av-ganen
analys.på inhämtningseende som

beredningsfunk-tillskapasdet börSålunda har det ansetts att en
kan redovi-Regeringskansliet, fortlöpande för regeringention i som

förlägesbedömningarför säkerhetspolitiskaunderlag ävenmensa
grundas påsäkerhetspolitiska beslut. Underlaget börlångsiktigamer

har gjorts inomoch bedömningar,information, analyser ramensom
spektrumbakgrund brettunderrättelseverksamheten,för ettmot av

politik, för-anknytning till bl.a.situationer medhändelser ochav
spridningi form terrorism,ekonomi och hot av mass-avnyasvar,

med be-sambandinforrnationskrigföringförstörelsevapen, Im.m.
för olika berördamed företrädaresamråd skeredningen bör myn-

förförsta hand med företrädareoch då idigheter och departement
SÄPO.och medMUST, RPSFörsvarsmakten FRAFö, UD, Ju,

meningen lämpligenden allmännaBeredningsfunktionen bör enligt
Regeringskanslietsamordningsfunktion inomnyssnämndingå i en

underrättelsetjför änsten.
förunderrättelsetjänsten inomsamordningBehov enramenavav
visatskommittén redantidigareRegeringskansliet harfunktion i av

enligt följande.olika avsnittunder
vilka defrågorsäkerhetsbegreppet väckervidgadeDet om av nya-

underrättelsetjänsten skallmilitäradensäkerhetsproblemen, som
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bl.a.styrning och samordningkräveroch dettasig närta enenan
analysverksamhetinformationsinhämtning ochgällerdet men
underrättelsefunktioner.inriktning olikai frågaäven avom

8.2ochavsnitt 4.4
måste alltidinformationoch civilmilitärsammanvägningEn av-

säkerhetspolitisktfullständigtsåföreliggadet skallförske ettatt
nivå.politiskanpassningsbeslutförmöjligtunderlag ettsom

7.2.2ochavsnitt 4.3
respektiveutrikes-densamordnaförstruktursaknasDet atten-

håll hosolikafinnsanalyskompetens,försvarspolitiska som
sammanhållnadenför skapamyndighetercivilaochmilitära att

ibl.a.krävsbedömningsgrund,säkerhetspolitiska anpass-som
samordningsfunktionBetydelsen accentue-ningsprocessen. av en

Enfå ikanforskningenroll, väntasden processen.somavras
planeringsamordnadförbehövsfunktionkoordinerande även en

infonnationsinhämtningen.det gällerredaninriktningoch när
8.2och7.2.2avsnitt 4.4,

full-åstadkommaförskapasbehöverFörutsättningar att en mer—
till ståndförhelhetssyn,säkerhetspolitisk även attständig men

informationsin-inriktningändamålsenliggrundläggande aven
bakgrundbl.a.hotendefrågaanalys i motochhämtning nyaom

myndighetersfleraberörakansamtidigtsådana ansvar-attav
8.2ochavsnitt 7.2.3sområden.

under-MUST:sochUD:ssamordningförfunktion krävsEn av- ochavsnitt 7.2.4fredsfrämjande insatser.vidrättelsesamarbete
8.2

ochbereda vägaförkrävssamordnande att sammanEtt organ-
underrättelseorgancivilaochmilitärafrånunderrättelsematerial

avsnittbeslutsunderlag.säkerhetspolitisktsammanhållettill ett
7.2.3och7.2.2

underrättel-regeringenspreciseringenförbehövsfunktionEn av- ochregeringenmellankontaktfortlöpandeförochsebehov en
inriktningen.ochbehovenjusteringarförunderrättelseorganen av

8.2avsnitt
tillgängligahurbedömningförunderlagbl.a.För avatt enge— på bl.a.avseendemedanvändasbörbästunderrättelseresurser
skickadbästmyndighet, attvilken ärinhämtningsmetoder, som

i formproduktionvilkenfall, och t.ex.visstianalyserutföra av
böromvärldsbedömningarorienteringar, somrapporter, m.m.,

bästunderrättelseverksamhetenutvärderingtordegöras, aven
anslutningiskesamordningsfunktion ochtillgodoses genom en

ochavsnitt 8.1funktion.sådaninomlöpande arbetetdettill en
8.3.1
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Även erfarenheterna Kosovo-studien bilagase 3 pekarav mot att
bättre samordning underrättelsetjänsten behövs. studiensAven av

slutsatser framgår bl.a. att
regeringens beskrivningar underrättelsetjänsternas uppgifterav-
och relationerna dem emellan bör preciseras bättre,
UD och börFö efter samordna underrättelsebehovensträva såatt-

dessa möjligt kan redovisas samordnat till underrättelse-att om
hindrarDetta inte respektive departement kan fram-attorganen.

ställa specifika önskemål underrättelser till MUST respektiveom
eller andraFRA underrättelseorgan,

ochMUST FRA bör fortsätta strävandena ytterligare förbättraatt-
samarbetet organisationerna emellan.

9.4 regeringensNärmare roll ochom

uppgifter i fråga samordning ochom

utveckling på underrättelseområdet

understryker viktenKommittén statsmakterna förbättrarattav sam-
ordningen på underrättelseområdet. Därför föreslås Regerings-att

förkansliet tillförs struktur detta ändamål samordnings—en en—
funktion för underrättelsefrågor bestående departement-av en-

beredningsgruppsövergripande statssekreteramivå stödd ettav
samordningssekretariat för underrättelsefrågor. funktion in-Denna

Regeringskansliet förslås också till uppgift för kva-attom svara
litetsutvecklingen det gäller verksamheten hos underrättelse-när att
tjänstens organ.

Allmänt samordning9.4.1 i Regeringskanslietom

konstitutionellaDet svenska sörjer allmänt för godsystemet sett
samordning regeringens verksamhet. präglas statsmi-Dennaav av
nisterns ledande roll och principen det kollektiva ministeransva-om

Departementsstrukturen med de internationellt små de-ret. sett-
också generellt väl ordnad för handläggningenärpartementen sett-

på politikområden.skilda Samordningsbehoven tillgodosettshar
dels formaliserade, dels informella beredningsstrukturergenom som

välfungerande.de får Statsministerns kansli Statsråds-även anses -
beredningen den internationellt mindre storlek.är även sett av—
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undermyndigheternalyderforvaltningssystemetsvenskadetI
sådan.regeringenskallMyndigheternaregeringen. styras somav
själv-myndigheterna hari Sverige,ministerstyreinteråderDet en

regeringenstyrforrnerför deinomställningständig an-somramen
ochkontaktytomapraktiken utrymmetbeslut. Isina ärförvänder

mellanbetydelsefullanaturligtviskontakterinformellas.k.föräven
myndigheterna. Dettahörande ärdärtilldeoch avdepartementet

områdetutrikespolitiskaPå detområde.på Fözsminstinteviktstor
ochdepartementmellansammanhangetdärordningvi myn-har en

övrigt.ifrånavviker mönstretochstarktsärskiltdigheter är som
består UDochbegreppsärskiltbildarUtrikesförvaltningen ett av

utrikesrepresentationen.och
poli-på vissadetuppenbartblivit alltmerdet attår harPå senare

departe-mellansamordningstärktbehovfinnstikområden ett av
myndigheter-ochdessamellanförhållandetoch iinbördesmenten

frågordessadärEU-frågoma,varit idettahartydligtSärskiltna.
exempelEttutredningssammanhang. annati flerabl.a.behandlats

samordningssek-fastaÖstersjösamarbetet. förekommerDet attrör
hartillsätts. Defrågordepartementsövergripandesådanaförretariat

påver-Vidareberörda departement.fleraielleri SBplacerats ett av
politiskaantal tvär-arbetsfonnemaoch att ettsamordningenkas av

jämställdhet,roll,framträdandefått t.ex.aspekterellerfrågor en
hellerinteslutligenutveckling. Detregional ärhållbarhet,ekologisk

området,säkerhetspolitiska attdetpå grupperminstinteovanligt,
ad hoc. Enelleranalysuppgifterentydigaför meraihopsätts mera

behovfyllasigvisarandramedantillfälligablirsådanadel grupper
ellerbliochlängeganskaverkakanochsikt merlängrepåäven

mindre permanenta.
V isamordningviktenochsammanhangetmarkeraavsikt avEn att

Regeringskansli-inrättabeslutetvaritvidare attharregeringsarbetet
arbetsgivareendamed rollenbl.a.myndighet, att envaraet ensom

förord-personalen,anställdadepartementsvis setidigareför den
Statsmi-Regeringskansliet.förinstruktionmed1996:1515ningen
förvalt-RegeringskanslietsRegeringskansliet.förchefnistern är

i Re-departementenochmed SBtillsammansingårningsavdelning
placerad iförvaltningschef,ledsAvdelningengeringskansliet. enav

SB.
nyligen,harkompetenskravochorganisationsstrukturFrågan om

Översyneni SB,statssekreteraren utretts avledning avunder av
1998-09-30.PMRegeringskansliet,ikompetensförsörjningen se

vid insatserviktläggavariti somattharviktigt översynenSärskilt
myndighet. IRKRegeringskansliet gemensamstärker ensom

arbetsfor-RK-gemensammadebl.a.,understryks attpromemorian
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bör stärkas och de anställdas förutsättningaratt medverkamema att
i RK-gemensamma och departementsövergripande projekt bör bli
bättre. karriärEn ledare i sådana projekt bör skapas. Vidareny som
anförs goda arbetsinsatser, särskiltäven i departementsgemen-att

arbete skall leda till belöning i form ökad lön.samt Man föreslårav
också det bör införas karriärer i departementen föratt angelägnanya
roller för seniora understrykerMan också vikten bl.a.experter. av

kunna tillfälligt anställa personal från myndigheterna för iatt att
ökad omfattning och systematiskt använda sig myndighe-mera av

sak- och analyskompetens.ternas
Kommittén vill från sitt perspektiv instämma i dessa förslag. Ge-

nomförs refererade förslagende från denna bör Rege-översynnu
ringskansliet förutsättningarkunna bättre tidigare hanteraän att
departementsövergripande frågor, både sådana analyse-ärsom mera
rande och de operativa. Naturligtvis krävs här Statsrådsbe-attmera

sin roll för finnaredningen ledande lösningarna och sedantar att
följer för vidverksamheten särskilda behov på sig starkatt ta en
samordningsroll. utgångspunkt dockEn SB regel inte till-är att som
förs departementsövergripande samordningssekretariat dessautan
får placering i departement. blir ocksåsin Därmed depar-ett en av

förtementschefema sådan verksamheten. Avansvaretgessom en
praktiken uppfylla samordningbetydelse för i kravet godstor att

berörda statssekreterare eller deras medar-blir krets närmasteatt en
sig i sådan departementsövergripandebetare löpande engagerar

verksamhet.
sådanhur härVåra förslag skall ettsom resonemang om enses

samordning underrättelsefrågoma kanregeringensstruktur för av
naturligtvis slutligen varje regerings sakutformas. Det är attegen

sin verksamhet. Kommit-parlamentariskt organiseraunder ansvar
till tänkbar lösning.téns förslag bör skissses som en en

utformas flexibelt så den skall kunnaVerksamheten bör att vara
departementsomorganisationer i samband medvidlätt flyttbar t.ex.

identifiera under utred-regeringsskifte. behov vi kunnatDeett som
viktigtklart på detningsarbetets gång visar emellertid är attatt nu
därförsamordningsuppgift tydlig ställning. Videnna attanserenge

Regeringskansliets organisations-bör föras in idenna verksamhet
låta denna fråga iformellt Alternativenstruktur ävenett sett. att

informella former ellerframtiden samordnas endast i upprättaatt
utanför departementsorganisationen,sekretariat heltnågon form av

förstående råd eller beredning inomnågon sortst.ex. ramensom
särskild myndighet vill vi bestämtkommittéväsendet eller som en

avvisa.
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fortsattatill kommitténsbakgrundsagda börDet som ensesnu
underrättelse-frågasamordningen ifrågaöverväganden omoml

tjänsten.

samordningsfunktionförUppgifterna9.4.2 en

beredningsgruppbeståskallSamordningsfunktionen, av ensom
skall hasamordningssekretariat,statssekreteramivå ochpå ett

uppgifterföljande
underrättelse-utvecklingenföljaregelbundetskallden av-

Sverige,säkerhetshotbevakning mottjänstens av
vidiunderrättelseunderlagetbedömningarskallden göra av-

lan-hotcivilamilitärasåväl motvadimening yttre somavser
området förrollSverigeshotsådana rörochdet även som

insatser,humanitäraochfredsfrämjande
till dentillgånglöpande harregeringenförskallden attsvara- tillbidragunderrättelsetjänstenssvenskasamlade samman-en

långsiktiga hotochakuta motanalyssäkerhetspolitiskvägd av
säkerhet,landetsforriskereller yttre

underrättelseunderlaget,följalöpandeskallden- olikaunderrättelsetjänstenstillmedverka organskallden att-
sitt arbete motinriktningkontinuerligaden svararfår somav

vårt inter-hörvilkettillbehov ävensäkerhetspolitiskalandets
medsamarbetefredsfrämjandeochnationella engagemang

länder,andra
underrättelseverksam-inriktningdenkompletteraskallden av-

regeringsbeslut,igivitsharheten som
ocharbeteunderrättelsetjänstensikvalitetenbevakaskallden- för-däravochprioriteringarförändringarföreslåbehovvid av

underrättelsetjänsten,förresurstilldelninganledd
anslagsframställning-granskningentillmedverkaskallden av- gällervadbudgetberedningenimedverkaövrigtiocharna

underrättelsetjänstens organ,
omorganisationrörandeuppdragberedakunna avskallden- personalpolitikändradförunderrättelsetjänsten, m.m.,

underrättelseverksam-uppföljningarmedverka iskallden av- rationelltanvändsmedelstilldelningenbedömaochheten om
optimalt,och

underrättel-inomkvalitetsutvecklingenmedarbetaskallden-
setjänsten,
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skall rådgivande till regeringenden och vid behov kunnavara-
allmänna eller särskilda beredningarförbereda eller beslut av

regeringen,
skall fästa Regeringskansliets och myndigheternasden upp--

förhållanden, påkallar ytterligare utred-märksamhet vid som
särskilda åtgärder,ning eller

övergripande planhålla sig löpande orienterad påden skall ett-
inre säkerhet och i de fallhar med riketsi frågor, göraattsom

verksamhet kan ha underrättelsemässigasäkerhetshotande as-
pekter.

samordning i olikastärkt harfinns behovdetAtt ett avseen-av en
hänvisas delsi det föregående.sammanhang Härframgått i fleraden

länderbelyses hur i olikaavsnitt 2.6 där detitill redogörelsen man
därsamordning, dels till avsnitt 9.3sinstärktpå olika sätt argu-

i Sverige påökad samordningför behovetredovisatsmenten av en
därför här kunna gåKommittén sigundeirättelseområdet. anser

för under-tänkt samordningsfunktionföruppgifternapånärmare en
Regeringskansliet.rättelsefrågor i

påbestå beredningsgruppSamordningsfunktionen avses av en
skall hasamordningssekretariat. Denstatssekreteramivå och ett

uppgifter.följande
utvecklingenföljaskall regelbundetSamordningsfunktionen av

Sverige ochsäkerhetshotbevakningunderrättelsetjänstens motav
mening i vadi vidunderrättelseunderlagetbedömningargöra av
hot Sve-specifika säkerhetspolitiskaellerallmänna motyttreavser

avseendensådana hot icivila ochmilitärasåväl ävenrige som -~
humanitärafredsfrämjande ochförroll på områdetSverigesrörsom

följas Arbetetnärområdethand skallförsta ut-operationer. I noga.
utrikes-frånrapportering och analysersedvanlighjälpförs med av

används alltmfl. arbetetoch FRA IFörsvarsmaktenförvaltningen,
särskildkällor,material inhämtatstillgängligt öppnagenomsom

organisationerinternationellameddirekta kontakterochinhämtning
samarbete påvilka Sverige harbl.a. medländer, deandraoch ett

underrättelseområdet.
för regeringenredovisasbehov kunnaskall vidBedömningama
statsledningen.informationsbehov förviktigtfylladärmedoch ett
regeringen lö-fördärmeduppgiften blircentrala attDen att svara

underrättelsetjänstenssvenskasamladetillgång till denpande har
elleranalys akutasäkerhetspolitisksammanvägdbidrag till aven

säkerhet. Vidareför landetseller riskerlångsiktiga hot yttremot
sekretariatet,då inomochfunktion,dennainom närmastskall man
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löpande från dag tillrutinmässigt följa underrättelseunderlagetmera
dag.

Samordningsfunktionen skall medverka till underrättelse-att
sitt arbetefår den kontinuerliga inriktningolikatjänstens avorgan

behov, till vilketSveriges säkerhetspolitiska ävenmotsvararsom
fredsfrämjande samarbeteochinternationellavårthör engagemang

samordningsfunktionen kunnaskallpraktikenländer. Imed andra
komplettering den inrikt-tillbeställareviktig rollfylla avsomen

regeringsbeslut.givits ining som
beaktas vilkaskall särskiltsamordningsfunktionens arbetel un-

i inter-direkt medverkansvenskföranledsderrättelsebehov avsom
krishanteringsinsatser.nationella

stödja kvali-kvaliteten ochbör bevakaSamordningsfunktionen
vid be-Funktionen börunderrättelsetjänsten.inomtetsutvecklingen

Vidare börgällande prioriteringar.föreslå förändringarhov av
uppgifterunderrättelsetjänstensmellanförhållandetföljafunktionen

börDärigenomuppgifterna.för lösaoch behovet attav resurser
inriktning ochfortlöpande bedömningförunderlagskapas ett aven

skall härutöverFunktionenunderrättelseområdet.inomresurser
och i övrigtanslagsframställningamagranskningenimedverka av

underrättelsetjänstensgällervadbudgetberedningenmedverka i or-
omorganisationuppdrag rörandeberedakunnaskall vidareDengan.

kunnapersonalpolitikändradförunderrättelsetjänsten, samtetc.av
verksamheten ochuppföljningarimedverkaproduktionen,följa av

optimalt.ochrationelltanvändsmedelstilldelningenomse
rådgivandesekretariat skallmed dessBeredningsgruppen vara

ellerallmännaförbereda sär-och vid behov kunnatill regeringen
uppgiftenskall haregeringen.beslut Denellerberedningarskilda av

uppmärksamhet vidoch myndigheternasRegeringskanslietsfastaatt
ytterligarepåkallarförhållandenkortsiktigalångsiktiga eller som

vaksamhet.särskildellerutredning
skallfunktiondennahär betonaanledningfinnsDet attatt ses

berednings-förorganisationsstrukturenden vanligadel avsom en
fördettaunderstrykaVi villRegeringskansliet.uppgifter inom att

skulle haförslagvårtmissförstånd uppkommermotverka attatt om
Så intesäkerhetsråd.nationellttidigare tankar ärmedlikheter ettom

fallet.
Även frågaklarlägganden inågrakommitténvilli övrigt göra

samordningsfunktio-hursynpunktermed någraförslagdetta omom
arbete bör avgränsas.nens

riketsmedharhand frågoringå hainteskallarbetetI att somom
SÄPO polismyndig-ochuppgifter försäkerhet Detinre ärgöra.att

säkerhets-myndighetersmilitäracivila ochrespektiveochheterna
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funktioner. Dock skall hållas löpande orienterad i des-ävengruppen
frågor på övergripande plan och i de fall säkerhetshotandeettsa

verksamhet hakan underrättelsemässiga aspekter. Funktionen skall i
denna inteegenskap sig de löpande linjeuppgiftema, dvs.ägna
inte ha sakenhetsansvar eller andra förvaltande uppgifter förhål-i
lande myndigheter.till berörda bör funktionenDäremot ha lö-en
pande kontakt med sådana enheter. Funktionen skall inte heller gå in
i det löpande arbetet med dag från dag eller långsiktigt utformaatt
den säkerhetspolitiken.svenska Koncentrationen skall ligga på un-
derrättelsefrågoma och det sammanhang dessa har för utformningen

svensk utrikes- försvars- och säkerhetspolitik i vid mening. Medav
säkerhetspolitiskt följervidare begrepp också vidare hot- ochett ett

Även funktionenriskbegrepp. här skall ha stödjande roll inteen men
linjeansvar. breda säkerhetsbegreppet stundom oklarDet är en sam-

på företeelser inte alltid någon säkerhets-lingsbeteckning harsom
politisk signifikans. Gruppen bör den inleder sitt arbete självnär

avgränsning sådana specifika hot och risker integöra mot somen
bör hanteras i denna grupp.

för funktionen följa dethuvuduppgift löpandeEn är att stra-upp
funktionen inteunderrättelseunderlaget. övrigt skalltegiska I vara

i den meningen den skulle sådan sysslasåsomoperativ, attt.ex. som
berednings-eller övrig ad hoc-verksamhet.krishantering Förmed

desamordningssekretariatet gäller i ställetoch att avsesgruppen
inriktning underrättelsetjänsten ochsamordning ocharbeta med av

funktion övergårunderrättelserapporteringen. personal i dennaOm
operativa frågor, sammanhänger medtill behandla mottagnaatt som

förövergången stå klar för deltagarna och övrigabörunderrättelser,
inriktning ochbör funktionen med dessberörda. Däremot per-nya

viktigt tillskott iexpertis kunnauppsättning ochsonella utgöra ett
Funktionenmed sådana frågor.Regeringskansliets arbete även som

saksitt bidrag i krislägen dels iskall nämligen kunna lämnasådan
specialister kanpersonellt med vissarapportering, dels somgenom

hocgrupper. framståri särskilt upprättade ad Detin och delta som
beredningar inompersonal deltar i sådananaturligt sekretariatetsatt

ocksåunderrättelsefrågor aktualiserats. HärRegeringskansliet där är
bör kunna ökastrukturen sådanslutligen beakta denattatt somnya

i roller bety-flera tjänstemän tidigare inkapaciteten hos än att av
former krishantering.delse för vissa av

arbetsforrnema9.4.3 Närmare om
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alltdelskall i princip kunnaSamordningsfunktionen mate-ta av
producerar.eller självahämtarunderrättelsetjänstemarial, som

enligtregelbundetsammanträdaskallBeredningsgruppen en
behovoch vidtredje månadellerordningfastlagd varannan var

oftare.
dessbeslutformellainte någrafattarBeredningsgruppen men

för devägledningtjänararbetetislutsatserochdiskussioner som
Regeringskanslietinom ärarbetsenheterochmyndigheter som

iföreträdda gruppen.
bedöm-utarbetabehovskall vidSamordningssekretariatet

under-tillgängligtpå alltbaseradesammanvägningarellerningar
rättelsematerial.

medmyndighetermedkontaktiskall arbetaSekretariatet nära
underrättelseuppgifter.

uppgifternanämndadefunnitredanharKommittén attsagts nusom
berednings-beståendesamordningsfunktionbör skötas av enenav

samordningssekretariat.stöddstatssekreteramivå ettpå avgrupp
funk-tänktadenorganisationenpå dengår in närmareviInnan av

börförutsättningararbetsmässigavilkavi härdiskuterar somtionen
skötas.böruppgifternatänktadeoch hurställas upp

i hu-materialalltdelskall kunnaSamordningsfunktionen ta av -
råmaterialerfordrasså ävenbearbetad form,ivudsak somommen -

rättsligaDenproducerat.ellerinhämtatunderrättelsetjänstemasom
lämnasuppgifthindrarintesekretess atthärutgångspunkten är att

Källskyddet1980:100.sekretesslagenkap. l §14regeringen,till
särskildafordraavseendevissaidet kanochbeaktashärvidmåste

hänsynstaganden.
enligtregelbundetsammanträdatänktBeredningsgruppen är att

oftare.behovvidochmånadungefärordning,fastlagd varannanen
tematiska.delvisfördelmedkansammanträdenGruppens vara

Regerings-inomberedningsgrupperandraliksomskallGruppen -
slutsatsernaochDiskussionernabeslut.formellafattaintekansliet - för devägledningtjänaställetskall iinomarbeteti somgruppen

före-Regeringskansliet ärinomarbetsenheterochmyndigheter som
lämnakunnaocksåDärmed kommer attiträdda gruppengruppen.

löpanderegeringensmyndigheternassåvälibidragviktigt somett
frågor.försvarspolitiskaochsäkerhetspolitiskamedarbete

ochföredragningardel mate-Samordningssekretariatet bör av
ingå itänktamyndighetsföreträdare är att gruppen.från derial som

börunderlagytterligarefortlöpandefår övervägasInom omgruppen
börbehovVid ävenställningstagandena.deförfram närmaretas
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baseradesammanvägningarellerbedömningarutarbetasekretariatet
framtagetredankompletteringtillinformationtillgängligallpå av

inrättad kapa-finnas fastocksåbörsekretariatetmaterial. Inom en
kritis-Vidunderrättelseunderlaget.uppföljninglöpandeförcitet av

lä-sammanställningaruppgift liksomblir dennalägenka avsenare
situationerför sådanaSekretariatet börframträdande.gesrappoiter

Regeringskanslietifunktionermed desamverkanförbereda nusom
dygnsbevakning.tillmöjlighetermedmotsvarandehar lägesrum

sek-vunnitshar övervägaserfarenheterytterligarebör omDet när
förRegeringskansliets lägesrumibör ettretariatet utgöra stommen

mycketiarbetatänkt näraSekretariatet är attsituationer.sådana
underrättelseuppgifter.medmyndigheternaberördamed dekontakt

följandeorganiserat,bördetför hurkonsekvenserfår seDetta vara
avsnitt.

hoc-arbetsgrupperadmed deetablerasbörsamarbeteEtt nära
be-inomutvecklingenfölja ettförfinnstilltid attfrån annansom

krishante-förinsatssvenskförberedaofta förochområde attstämt
finnasböråtgärder. Härhumanitäraellerfredsfrämjandeellerring

så-ikontaktpersonermedmedverkarsekretariatetför attutrymme
längrenågotförreferensgruppersådanailiksomdana somgrupper,

börKontaktpersonenarbetsuppgifter.särskildaförtid upprättas
under-tillmedverkaför attminstinte attviktigkunna resursenvara

informationsinhämtningförsamladerättelsesamhällets resurser
sammanhang.sådanaianvändningtillkommer

mellanarbetsnivåerpå olikasamrådÖppenhet regelmässigtoch
enligtunderrättelseområdet, äruppgifterharolikade somorgan,

matrialdetpåkvaliteten ut-ökamening somägnat attkommittens
sinasamordningsfunktionenÖverhuvudtaget bör genomarbetas.

demellanochhossamarbetsklimatfrämjaarbetsformer gottett
underrättelsefrå-hanteringmedverksammamyndigheter, är avsom

bemärkelse.vidigor

Organisationsfrågor9.4.4

ingåbörstruktur,informellhabörberedningsgruppen,I ensom
statssek-i UDkabinettssekreteraren samti SB,statssekreteraren

förchefernaÖB MUSTförchefen samtochoch Fö,i Jureterama
SÄPO.ochFRA

Rege-rollenhabörsamordningssekretariatet somförChefen
verkstäl-habörhanochunderrättelsekoordinatorringskansliets

arbete.beredningsgruppensiuppgifterlande
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Till beredningsgruppens bör vid behovmöten adjungeras fö-
reträdare för andra departement eller myndigheter.

l samordningssekretariatet, bör bestå fem ellersom av sex
tjänstemän, bör finnas befattningar för tjänstemän med säker-
hetspolitisk, militär och underrättelsemässig erfarenhet.

Samordningssekretariatet skall ha anknytning till denäraen
för säkerhetspolitiska frågor ansvariga delarna linjeorganisa-av
tionen och inte uppfattas från det övriga Regeringskansli-ettsom

friståendeet organ.
Samordningssekretariatet för Regeringskanslietutgör en ge-

och skall för UD och Fömensam resurs ses som en gemensam
arbetsgrupp.

Samordningssekretariatet bör inordnas i den vanliga departe-
mentsstrukturen och inplacerat i ellerUD Fö.vara

kommitténDen föreslagna beredningsgruppen organisato-av som-
riskt liksom normalt fallet med statssekreterargrupper börärsett -

informell struktur. l bör ingå statssekreteraren i SB,vara en gruppen
kabinettssekreteraren i UD statssekreterama i ochJu Fö. Stats-samt
sekreterama och motsvarande bör kunna någon förersättas nära,av
ändamålet fast utsedd, medarbetare. beredningsgruppenI bör vidare

Överbefälhavareningå med Försvarsmaktens underrättelsechef samt
SÄPO.cheferna för och SlutligenFRA skall chefen för sekretariatet

ingå medlem Sekretariatschefen bör ha de verk-som av gruppen.
ställande uppgifterna i arbete. Däri ingår uppgiften attgruppens vara
sammankallande. Ordförandeskapet i beredningsgruppen bör per-

någon statssekreterama eller kabinettssekrete-utövasmanent av av
uppgiftDenna bör därmed i princip åvila bestämdraren. en person

för längre perioder.
Till beredningsgruppens kan vid behov beroende påmöten -

dagordningen företrädare för ytterligare adjungeras, såsomorgan-
för andra departement Finansdepartementet, Miljödepartemen-som

ÖCB,eller för myndigheter såsom FOA, FMV, FHS, SRV,tet etc.
KBV, RPS, Tullverket, Statens invandrarverk etc.

Till sin hjälp skall beredningsgruppen ha samordningssekreta-ett
riat. Detta bör inordnas i Regeringskansliets organisationsstruktur
och andra sekretariat erhålla instruktionsmässigt formellsom en- -
ställning. Verksamheten bör preciseras i departemental arbets-en
ordning. sekretariatet bör ledas högt kvalificeradnämntssom av en
tjänsteman. sekretariatschefDenne bör anställas regeringen. Detav

viktigt denna befattning lönemässigt och påär att sättannat ges en
framträdande ställning i likhet med övriga chefsbefattningar i Re-
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tänkasuppgiften kanbakgrund förlämpliggeringskansliet. Som
Regerings-inomframskjuten ställningarbetsuppgifter itidigare

sekreta-underrättelsetjänsten. lellerutrikesförvaltningenkansliet,
med säker-för några tjänstemänbefattningarfinnasvidarebörriatet

erfarenhet.underrättelsemässigochhetspolitisk, militär
detaljeratnågotutarbetaanledningfunnithar inteKommittén att

börutgångspunktsekretariatet. Ensammansättningtillförslag av
skall hasekretariatet närameningkommitténsenligt att an-envara

delarnaansvarigafrågornasäkerhetspolitiskaför detill deknytning
övriga Re-från detuppfattasinteochlinjeorganisationen ettsomav

sekretariatetSamtidigt börfriståendegeringskansliet somorgan.
ärendehandläggningen.sak- ochdagligadenideltaintesådant

dag-för-daguppföljningenbl.a.försekretariatetbörDock avsvara
sekretariatettillmöjlighet kanunderrättelseunderlaget. En attvara

uppgift.för dennafinns inom Föidagföra resurser som
sammansättningtill sinbörsekretariatet gemensamsom enses

föruppfattaspraktikeniRegeringskanslietför samt som enresurs
kommerdettaviktigtDetarbetsgrupp. är attoch FöUD gemensam

kommeroftasekretariatetförhållandet attuttryck. Det atttydligttill
ställermaterial sär-hemligtkvalificeratellerhemligtmedarbeta

Särskildutföras.skallarbetetvilkailokalerpå deskilda krav upp-
registrerings-anledningendenockså ägnasmåstemärksamhet av

arkivfrågor.och
beståskulle kunnasekretariatetsigföreställerKommittén avatt

tjänstemänfem-sexomkringkanskesekretariatschefenförutom -- börDeunderrättelsetjänsten.frånRegeringskansliet och senarefrån
iplacerasRegeringskansliet ochianställsbegränsad tidunder en

finnasnämligenbörmedarbetaresekretariatetsBlandsekretariatet.
frånrekryterastids-förordnandevisspåämnessakkunniga som

underrättelse-medsysslatdär deoch FRAFörsvarsmaktenfrämst
tillgånghaskallsiginomsekretariatetmed dettaSyftet ärfrågor. att

vidharområde,organisationsrespektivepåexpertis vanatill som
fun-kunnabörochorganisationerfrån dessatolka somrapporteratt

sådanmyndigheter. Närberördatillkontaktmänväl ensomgera
till sinåtervändakantjänstgöring väntasårsefter någratjänsteman

honellerhankommerunderrättelseorganhosanställningtidigare ett
samla-dethurerfarenheterochkunskaperingåendemedföra omatt
siktpåkanDettafungerar.underrättelsesamhälletsvenska gede

verksamheten.för helaeffekterpositivaviktiga
föregående.i detbehandlasharsekretariatetförArbetsformerna

beredningsgruppens mö-fördagordningutarbetaskallsekretariatet
huvud-Enslutsatser.uppföljningenföroch gruppensten avsvara

regelbundetförsörjabör att ettsekretariatetför attuppgift vara
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samråd mellan tjänstemän inomäger underrättelsetjänstemarum
och Regeringskansliet och adekvat delgivning materialatt en av
sker. sekretariatet skall kunna utföra bedömningar ochegna sam-
manvägningar underrättelseunderlaget med utnyttjande mate-av av
rial från enheter i linjeorganisationen.

Här kan sekretariatets uppgift sammanfattas den gällerattsom
för det i Regeringskansliet på underrättelseområdetatt attsvara

finns löpande uppföljning underrättelseunderlaget påsamt atten av
förberedagrundval härav beredningsgruppens sammanträden och

verkställa de åtgärder har bestämt eller sekreta-som gruppen som
riatet eljest i uppgift utföra inom för de sedvanligaattges ramen
arbetsrutinema i Regeringskansliet.

Kommittén har frågan sekretariatet organisato-övervägt om var
riskt bör placeras.

Vi tagit del frånhar flera håll för hela den tänktaargument attav
samordningsfunktionen bör placeras in i finns flera utländ-SB. Det

ordning därska exempel underrättelsefunktionen läggs såen
dock valtcentralt. Sverige har lösning med litet kansliI ettman en

för inte inrymt sådan funktion. Fråganstatsministern som en om
organisation något för varje statsminister ställning till.SB:s är att ta

framlägga något förslagVi vill därför inte placering i SB. Detom en
för betona organisationsstrukturendäremot angelägetär att attoss

flexibel så funktionen lätt kan flyttas Regerings-bör inomattvara
regeringsombildning.kansliet, vid viktigt samord-Det är attt.ex. en

framstårningsgruppen och sekretariatet departementsöverskri-som
föravsedda Regeringskansliet sådant. Vi hardande över-somorgan

detta skulle komma till uttryck på instruk-tanken ävenvägt ettatt
så sekretariatet fick ställning utanför depar-tionsmässigt sätt att en

med funktionsrubrik i förordningentementsorganisationen en egen
Regeringskansliet fallet Regerings-med instruktion för medärsom

revisionskontor. Vi har dock för sekretariatetkansliets stannat att
i den vanliga departementsstrukturen. bör dockbör inordnas Det

tydligt markeras sekretariatet har för Regeringskanslietdärvid att
uppgifter. ske i departemental arbetsord-kanDettagemensamma en

ning.
två tänkba-kommitténs mening det departementEnligt är ärsom

inplacering, antingen eller Vilket dessa de-för denna UD Fö.ra av
för hysa sekretariatet kan på flera fak-väljs beropartement attsom

torer.
i vilken grad regeringen önskar utnyttja dennafaktorEn är

med utforma säkerhetspolitiken. bredarestruktur i arbetet Juatt
organisationuppgifter på det området denna desto talarsom ges mer

Både eventuellt annalkande hotför bör hysa sekretariatet.UD ettatt
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bort,längreochnärområdetkonflikthantering iochområdei vårt
på detutvecklingstendenserallmännafrånutgåförväntaskan mera

militäradetpåområdet rentänpolitiskaochekonomiska snarare
underrättel-strategiskadentrendersådanaområdet. Det är somnya

analyserarochuppfattar samtsäkerställaskall attsetjänsten man
Dennakorrektpå sätt.kännedom ettbeslutsfattamastillbringar

tjänstemän ärantaletövervägande engage-helt somoch detanalys
utrikesförvaltningen utom-iochUDinomfinnsuppgiftenirade

betydelsebli störstdärvid kan väntasinformation avlands. Den som
utrikesförvalt-inifrånkommaförväntasalltsåkanverksamheteni

all-informationsäkerhetspolitisk snarareeljest aveller röraningen
intematio-Även detgällerdetkaraktär. närmilitärspecifiktmän än

kon-etableradeutrikesförvaltningenharsäkerhetssamarbetetnella
fårsakhärmed iUDinformation. Att enviktigkantakter, gesom

uppenbart.sammanhanget äriansvarsrollframträdandestarkt
emeller-finnerfråganpåorganisationsmässigt manSer merman

myndigheter,underrättelsetjänsten utgörsdel avviktigtid att aven
Fö.underoperativtoch sorterarkonstitutionelltlängesedansom

försvarsministernsåpraxiskonstitutionell attenligtdetVidare är
i deregeringeninomrollsärskild renaharochhaftlängesedan en

mi-tillövergångframtid där avmerIunderrättelsefrågoma. enen
tänkbar ut-statsförvaltningen ärsvenskaden eninomnisterstyrelse

områdedettajustpårollförsvarsministemsocksåkanvecklingslinje
komman-frågaiordningdagensRedan omstärkas.komma att

detta.antyderregeringsärendenablandsärställningdomålens
säkerhetspolitiskagenerellaför deuppgifteninte atthar svaraFö
delansvarnaturligtvis om-har ettomvärldsbedömningama men

säkerhetspoliti-utformamedarbeteti attdeltadärförskallochrådet
verksamhetenförregeringsnivåpå svaradäremot attharFöken.

för-landetsförkategoriernärliggandeandraochmilitärsvenskmed
iTotalförsvarsfrågomaoperationer. sominternationellaiellersvar ock-riskperspektivet ärochhot-detkringproblemgrad nyarörhög

denföruppgiftcentralsådet attVidare ärför Fö. enså ett ansvar inteskall attRegeringskanslieti varaunderrättelsefunktionennya förändringsarbeteinitieraaktivt ettårende närmasteunderminst
naturligtocksåfinns ettHärunderrättelsetjänstens organ.inom

inplaceradär ensomFörsvarsberedningen, numed somsamband
tillocksåfinnsanknytningsakligvissEnFö.inomfunktionformell

hosliggervilka ansvaretförberedskapsfunktioner nucentralaandra
Fö.

dessanågonderaförförord avläggafrånavstår attKommittén
för-tillavsnittetforfattningstekniskai detåterkommerVialternativ.

denmarkeraskall kunna ge-instruktionsmässigthurslag manom
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funktion sekretariatet få.mensamma Vi denna frågaavses attanser
bör så praktisk lösning möjligt.ges Deten viktigtär fåsom att en
utformning såvitt möjligt får alla känna sig delaktiga.som att Oav-

hur sekretariatet inplacerassett det viktigtär det bemannasatt med
personal med erfarenheter från de berördanärmaste departementen.
Det skulle sakligt olyckligtsett fråganytterstvara om om en sam-
ordningsfunktion, det rådde samförståndett kring,gott intesom
skulle få god organisatorisk och personell lösning.en

Kommittén ocksåär medveten det finns risk förattom atten
planerings- och analysorgan det slag kommittén föreslår,av som
antingen placeras för långt från det löpande arbetet och därmed ris-
kerar bli mindre betydelseatt eller placeras för det och där-av nära
med riskerar drunkna i ärendehantering.att Det skulle vara synner-
ligen olyckligt och kontraproduktivt sådant fickett såom organ en
oklar ställning det ledde till dubbelarbeteatt och dubbelkommando.
Det viktigt sekretariatetär fåratt sammansättning,rätt ledning och
organisatorisk placering arbetsbeskrivningsamt detgören attsom
erhåller relevans och tydlig ställning inom Regeringskansliet.

9.4.5 Författningsstöd och ekonomiska frågor

I avsnitt 12 Rättsliga frågor behandlas hur den här föreslagna sam-
ordningsfunktionen författningstekniskt bör komma till uttryck. I
avsnitt 13 Ekonomiska frågor redovisar hur vårt förslag om sam-
ordningsfunktionen bör finansieras.
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militäradenkontrollochiInsyn10 av

underrättelsetjänsten

studeratuppdragsittmedenlighetiharUnderrättelskommittén
fun-harunderrättelsetjänstenkontrollochiinsynFUN:shur av

Kommitténväl.fungerathardenfunnitharKommittén attgerat.
verk-ochuppdragnämndensförändringarvissalikvälföreslår av

samhet.
kontroller-regeringensFUN årkonstateras attInledningsvis

överensstämmel-iochlämpligtkommitténvilket varaansergan, regering-ledamöter,Dekonstitutionella somsystem.vårtmedse harfallmångaiförtroendemän,medborgerliga somärutser,en stärkaägnadsammansättningen attäranknytning.parlamentarisk
arbete.FUN:sförförtroende.allmänhetens

militä-dengranskaFUNharbestämmelser attgällandeEnligt
säkerhetstjänsten.militäradeninteunderrättelsetjänsten menra denbedömauppdragUnderrättelsekommitténs attiinteingårDet

formnågonförordaändåvill att avKommitténtjänsten.senare
säkerhetstjänsten.förskapastillsynsfunktion

förutsätt-harinterealiteteniFUNfunnitharKommittén att
iföreskrivsbudgetgranskning,den nusomsigningar ägnaatt

uppgiftendendärförföreslår attKommitténinstruktion.FUN:s
fortsättningsvisställetiFUNochhuvuduppgift attutgår ensom medenlighetibedrivsunderrättelseverksamhetengranskabör att

riktigt sätt.fullgörsuppgifterna ettochinriktning attgällande
myndigheter,vilkaavseendeändringarföreslår ävenKommittén

börkontrollverksamhet. DennaFUN:sförföremålskall varasom ochFörsvarsmaktenstillkoncentrerasmeningkommitténsenligt
underrättelseverksamhet.FRA:s

le-någonmedförstärkasmeningkommitténsenligtbörFUN
säkerhets-ochunderrättelsefrågorisakkunskaphardamot, som

förstärkas.sekretariatetbörDärutöverfrågor.politiska
skriftligöppenbörårligenFUN enKommittén avgeattanser

Försvarsmaktengranskningsverksamhet. Avensinrapport om
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MUST och FRA bör överväga att öppna Översikterut röran-ge
de sina respektive verksamhetsfalt.

Såsom framgår avsnitt 2.5 har regeringen lagt huvudansvaretav för
den insynen i ochexterna kontrollen underrättelsetjänstenav
FUN. Enligt direktiven för Underrättelsekommittén har kommittén

belysa hur FUN:satt insyn har fungerat FUN:s roll och för-samt
hållanden till regeringen och andra En särskild fråga,organ. som
skulle uppmärksammas kommittén, de rutiner,är FUN till-av som
lämpar FUN hämtarnär upplysningar arbetet inom underrät-om
telsetjänsten. Enligt direktiven har kommittén haftäven ställ-att ta
ning till det finns behov förändra FUN:satt uppgifterom ochav
FUN:s arbeta.sätt att

Underrättelsekommittén har granskat handlingar hos FUN från
FUN:s verksamhet och har tillsammanssammanträtt med FUN fyra
gånger och har därvid fått redogörelser för F UN:s verksamhet samt

olika frågor. Därutöver har kommittén haftsvar antal samtalett
med FUN:s sekreterare och bl.a. diskuterat F UN:s kontrollverksam-
het. Hur denna bedrivs har beskrivits under avsnitt 2.5. Kom-ovan
mittén har inte funnit F UN:s insynän i och kontrollannat att denav
militära underrättelsetjänsten har fungerat väl.

Kommittén har konstaterat FUN, FUNatt trots att är ett rege-
ringens allmänt uppfattas parlamentarisk kontroll-organ, som en
funktion bakgrund de flesta ledamöternamot iatt FUNav utgörs av
riksdagsledamöter eller före detta riksdagsledamöter. Frågan har
ställts inte börFUN riksdagens kontrollorgan.ett Vid be-om vara
dömningen den frågan måste följande beaktas.av

Enligt vårt konstitutionella har inte riksdagen tillsystem uppgift
direkt och löpande granskaatt de myndigheter, regeringen isom

egenskap högsta och ledande förvaltningsorgan har för.av ansvar
En parlamentarisk granskning och kontroll inriktas enligt gällande

på regeringens försystem hur den militära underrättelse-ansvar
tjänsten bedrivs och inte på myndighetsgranskning. Med dennaen
utgångspunkt skulle det krävas grundlagsändring för att etten par-
lamentariskt kontrollorgan inrättas, sikte på fortlöpandetarsom en
och direkt granskning underrättelsetjänstens verksamhet. Förav an-

insyn och kontroll från riksdagen finns redan såsomnan Underrät-
telsekommittén har pekat under avsnitt 2.5.3 parlamentariska
funktioner i form riksdagsutskott, riksdagsrevisorer och JO. Förav
tillsyn respektive kontroll användningen statsmedel och förav av
bedömningen effektiviteten inom statsförvaltningen finns vidareav
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respektive Riksrevisionsverket.JK finnsDessutom särskilda reviso-
för granskningen MUST och FRA.rer av
Frågan ändring regeringsformen för tillgodoseatt ettom en av

eventuellt behov parlamentarisk löpande och direkt kontrollenav
underrättelsetjänsten enligt Underrättelsekom-den militära ärav

mening så principiell och generell betydelsemitténs stor attav
haft denna. Kommitténs uppfattningkommittén inte har sigatt ta an

behov insyn och kontroll bör kunnadessutom riksdagensär att av
för befintliga utskott och nyssnämndainomutövas organ.ramen

kontroll i övrigt tillgodosesvidare insyn ochKommittén attanser
förtroende-regeringende ledamöter i FUN ärutseratt somgenom

bör enligt kommitténsmedborgerlig förankring.med Dettamän
arbete ochförtroende förstödja allmänhetens FUN:smening även

underrättelseverksamheten.för
utsträckningiför verksamhet,förutsättning FUN:sEn storsom

underrättelsegenomgångaroch skriftliga s.k.muntligapåbygger
harmyndigheter, FUNdet inom demed tjänstemän, attär att som

dju-ledamöter. Denförtroende förgenuint FUN:sfinnsgranska, ett
i underrättel-arbetsmetodemahänsyn tillbl.a.sekretess, avsompa

verksam-delarnödvändighet måste finnas kringmedsetjänsten, av
de för-litakänner de kantjänstemännenkräver attheten attatt

inomtill också bevaraslämnas FUN,uppgifter nämn-troliga som
har det be-sidaunderrättelseorganenssåväl FUN:sFrånden. som

del byg-kontroll tilltill insyn ochmöjligheterFUN:s storatttonats
tillit.på sådanger

harledamöter,kan påpekas FUN:ssammanhangdetta attI som
informerauppgiftsinintetill riksdagen,anknytning att par-ser som

framkommervadrespektive partiledareellertimedlemmar somom
tystnadsplikt. Le-omfattas degranskning. Tvärtomvid FUN:s av

partiföreträdare,således inteuppfattar sigi FUNdamöterna som
hedervärda ochegenskapuppdrag isittde harutgår från attutan av
princip bl.a.viktigdetmedborgare. Detrovärdiga avsom enanser

detochregeringeni frånuppdraget FUNhar attsekretesskäl deatt
inombestämsriksdagsorgan,medfalletskulleinte, såsom ettvara

företrädare i FUN.skallpartierpolitiska varasomvem
innebärkombinationen,Underrättelsekommittén att somanser

dessa harfleraochi FUNledamöterregeringen attutser an-att av
dessaKommitténändamålsenlig.i riksdagen, attknytning är anser

meningkommitténsenligtharupprätthållas. FUNprinciper bör en
ochkonstitutionentill den svenskaanpassadstruktur,formell ärsom

Kommit-parlamentarisk förankring.inrymmerpå visst sätt även en
ställning tillföranledning denfinnsdettén inte att taatt omanser

Huvudsa-representerade.skallpartierpolitiskaeller allaolika vara
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inslag imedborgerligtfinns starktkommittén detken enligt ettattär
kontrollfunktionen.

anmärkningaranledning tillgranskning finnervid sinFUNOm
anled-eljestunderrättelseverksamhetenförhållanden ieller att ger

underrättelsegenom-medsambandiså lämnar FUNdärtill,ning
underrättelseorganet. Dettillpå dennasynpunktermuntligengången

gransk-OmskriftligalämnarFUN rapporter.förekommer ävenatt
ÖB försvarsministern.ochdärtill informerasanledningningen ger

den mi-granskaintebestämmelser har FUNgällande attEnligt
sammanhangolikadock igranskning harsäkerhetstjänsten. Enlitära

ifrågasättassig kan detförochuppdrag. Iregeringenspåskett om
omfattas FUN:sbordesäkerhetstjänstenmilitäradeninte aväven

inomsamladdenbakgrundbl.a. äroch insyn attkontroll ra-mot av
säkerhet-ochunderrättelse-militäradenenhet,för sammamen
verksam-mellanochFörsvarsmakten gränseninom attstjänsten,

varitinteemellertidharflytande. Detmåni visshetsområdena är
militä-denfråganbehandlauppgiftUnderrättelsekommitténs att om

detdockförordarKommittén attverksamhet.säkerhetstjänstensra
säkerhetstjför änsten.tillsynsfunktion ävenskapas en

militä-denmellanuppkommakangränsdragningsfrågor,De som
börsäkerhetstjänsten,militäradenochunderrättelsetjänsten en-ra

harSåFUN.uppmärksammasmening kunnakommitténsligt av
gränsdrag-tagitgranskningsiniharFUNockså skett. även upp

polisiäraoch denunderrättelsetjänstengälltharningsfrågor, som
förföreträdaremedskettdärvidsamråd harochsäkerhetstjänsten,

frågorsådanasamrådsförfarande iSÄPO. ocksåAvsikten att ettär
kommittén ärvilketRegistemämnden,med anserskall tas upp

stöd förhar FUNför FUN attinstruktioneni§lllämpligt. Genom
be-tillupplysningarerforderligaskaffa sigmyndigheterolikahos

förhål-Frågangränsdragningsfrågor.sådanabl.a. omdömning av
inom För-säkerhetsfunktionemaochunderrättelse-mellanlandet

6.3.avsnittikommitténbehandlatsharsvarsmakten ovanav
granskninginnefattarochkontrollerandeuppgift avFUN:s är en

förenligtpå ärbedrivs sättunderrättelseverksamheten ett somatt
verksamhe-forriktlinjerregeringensochlagstiftninggällandemed

verk-kontrolleraför attnågotsåledes inte attharFUN ansvarten.
hellerinteFUNeffektivtpåbedrivs sätt.operativt ettsamheten ger

iKontrollfunktionenfrågor.operativaiunderrättelseorganenråd till
granskning-ochunderrättelsegenomgångarmuntligamedsamband

begränsadvissemellertidmedförbudgetunderlag menenaven
verksamheten.utvärderingochkvalitetsbedömningtillmöjlighet av

avsnittiberörssåsomemellertid,måsteutvärderingdirektEn mer
granskningfortlöpandeochingåendeförhållandevispåbygga4.6 en
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underrättelseorganens underrättelsematerial och analysresultatav
aktmaterial utfrågningövrigt deras olikaävensomsamt en av upp-

dragsgivare. skulle kräva FUN helt rollDetta ochatt ges en annan
andra och FUN har möjlighet till kontinuerligattresurser en upp-
följning underrättelseorganens verksamhet. särskilda reviso-Deav

verksamhet inteför heller någon kvali-MUST:s göraavsesrerna
kontroll underrättelseorganens effektivitet.tetskontroll eller av

såledesUnderrättelsekommittén har inte funnit det ända-äratt
på sig uppgift utvärderingmålsenligt FUN göratar attatt en en av

underrättelsetjänsten.
utvärdera underrättelsetjänsten, enligtuppgiftenTill att som

fullgöras samordningsfunktion inomförslag skallkommitténs av en
naturligt knyta uppgiften påRegeringskansliet, detär att att ett mera

regeringens budgetbehandling underrättelse-delta iingående sätt av
ändamålsenligtdäremot mindreanslagsposter. Det synesorganens

anslagsteknisk granskning såsom före-sigFUN ägnaratt en nu
ocksåpunkten i instruktionen för harandra FUN. FUNskrivs i 2 §

detaljerad beräkning budgeteradenågon deupplyst att mer avom
sida. Vid sin granskning börfrån FUNinte FUN:sbeloppen görs

fortsättningsvis uppmärk-meningkommitténsenligt ägna större
underrättelseverksamheten bedrivs i enlig-granskaåtsamhet attatt

riktigtoch uppgifterna fullgörsinriktningmed gällandehet ettatt
enlighetföreslår därför instruktionen ändras iKommittén attsätt.

tillställas bud-fortsättningsvisarbete bör FUNdettahärmed. I även
årsredovisningar och pla-myndigheternasochgetunderlagen även

för kontrollverksamheten. FUN börsåsom grundneringsunderlag
viss informationkunna bidra medmeningkommitténsenligt även

budge-regeringens behandlingsamband medsynpunkter ioch av
tunderlagen.

föri instruktionen FUN,lydelsen 1 §nuvarandeEnligt den av
följa underrättel-augusti 1997, har FUNdengäller sedan 1 attsom

under in-samtliga lyder Fö. Detseverksamheten inom somorgan,
och andrabara MUST, KSIskall ske intekontrollnebär att aven

Försvarsmakten FRAinomunderrättelsefunktioner ävensamt utan
förvaltningsmyndig-andra centralainomunderrättelsefunktionerav

ÖCB, haroch FUNSRV KBV.FOA, FMV, ännusåsom bl.a.heter
myndigheter-beträffande alla dekontrollgenomförtinte senareen

innebärforinstruktionen FUN,iBestämmelserna att t.ex.somna.
under åri kraft först 1997träddeskall kontrolleras,SRV och KBV

utsträckningi myckethar under år 1998kapacitetoch FUN:s stor
uppdrag.för särskildaregeringenanspråktagits i av

anledningdet finnsdet ifrågasättassig kanoch förI attom
med underrättelse-myndigheterskall omfatta andrakontrollFUN:s
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för i dessinstruktionen FUNomfattadesdem,uppgifter än avsom
med vaddå i enlighetårs ändring ochförelydelse 1997 somsom

underrät-sikteförfattningstexten endastuttryck ikommit till tog
och se SFSFörsvarsmakten FRAmyndigheteninomtelsetjänsten

på sed-framgår avsnitt 2.5,såsomSålunda1994:872. utövas, av
väl utbyggdkontrollstatsförvaltningeninomvanligt sätt genom en

särskildfortlöpandeskäl förkontrollverksamhet. Deochinsyns- en
enligt Under-sigFUNkontroll,och görinsyn utövas genomsom

beträffande degällandelika starktmening interättelsekommitténs
ff.19 130Jfr bl.a. SOU1976:underrättelseorganen.militäraövriga s.

i ochför insynkan det FUN:ss.93.1975/76:l89 Däremotoch prop
underrättelseverksamhetoch FRA:sFörsvarsmaktenskontroll av

underrättel-övriga militärainsatt iFUNfinnas behov även ärattav
emellertid intedetskull tordedenverksamhet. För varaseorgans
föreskrivs i 2 § and-granskning,ingåendemed dennödvändigt som

i avsnittredovisatsoch harförinstruktionen FUNpunkten i somra
inteunderrättelseorganövrigadärförföreslårKommittén2.5. att

de iinstruktionen,granskning enligtomfattas FUN:s att en-menav
skyldigaskallinstruktionenii 11 §bestämmelsernamedlighet vara

FUNundeirättelseverksamheten,uppgifterdelämna somatt om
i dessaintresseförsta handimyndigheter, ärBland debegär. avsom

och FOA.FMVsammanhang, är
fort-efterbörframhölls FUNtillskapades sträva attFUNNär att

betydelseunderrättelsetjänstensuppfattningsiggående bilda omen
möjlighet hosskulle haFUNsäkerhetspolitik. Vidare attför landets

iakt-åtgärderföreslåregeringenellermyndighetvederbörande som
föranleda.kundeunderrättelsetjänstengranskningentagelser och av

Bestämmel-s.94.prop.1975/76:189ochs.132SOU1976:19Se
ochpå detta FUNockså sikteförinstruktionen FUNi i3 § tarserna

rådgivning.generellochvägledandemedhärmedenlighetibidrar
samband med in-framhölls iocksåvilketinte,FUNharDäremot

underrättelsetjäns-angårfrågoribeslutarättandet FUN, att somav
dessunderrättelsetjänstenledningen förifråneljesteller att taten

och19 s.131SOU1976:verksamheten seför prop.ansvar
rådgivningi sinintehar såledess.93. FUN1975/76:l89 att ge ac-

sida och FUNunderrättelsetjänstensfrånhandlandevisståt ettcept
operativa frågor.råd ipåpekats,harsåsominte, nyssger

i sinför FUNinstruktioneni i3 §bestämmelserna tarangivnaDe
ellervid FRAunderrättelsetjänstensikteintelydelsenuvarande

FUN:somfattasFörsvarsmakten,utanförmyndigheterandra avsom
FUNvarit avsiktendock hatorde närgranskningsverksamhet. Detta

myndighet"vederbörandeuttrycketbakgrundinrättades attmot av
Underrättelsekommitténsammanhang. atti dessaanvändes anser
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omfattasmyndigheter börnämndaFörsvarsmaktenförutom även av
enlighet här-dessa ändras iföreslåri ochbestämmelserna 3 § att

med.
ochframhöllsinrättandet FUNsamband med experterI attav

kringpå sekretessanlitas FUN. Kravetkunnasakkunniga bör av
hjälpmedföra sådanemellertidansågsverksamhet externFUN:s att

prop.l975/76:l89omfattning. Sebegränsadendast ianlitasborde
ställer kon-emellertid på FUNverksamhet bygger94. FUN:s atts.

förmå-FUN:sunderrättelseorganen.förföreträdaretillfrågorkreta
för FUNförutsättningdärmedfrågorrelevanta attställa äratt enga

sakkun-besitterFUNkontrollfunktion.sin Attuppfyllaskall kunna
därförverksamhetsområdenunderrättelseorganens ärskap inom av

till-detinteUnderrättelsekommittén ärvikt. attutomordentlig anser
anlitamöjlighetbegränsad externendastFUN atträckligt att ges en

någonmedförstärkasmeningkommitténsenligtbörhjälp. FUN
i säker-underrättelsefrågorsåväl isakkunskapmedledamot som

möjligheterockså FUN:sökarHärigenom attfrågor.hetspolitiska
i in-bestämmelser i 3 §berördaenligtde krav,uppfylla nysssom

åtgärder.tillförslagsynpunkter ochpå FUNställsstruktionen att ge
dettaåtta. lintebör docki änFUNledamöterAntalet mervara
leda-betydelsenerinrakommittén attvillsammanhang även avom

ochkontrollarbeteterfarenhettidslängrehari FUNmöterna aven
lång. Detbörinstruktionen äri§enligt 12förordnandetiden varaatt

granskningsmöjlighetemakontrollfunktionenförviktigt attockså
vilket hartid,påbristledamötemasgrundpåinte begränsas av

problem.kommitténförframhållits ettsom
Underrättelse-tillsekretariat knutet Fö.FUN:snärvarande ärFör

tillMed hänsynväl.fungerat attharfunnit dettakommittén har att
bör detöka övervägas attkommakanFUNför attuppgifterna antas

sekreterarbefattningensekretariat göraförstärka FUN:s attgenom
heltidsanställning.till en

underrättel-förkontrollfunktionsärskildmedländerandraI en
allmänhetenförkontrollorganen,vanligt attdetsetjänsten attär ge

sigoch bildaverksamhetensiginformeramöjlighet enstörre att om
skriftligårligendenna, öppenfrågoruppfattning i rör enavgersom

på FUN:savseendemedskeSå börgranskning. ävensinrapport om
inte omstän-kanSjälvfallet upptaverksamhetsområde. rapporten

säkerhet,landets sä-tillhänsynförhållanden,ellerdigheter avsom
hållasskallverksamhetunderrättelseorganensellerkerhetspolitik

ochiinsynenskildesöka denforskäl ochhemliga. Av attsamma
kommitténföreslårverksamhet attunderrättelseorganenskontroll av

öppenmöjligheten utbör attoch FRA övervägaMUST engeav
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verksamhet. iöversikt sin kan detta sammanhangDetöver noteras
årligen verksamhetsberättelse.SAPO öppenutatt ger en
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utbildningRekrytering och1 l samt

personalpolitik

IT-området kräveri synnerhet inomutvecklingensnabbaDen re-
inhämtningsområ-såväl inomolika slagkrytering experter avav

grundbearbetning och analys.fördena som
utnyttjasden kompetensanalys bördet gäller ävenNär som

och inomunderrättelsetjänstenicke-militärainom denfinns
forskning.

rekryterasvårigheter MUSTvissaKommittén har attnoterat
varit svå-analyspersonal. haricke-militär Det ävenbehållaoch

intepå detberoendepersonal bl.a.militärrekryterarigheter attatt
underrättelsetjänsten.sig tillmeriterande sökasåhar attansett

försynnerhetibehöver förbättrasUnderrättelseutbildningen per-
utbild-finns godavid MUST. Dettjänstgörasonal, avsessom

vid bl.a.personalmilitärsåväl civilförningsmöjligheter som
och vidsäkerhetscentrumochunderrättelse-Försvarsmaktens

Försvarshögskolan.
godutbildningmyndighetsanknutenbedriverFRA avegenen

bredarekomplementdockefterlyserPersonalenkvalitet. ensom
utbildning.specialinriktadmindreoch

kvalifi-någon fonnbör tillkommadetKommittén att avanser
underrättelse-helautbildning,samordnad spänner övercerad som

fältet.
MUSTförbättras.avseendeni vissabehöverPersonalpolitiken

specialistkompe-medanalyspersonalcivilmedproblemhar att
beford-bristandeföljdtilltid bl.a.alltför kortstannartens av

officerar-nackdel ärringsmöjligheter. En att merparten avannan
befattningar.i sinatidalltför kortstannarna

karriärrnöjlighe-bl.a. bättreförordarUnderrättelsekommittén
tjänstgö-och längreMUSTinompersonalenciviladenförter

utbytestjänstgöringtillMöjligheterofficerama.förringsperioder
och UDmed Föoch FOAFRA även t.ex.mellan MUST, men

också finnas.bör
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övervägande förskäl talarKommittén även attattanser
in-höjs till i paritet med övriga ledningarledningsnivåMUST:s

Högkvarteret.om

Inledning

haftutredningsdirektivenenligtUnderrättelsekommittén har att ta
verkardem,utbildningenrekryteringen ochfrågor somavomupp

kommitténsammanhang hardessaunderrättelsetjänsten. Iinom
förut-specielladefrågor bl.a.personalpolitiska rörberörtäven som

karriärochunderrättelsetjänsten,för rörgällersättningar, somsom
tjänsten.befordringsmöjligheter inomoch

Rekrytering

förhållan-inneburitförutsättningarna harsäkerhetspolitiskaDe nya
inominhämtningsbehovengällerdetförändringardevis närstora

fortsättningsvisskalltjänstenochunderrättelsetjänstenmilitäraden
samordnad allmäntill sä-analys ochbredaretillförmågaha enen

finnspå detökade kravställervärdering. Det attkerhetspolitisk per-
vissharanalyserandeinhämtandesåvälsonal vid somorgan,som

samhällsut-ekonomi,politik,berörområdeninomkompetens som
förstå-djuparetillförmågapersonalen harochveckling att enm.m.

sammanvägningunderrättelsebehov. Denochskeendenförelse av
så fullvär-för skapakrävsinformation, ettcivil attochmilitär som

nivå, behö-politiskmöjligtunderlagsäkerhetspolitisktdigt som
underrättelstjänsten. Förmilitäraför deninomgörasäven ramenver

vadförhållande tillianalyskompetensbredarebehövsdetta somen
gällt tidigare.har

datakom-ochteknik-påställer kravutvecklingentekniskaDen
hand FRA,första äveniinhämtandehos de menpetens organen,

inhämtningsmetoder.tekniskaanvänder sigandra avsomorgan,
i flerakrigföringförprinciperframtidadetSålunda att avse-anses

teknologinutnyttjandeeffektivtpåbyggakommerenden ettatt av
och tek-ledningsfunktionemaochinformations-handi förstainom

formi sig iTeknikenavanceradeniskt vapensystem. vapenav nya
särskildkravtelekommunikation ställerföroch systemnyam.m.

den snab-Särskiltsignalspaningen.gällerdetminstinteexpertis när
rekryteringIT-området kräver experterpåutvecklingenba avav

infor-inhämtningentekniskasåväl för dengällerolika slag. Det av
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analysgrundbearbetning ochförmågan tillförmationsmaterial som
underrättelsematerialet.av

under-militäraÖkade till denrekryteringenpåsåledesställskrav
sakolika slag. En ärspecialistercivilarättelsetjänsten annanavav

utnyttjaböranalysfrågorgällerdetfall ävenitjänsten närvartatt
icke-inom denfinnsoch kompetens,specialistkunskapden som

ochuniversitetbl.a.och inomunderrättelsetjänstenmilitära annan
sekretesspåställasemellertid alltidmåsteSärskilda kravforskning.

speci-visspådels kravenpåverkarvilket attunderrättelsetjänsten,i
dels kra-underrättelsetjänsten,inomfinnasmåstealistkompetensen

befattningshavaren.hosegenskaperpersonligapåven
ställasmåsteKSI, sär-bedrivsverksamhet,slutnadenI avsom

verksamhe-personalen. Ihosegenskaperpersonligapåskilda krav
minstintepåfrestningarsärskildamedräknapersonalenhar attten

ka-Verksamhetensintresse.främmandebakgrund statersmot av
ledandehardemhosomdömesärskilt upp-fordrar gottraktär som

uppdrag.beslutfattarochgifter om
sittberöraförhindradutsträckning attiocksåPersonalen storär

inte ba-särskilda kravställeranhöriga. Dettamed näraarbete t.o.m.
anställs. Ar-övrigtidemocksåpersonalledandepå utan somra

bedömningsför-godanställda havid valetmåstebetsgivaren enav
anställde. Dettill denhänseendenolikaistöd nusedanochmåga ge

anställdaattfråga utani varagällersagda även sompersoner,om
granskatUnderrättelsekommittén haruppdrag.olikautförvid KSI,

belysning.sinfåttharfrågadennadärfall
svå-vissahaftharMUSTharUnderrättelsekommittén noterat att

icke-militärbehållarekrytera ävenalltframförmedrigheter menatt
mi-deninomslutenhetenpåbl.a.beroanalyspersonal. Detta synes

utveck-begränsadenuvarandedeochunderrättelsetjänstenlitära
hän-bl.a.harcivilanställda. Detförkarriännöjlighetemaochlings-

MUST.inområdersystem,hierarkiska"militäratill detvisats som
tillpersonalmilitärrekryterasvårighetervarit vissa attharDet även

meriteran-såharintedetpå ansettsberoendebl.a. attverksamheten
underrättelsetjänsten.tillsigsökakarriärenmilitära attde i den

berörasskallkaraktär,personalpolitiskdelvisfrågor somDetta är av
nedan.mera

Utbildning

underrättelsetjäns-inomtjänstgörpersonalen,militäradenFör som
all-ingåttofficersutbildningengrundläggande eni dendetharten,

främstutbildningunderrättelsetjänst. Denna tariutbildningmän
syftarochunderrättelsetjänstoperativmånvissiochtaktiskpåsikte
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till regementsofficerare kunskaper i sådan underrättelsetjänst,att ge
behövs för chefsfunktioner i operativ verksamhet inom krigsor-som

ganisationen i Inom för utbildningsprogrammetstort. för of-ramen
ficerare härutöver möjligheter välja fördjupad utbildning iattges en
underrättelsetjänst i form kurser olika längd. Underrättelseut-av av
bildning för officerare bedrivs sedan 1998 förgemensamtsommaren
de olika försvarsgrenama vid Försvarsmaktens underrättelse- och
säkerhetscentrum Und Säk C i Uppsala.

finnsHärutöver vid Und Säk C antal specialkurser iett stort un-
derrättelsetjänst för underrättelsepersonal varierande längd. Kur-av

avsedda för såväl militär civilär personal inom Försvar-serna som
smakten. utbildningsstrukturEn utarbetas för närvarande inomny
Försvarsmakten grundad på betänkande SOUl998:42 utred-ett av
ningen Försvarsmaktens skolverksamhet.om

Vid sidan Und Säk C bedrivs utbildning i underrättelsetjänstav
vid bl.a. vid Försvarshögskolan, vid universitet och andra t.ex.organ
stiftelsen Gällöfsta, stiftelse under UtbildningenFö. be-ärsom en
drivs sammanhang formi dessa i kurser varierande längd. Denav av

för såväl militäreravsedd civila.Vid Försvarshögskolanär som av-
bakgrund ökande krav på utbildning medmotatt ettser man av

sikte på allmän säkerhetspolitiskt inriktad underrättelsetjänsten ge
möjligheter till utbildning for olika myndigheter och organisationer,

vid sidan Försvarsmakten och bedriverFRA underrättelse-som av
SÄPO,fonn.tjänst i någon gäller TullverketDet m.fl.

Vid Underrättelsekommitténs kontakter med militär och civil
har det framförtspersonal vid MUST behov utbildning i under-av

pårättelsetjänst. har pekats den utbildning,Det den militäraatt som
genomgått införpersonalen har tjänstgöringen vid MUST, i stort sett

endast har bestått i den grundläggande allmänna militära utbildning-
i operativ och taktisk underrättelsetjänst och således inte haren om-

fattat strategisk underrättelsetjänst. civilaDen personalen har oftast
utbildninghelt saknat i underrättelsetjänst, den har anställts.när

Underrättelseutbildningen har därefter i skett internt inomstort sett
har emellertidMUST. därmed blivitDen alltför myndighets- och

specialinriktad. bredare utbildningEn krävs enligt vad haräven som
inriktningmed på allmän säkerhetspolitik. Sammanfattnings-sagts

vis tillfredsställandehar det någon underrättelseutbild-ansetts att
förekommitning inte har det gäller tjänstgöringen vid MUSTnär

varken militär ellerför civil personal.
Ansträngningar måste självfallet för underrättelseperso-göras att

nalen skall få sådan utbildning. kan konstateras detDet atten nume-
finns relativt utbud utbildningsmöjligheter och des-ett stort attra av

gälla strategisk underrättelsetjänst. Utbildningsmöj-ävensa synes
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och har hitintills inte kunnatemellertid relativt delighetema är nya
specifikutbildning,personal. det gällercivil Närutnyttjas ärsomav

underrättelseorgan,inom enskilttill verksamhetenhänsynmed ett
internt.denna sköttshar

framhållits utbild-har detför MUST sidaledningensFrån att
personalenför civilaframför allt denunderrättelsetjänstiningen

för kurs-kunna ske inomdetta börtillgodoses ochmåste att ramen
också medvetenMUSTvid Und Säk C. Inomverksamheten är man

kompetensutvecklingfortlöpandepersonalens behov ge-av enom
säkerhetspolitiskai dentill förändringarmed hänsynutbildningnom

inte minsttekniska utvecklingensnabbaoch denomvärldsbilden
sammanhangUnderrättelsekommittén vill i dessaIT-området.inom
Försvarshög-iplanerasunderrättelseutbildning,denerinra somom

påunderrättelsetjänststrategiskinriktning påmedregiskolans na-
infor-förhållandenskall belysab1.a. rörnivå ochtionell somsom

mationskrigföring.
underrättelseutbild-myndighetsanknutenbedriverFRA egenen

hand påi förstainriktningpersonalen medgod kvalitetning avav
bedrivasskallvid myndighetenverksamhetenspecielladenatt

visspersonalen.hos Ikompetensenoch höjaändamålsenligt sättett
Ävenuniversitetsnivå.ocksåutbildningen närskerutsträckning

i frå-liksomhar det,inomunderrättelseutbildningen FRAgällerdet
ochspecialiseradalltföremellertiddenMUST, ärattansettsomga

har detsidaFrånbredare. FRA:smyndighetsinriktad och bör göras
underrättel-olikaför desaknasnärvarandedet förpåpekats att en

detochunderrättelsetjänstutbildning isamordnad attsetjänstema
på underrät-grundläggandebehovfinns att syngemensamge enav

Enligtunderrättelsemyndigheter.samtligaberörtelsefrågor, som
grundläg-underrättelsetjänstenförförmedlasdetbehöverFRA en

såväl militä-underrättelsefrågor, berörpågande somgemensam syn
pådärför ställasbörunderrättelsemyndigheter. Kravcivilasomra

underrättel-samordnadkvalificeradformnågontillskapasdetatt av
underrättelsefältet.helaseutbildning, spänner översom

uppfattningredovisadedelarUnderrättelsekommittén FRA:s nu
skulle ökaocksåutbildningsådanpåpekavilloch att gemensamen

nödvändigtförförståelsepersonalensochtill ettmöjligheterna
underrättelseorganen.de olikamellansamarbetestärkt

stark sekretessmedkaraktärspeciellaUnderrättelsetjänstens en
Sålunda haralltför sluten.blirverksamhetentilleljestleder att

ochsamarbetetinärvarande bristerfördet attkommittén noterat att
underrättelse-mellanmotsättningarråda vissakandet sägast.o.m.

deltill visskanmåste brytas. DetDetta mönster,är somorganen.
tjänstemännenmellankontakterbättreskapasdetske attgenom
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med utgångspunkt i utbildning, bl.a. insikteren gemensam som ger
de olika underrättelseorganens möjligheter.om

Personalpolitik

Underrättelsekommittén har i sitt utredningsarbete erfarit detatt
finns vissa problem inom den militära underrättelsetjänsten detnär
gäller personalpolitiken. Sålunda har MUST svårigheter attgenom
den civila analyspersonalen med specialistkompetens såsom sam-
hällsvetare m.fl. alltför kort tid. beror löneför-Det bl.a.stannar
hållandena bristande befordringsmöjligheter. haroch MUST även
svårigheter med den militära personalen i allmänhet endastatt stan-

år.i tjänsten Skälen härtill dock karaktärärett par av en annannar
civila personalen. korta tjänstgöringsperio-beträffande den Deän

befordringsförhållande-beror till del pådema vid MUST stor att
tjänstgöring utanföri militära karriären kräver MUST.den ävenna

i första hand sökermedför den militära personalenDetta att annan
vidtjänstgöring MUST.än

vid emellertidtjänstgöringstidema MUST skaparkortaDe sär-
sin karak-underrättelseverksamheten tillskilda problem attgenom

erfarenheter,på kunskaper ochgrad sluten och grundasi högtär är
fortlöpande arbete. enskildeerhåller under Denpersonalen ettsom

specialist-således i hög grad byggatjänstemannen måste upp en
sakområde eller fack. personalbytenvisst Tätakompetens inom ett

sådannödvändig för byggakontinuitet,bryter den är att upp ensom
professionalitet.kompetens och

i underrättel-väsentlig förutsättningdetHärtill kommer äratt en
upprätthålls mellan depersonliga kontakter skapas ochsearbetet att

har betydelsenredan har påpekatsunderrättelsetjänstema. Somolika
mellanfortlöpande sådana kontakter byggsi analysarbetet att uppav

både från MUST:s ochoch betonatshandläggarna vid MUST UD
mellankontakternaframhållits de nuvarandesida. harUD:s Det att

vidde personalbytena MUSTskulle stärkasMUST och UD tätaom
kunde undvikas.och vid UDäven

Även på säkerhetsskydd vidsekretess och kravetden starka un-
personalomsättningenangelägetderrättelsetjänsten det ärgör att

ökad risk förpersonalen alltidSålunda innebär rörlighet hoslåg. en
hålls hemliga. Enligtarbetsmetoder, inteinformation ochatt t.ex.

dessa skälUnderrättelsekommitténs mening det väsent-är även av
underrättelse-kontinuiteten hosvidtas för stärkaligt åtgärder attatt

personalen.
tjänstgöringstidenUnderrättelsekommitténs mening börEnligt

tvåprincip längrepersonalen vid MUST iför den militära änvara
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be-denattraktivtjänstgöringenbör attår. Vidare göras genommer
vadkarriärenmilitärai den ärbefordran änvidaktas bättre som nu
underrättelse-frågadetbakgrundminst ärfallet. Inte attmot omav

ifrågautsträckning kommaökadockså ipersonalentjänstgöring bör
kommitténsenligtförsvarsattaché. kanDetbefattningför me-som

under-militärfastdet tillskapaslämpligtning attäven en mervara
skett ibl.a. harmotsvarandepåMUST sättinomrättelsekarriär som

detsammanhang kandetta nämnasgrannländer. I attnordiskavåra
SÄPO fem ochmellaninomtjänstgöringstidlämplig varaansesen

förspecialkunskaper,särskildamedbefattningshavaretio år. För
SÄPOinompersonaladministrativförochtjänstemänbefordrade

prop.l988/89:108tio år. Setjänstgöringstiden änbör s.vara mer
41.

underrättelse-förförutsättningarnasäkerhetspolitiskaDe nya
medanalytikerbehovgrad hari högMUSTinnebärtjänsten att av

förförutsättningsakkunskap. Ensäkerhetspolitisk attbreden
själv-analyspersonalcivil ärtill kompetenttillgångfåskallMUST

karriärrnöj-tjänster ochattraktivaerbjuda ävenkanMUSTfallet att
detbl.a.framhållitsemellertiddethåll harolika attFrånligheter.

inom MUSTsystemet utgörhierarkiska ettmilitäranuvarande
uppfatt-denframförtsocksåsida harMUST:sFrånför detta.hinder

huvudsakligenbör besättasMUSTinomchefstjänsterningen att
yrkesofficerare.med .

deförhållandenauppfattat ärharUnderrättelsekommitténSåvitt
förbe-MUSTinomtjänsternaviktigareprestigemässigtochlöne-

befordras.personalenmilitäradenoch detofficerarehållna är som
pro-förklaring till denaturligmeningkommitténsenligtDetta är en

behållaskaffa ochför MUSTrådernärvarandeför attblem, som
rimligtnågotinteKommitténanalyspersonal.civilkompetent ser

inomchefsbefattningarfåskulle kunnacivilaintetillskäl att
godaförloraeljest riskerarMUSTsjälvfallet attMUST. Det attär
civilskapaskommitténs meningenligtdärförbörkrafter. Det en

arbetsledandeomfattarinom MUST,underrättelsekarriär ävensom
niva.

skapaeftersträvats större1990-taletunderdethar attFRAInom
i syftespecialistkarriärerpersonal inom attbefordramöjligheter att

inneburitharverksamheten.till Detpersonal attkompetentknyta
sinautvecklas inom sär-fortsättakunnatharförtjänta attexperter

linjeor-chefer iblibehövakompetensområdenskilda även attutan
högrespaningsspecialister harfinns påExempelganisationen. att

meningUnderrättelsekommitténs ärstationschef. Enligtsinlön än
inombehålla kompetensochtillvaratalämpligtdetta sätt att un-ett
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Ävenderrättelsetjänsten. MUST bör enligt kommitténs mening prö-
denna princip.va
Den militära underrättelsetjänsten såsom redan har berörtsär en

relativt sluten verksamhet. Utbytet tjänstemän mellan de olikaav
underrättelseorganen också för närvarande begränsad.är Detta med-
för bl.a. utvecklingsmöjlighetema tjänstgöringatt inom olikagenom
delar underrättelsejänsten framför allt för den civilanställdaav per-
sonalen små.är

Tjänstemän vid både MUST och harFRA framhållit utby-att en
testjänstgöring för personal vid underrättelseorganen skulle verka
stimulerande och kompetenshöjande. Betydelsefullaäven personliga
kontakter skulle skapas mellan olika delar underrättelseverksam-av
heten och därmed befrämja samarbetet mellan underrättelseorganen.
Det skulle möjligheter till karriärväxlingäven öppna och beford-

vid olika underrättelseorgan.ran
Enligt kommitténs mening kan ökad öppenhet inom och mellan

underrättelsetjänstens i vid mening och mellan dem och Rege-organ
ringskansliet i hög grad bidra till verksamheten får högre kvalitetatt
och bättre relevans.

Underrättelsekommittén har inte kunnat finna det skulleatt möta
hinder ökad utbytestjänstgöring för underrättelseperso-mot att en
nalen vid de olika underrättelseorganen. En sådan får i stället upp-
fattas i hög grad önskvärd flera berörda skäl. utbyteEttsom av nyss
bör enligt kommitténs mening med fördel kunna ske mellan bl.a.
MUST, ochFRA FOA, mellan andra myndigheteräven medmen
underrättelseverksamhet mellan Fö och SålundaUD. bör detsamt
finnas goda möjligheter låta personal från tjänstgöraMUSTatt t.ex.
vid utlandsmyndigheter. Den samordningsfunktion, kommitténsom
föreslår skall inrättas i Regeringskansliet, bör också kunna utnyttjas
för utbytestjänstgöring och därmed ha betydelse bl.a. föräven en
höjning kompetens och för karriär.av

Avslutningsvis vill kommittén frågan nivå-MUST:sta upp om
mässiga gruppering inom Högkvarteret. Frågan uppmärksammades
redan års underrättelseutredning1974 se SOU 1976:19 s.119av
ff., föreslog chefen för underrättelsefunktionen borde pla-attsom

på nivå chefen för operationsledningen i staben.ceras samma som
Kommittén har diskuterat frågan och finner övervägande skälatt
talar för höjning MUST:s ledningsnivå till nivå,en av samma som
operativ ledning, krigsförbandsledning och grundorganisationsled-
ning i Högkvarteret. Bakgrunden till denna bedömning de ökadeär
kraven på den militära underrättelsetjänsten, följer densom av nya
säkerhetspolitiska situationen och inte minst anpassningsñloso-av
fin. fördelEn med lösningen det kan bli attraktivt sökaär att attmer
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den tjänstestruktur kantill följdunderrättelsetjänstentillsig somav
förändringen.föreslagnadenfölja av

ochfrågorRättsliga12

författningskommentarer

försvar-laglagregleras. lbörUnderrättelseverksamheten omen
underrättelse-för dengrundernasunderrättelseverksamhet anges

försvarsunderrättelsetjänsten,bedrivasskallverksamhet avsom
regering-myndigheteroch deFörsvarsmaktenutgörs somavsom

bestämmer.en
lagenden föreslagnaenligtskallVerksamheten avse

landet,hotandraochmilitära hot motyttrekartlägga yttreatt- i vil-säkerhetspolitik,ochförsvars-utrikes-,svenskstödjaatt- internationelltideltagandesvensktmedverka iingårket att
ochsäkerhetssamarbete

uppgiftenimedverka at;bestämmer,regeringenvadenligtatt-
i fred.påfrestningarsvåravidsamhälletstärka

grundläggande be-också vissafinnslagenföreslagnadenI
Verk-underrättelsetjänsten.iarbetsmetodemastämmelser om

analysochbearbetninginhämtning, samtskersamheten genom
hot-utarbetasbakgrunddennainformation. Motdelgivning av

delgesunderrättelsebedömningarochbildsanalyser rege-som
Vidaremyndigheter.andra attochFörsvarsmaktenringen, anges

internationellaochländerandramedunderrättelsesamarbete 0r-
bestämmande.regeringensenligt nämnareskefårganisationer
säkerhetstjänstinteunderrättelsetjänsten ärmarkeraFör att enatt

verksamhetfårinteunderrättelsetjänst utövasideterinras attom
lagförslagetfinns iSlutligenbefogenheter.polisiärakräversom

underrät-nämnd Försvaretssärskildbestämmelse att enomen -
försvarsun-iha insynskallregeringenunderFUNtelsenämnd -

derrättelseverksamheten.
tillämpningsför-tillförslagockså framKommittén lägger ett

försvarsunderrättelseverksamhet. Därtill lagenordning angesom
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underrättelseverksamhet bedrivs inomatt Försvarsmakten, FRA,
FMV och förordningenFOA. I finns också bestämmelser attom
myndigheter bedriver underrättelseverksamhet skall tillsom re-
geringen anmäla frågor etablerande och upprätthållanderörsom

samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och interna-av
tionella organisationer hålla regeringen underrättad vik-samt om
tigare frågor uppkommer i sådant samarbete. Vidare skallsom
dessa myndigheter löpande förse regeringen med underrättelsein-
formation betydelse för svensk utrikes-, försvars- och säker-av
hetspolitik för de övriga syften i lagen för-samt som avses om
svarsunderrättelseverksamhet. Vidare finns bestämmelser som
erinrar förekomsten samordningssekretariat för under-ettom av
rättelsefrågor inom Regeringskansliet. Insynsuppgiften läggs en-
ligt bestämmelse på FUN. I slutbestämmelse lämnasen annan en

upplysning regeringen kan meddela bestämmelser påen om om-
rådet i förordning hemlig.ärsom

föreslåsDet tillägg till förordningen med instruktiongörsatt
för Regeringskansliet det i Regeringskansliet skall finnasattom

samordningssekretariat för underrättelsefrågor chefenochett att
för detta sekretariat anställs regeringen.av

föreslåsSlutligen ändrade bestämmelser i förordningen med
instruktion för i enlighetFUN med de ställningstaganden som
kommittén lagt fram i avsnitt 10.

Inledning12. l

kommittén föravsnitt har redogjort de konstitutionella principerI 5
betydelse beakta ställningstaganden till denär när görsattsom av

svenska underrättelsetjänstens verksamhet. Vidare har kommittén i
avsnitt behandlat de grundprinciper6 bör under-närmare styrasom
rättelsetjänsten och föreslagit vissa justeringar principemas inne-av
håll.

skall kommittén behandla fråganHär underrättelsetjänstenom
förbör bli föremål lagreglering och hur sådan i så fall bör utfor-en

mas.
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lagregleringBehovet12.2 av en av

underrättelsetj änsten

mångaunderrättelsetjänsten ikunnat konstateraKommittén har att
underrättelsetjänstenlagreglering. de fall därföremål för Iländer är

nationella säkerhetenuppgifter inom den inresådanahar ävensom
brottsutredning och tvångsme-uppgifter såsompolisiärainrymmer
sak. Både Europakonventionennaturligdelsanvändning dettaär en

bestämmelserställer krav påregeringsformensvenskaoch den att
fn- och rättigheteri medborgarnasinskränkningarinrymmersom

regeringsformen utlän-gäller enligtskyddlagfonn. ävenhar Detta
i riket.ningar här

SÄPO:s verksamhet iockså bl.a.det sagdaenlighet medI är
ilagform bestämmelserreglerad idelarviktiga rätte-dessa genom
iUnderrättelsetjänsten Sve-polislagen 1984:387.ochgångsbalken

sådanasäkerhet och inte tillagdriketssysslar medrige äryttre upp-
fordrar regle-konstitutionella principersvenskaden enligtgifter att

normgivningsmakten i kap.8bestämmelsernai lag,ring rege-omse
ringsformen.

de grund-statsmakterna bör låtalikvälKommittén att nuanser
ocksåSverigeunderrättelsetjänsten iprinciper, styraavsessom

möjlig-lagbestämmelser iuttryck i lag. Genomtillkomma gesen
underrättelse-förformi dennariksdagenhet för att ange ramarna
uppgifter ochhuvudsakligadessmöjlighetochtjänsten att angeen

fasta utgångs-riksdagen delagMedarbetsformer. ram geren som
området, sedan kan skeregleringför denpunkterna närmare av som

Regeringens förord-förordningsmakt.regeringensstödmed av
differentierasföreskrifter kan däremotoch andraningsbestämmelser

fordrar. lagefter vad saken Enhemliga delarrespektive ärpå öppna
lagregleringskälet förhuvudsakligaoch det äralltid offentlig atten

områdeofta uppmärksammadeochpå detta viktigalagstiftningen
verksamhetoch denunderrättelseorganenbidra tillverksamt kan att

förtroende hos medborgarna.högtåtnjuterde bedriver ett
författningsför-andramed vissahar, tillsammanslagförslagEtt

kom-betänkande.inledningsvis i detta Enredovisats närmareslag,
bestämmelserna följer här.föreslagnatill dementar
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Förslaget till lag försvarsunder-12.3 om

rättelseverksamhet

har sin förebildLagen i motsvarande norsk lag, lovennärmaste en
Etterretningstjenesten. Men motsvarande lagbestämmelserävenom

i flera andra länder har studerats och modeller för förslaget.gett
Som redan har fordras det inte lagform för de bestämmelsersagts

tagits in i förslaget. bestämmelserDessa faller i stället inomsom
regeringens s.k. restkompetens. Riksdagen kan emellertid fatta be-
slut lag lagforrnen inte obligatorisk. kanäven Dettaärgenom om
ske i syfte binda regeringen och andra berörda. särskiltEtt skälatt

i detta fall förorda lagstiftning det viktigtatt är att attsynes vara un-
derrättelsetjänstens uppgifter och befogenheter läggs fast och av-

riksdagen reglering i denna form. Kommitténgränsas av genom en
bedömer också det for framtiden kan ha betydande värdeatt ett att

lag på området tidigare har antagits, det då visar sig finnasen om
behov sådana kompletterande regler på området skulle ford-av som

lagform. finns då förDet riksdagen ramverk haett att ut-ra som
gångspunkt vid de ställningstaganden blir nödvändiga. Lös-som
ningen med vissa övergripande och allmänna bestämmelseratt ge

verksamheten lagformi utesluter inte regeringen meddelarattom
ytterligare behövliga bestämmelser inom för restkompeten-ramen

Lösningen bedöms vidare inte medföra hinder mot utansen. ge er-
forderligt för behövliga informella kontakter underrät-utrymme
telseområdet mellan Regeringskansliet och myndigheterna.

rubrikLagens

lagen används deI uttrycken försvarsunderrättelseverksamhetnya
och försvarsunderrättelsetjänst. begrepp skapar åtskillnad tillDessa

begrepp, kriminalunderrättelsetjänst, förtsett annat nytt som numera
Ävenin i polisförfattningama. uttrycket skatteunderrättelsetjänst

förekommer vilket ytterligare förtalar klar avgränsandenumera, en
definition den underrättelsetjänst här behandlas.av som

försvar innefattar bådeBegreppet militärt civil försvaroch i
fred, beredskap och krig. bakgrundMot den på försvarspoli-av syn
tiken, kommit till uttryck i riksdagens försvarsbeslut, ärsenastesom
det nämligen viktigt med formulering täcker inte bara under-en som
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rättelsetjänst till stöd för militärt försvar. Underrättelseverksamhet
inom försvaret till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik om-
fattas också begreppet, liksom underrättelseverksamhet till stödav

Ävenför svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete.
viss medverkan i uppgiften stärka samhällets samlade förmågaatt

förebygga och svåra påfrestningar i fred täckasmötaatt attavses av
försvarsunderrättelseverksamhet.uttrycket Försvarsmakten har

enligt försvarsbeslutet fått utvidgadedet uppgifter i angivnasenaste
det bör också avspeglas i försvarsunderrättelse-avseenden och hur

verksamhet definieras.

1§

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas inom Försvarsmak-
myndighet regeringenFRA under bedriver militärärten. en som

och civil underrättelseverksamhet. myndighetFRA är some-en som
Försvarsdepartementet och verksamhet, både den mi-underrar vars

litära och den civila delen, därmed bör innefattas i begreppet för-
förutsättningsvarsunderrättelseverksamhet under regeringen be-att

Ävensådanskall bedriva verksamhet.FRAstämmer ävenatt myn-
bedrivadigheter och FOA bör regeringen förordnasFMV attavsom

försvarsunderrättelseverksamhet.

2§

uppgifterna försvarsunderrättel-de grundläggande inomHär anges
uttrycketseverksamheten. har valts uppgifterna medHär att ange

landet.militära hot och andra hotkartlägga Detmotyttre yttre
skallligger sakens försvarsunderrättelseverksamheteni natur att ses

led i Försvarsmaktens uppgifter i fred, beredskap och krig.ettsom
sålunda underlag för beredskap,FörsvarsmaktensDen attavser ge

förbandsproduktionoperativa verksamhet och för krigsorgani-samt
utveckling och materiella förnyelse. skall vidare kun-sationens Den

stöd för verksamheten i det civila försvaret. tilläggsDet attettna ge
förförsvarsunderrättelsetjänstens ytterligare uppgifter till stöd vikti-

nationella intressen i och Slutligen markeras3 4 §§. rege-ga anges
in-ringens för försvarsunderrättelseverksamhetens närmareansvar

riktning.

3§

central uppgift för de bedriver försvarsunder-En myndigheter som
sinrättelseverksamhet, försvarsunderrättelsetjänsten, medär att
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verksamhet förstöd svensk utrikes-, försvars- och säkerhets-ettge
politik. förutomDet gäller arbeta med löpande underrättelsein-att-
hämtning och analysverksamhet sådan förvarning för-att ge om-
hållandena i vår omvärld, påverkakan vårt land i politiskt ochsom
militärt kanavseende så statsmakterna behålla handlingsfrihetenatt
och erforderlig tid för de delar försvaret,bl.a. skapa införav som —

militärt hot skall planera för höjning krigsduglighetenett en av-
och för anpassning på längre sikt.en

massförstörelsevapenmed motverka spridning ochArbetet att av
framställning sådanamaterial förutrustning eller samt attav vapen

deltagande i och uppföljning intematio-till svenskunderlag avge
nedrustningskontrollåtgärder viktigt led inella avtal är ettom

uppgift för för-därmed naturligsäkerhetspolitik.svensk Det är en
arbetet. frågamedverka i det lsvarsunderrättelsetjänsten att om ar-

under 4s.k. hotandrabetet yttremot nya se
medverka i svenskt stödFörsvarsunderrättelsetjänsten skall även

fredsfrämjandeinternationella operationerdeltagande itill eller av
förberedel-kan gälla bådemedverkanslag. Dennaeller humanitärt

operativa ochstrategiska,genomförandet och sålundaoch avseser
skall medverkaFörsvarsunderrättelsetjänstenförhållanden.taktiska

säkerhetssamarbete eller medinternationelltdeltagande ii svensk
internationellaochmed andra ländersamverkaord bl.a. kunnaandra

Sverigeoperationerinternationellasådanavidorganisationer som
svenskaskall kunnamedverkandeltar Dennaellerstödjer avse

också styrkor ellerpersonalsvenskellerstyrkormilitära menannan
operationer.sådanadeltar ipersonal från stat, somannan

§4

in-verksamhetstödjandeförsvarsunderrättelsetjänstensåsyftasHär
vidsamhälletstärkauppgiftFörsvarsmaktensför attnyaramenom

medverka medsigfred. kani Detpåfrestningar rörasvåra attom
kampensådantfrågaanalys ioch motinformation t.ex.somom

miljö-gränsöverskridandeskyddetochterrorisminternationell mot
medverkan härförsvarsunderrättelsetjänstensviktigthot. Det är att

Därför harlämpad för.särskiltdensådana hotpåinriktad ärär som
skall bestämmaregeringen, överdet närmareangivitshär äratt som

verksamheten.deldenna av
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5§

paragraf fordrar ingenDenna kommentar mednärmare utöver att
uttrycket försvarsunderrättelsetjänsten de myndigheteravses som
bedriver försvarsunderrättelseverksamhet.

6§

försvarsunderrättelsetjänstens samarbetefråganmarkerasHär att om
sådaninternationella organisationer viktochandra ländermed är av

därom. uttryck-skall bestämma ldet regeringen, närmareäratt som
underrättel-central del utbyteinnefattassamarbeteet avensom
naturligtvisunderrättelsesamarbeteFråganseinforrnation. ärom

försvarsministernuppgift förhandi förstainom regeringen menen
i kap. 8jfr bestämmelsen 10 §utrikesministernden kan ävenröra

till förord-till förslagetvidare kommentarenregeringsformen. Se
försvarsunderrättelseverksamhet.bestämmelsermed vissaning om

utgångspunkt i lagså denutformatsharBestämmelsen att ger en
hittills tillämpats. Attpå områdetpraxisdenfullföljaför att som

enligtgäller 10däremotbeslutsforrnemabestämmelsersärskilda om
med främman-överenskommelserfrågairegeringsformenkap. om

framgått underorganisationer harinternationellaellermaktde av-
snitt 6.5.

7§

försvarsunderrättelse-bakgrundskall attBestämmelsen mot avses
frå-anknytandedärtillochlandethotmedsysslartjänsten motyttre
detkonsekvensnaturligvill erinra attBestämmelsen avenomgor.

försvarsunderrättelsetjänstensamhällsfunktionerandra än somär
SÄPO med sinadvs.säkerhetennationellainredenförsvarar

denförfattningsskyddet,ochkontraspionagebl.a.rörandefunktioner
Försvarsmakteninomfunktionerför sinasäkerhetstjänstenmilitära

verksamhetfårinteförsvarsunderrättelsetjänst utövasidetetc.. Att
förundersökningsåt-såsombefogenheterpolisiärainrymmersom

tvångsmedelanvändningpolisiärochrättegångsbalkenenligtgärder
grundprincipen,andradenocksåföljerpolislagenenligt se av-av

erinranviktigocksåhärmeduttrycksbestämmelsensnitt 6.3. I en
skyddaderikethär iutlänningaroch ärmedborgaresvenskaattom

sådantpåverksam sätt motförsvarsunderrättelsetjänsten ärattmot
dem.

försvarsunderrättelseverksamhet.justerinranBestämmelsens rör
1982:395lagenövervakning,polisiärimedverkarKBV omAtt se
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medverkan polisiärKBV:s vid övervakning, och det finns sär-att
skilda bestämmelser militärpolisverksamhet, förordningenom se

med reglemente för militärpolisen1980: 123 helt sak.är en annan
Bestämmelsen syftar inte till något hinderutgöraatt attmot

sysslar med försvarsunderrättelseverksamhetmyndigheter enligt
bestämmande skallregeringens kunna lämna andra myndigheter

biträde. Så den tekniska utrustning kan finnas hosavses som en
signalspaningmyndighet verksam med inom försvarsunderrättelse-

stöd regeringens uppdrag kunna användas tilltjänsten med ävenav
bedrivs myndighet inomverksamhetstöd för som av annan ramen

myndighetsutövning den myndigheten harför sådan attsenaresom
enligt regerings-tekniskt stöd i dag FRAför. Sådant avgessvara

också teknisk utrustningordning talardennauppdrag. För att som
skallanskaffat används rationellt Detdet allmänna ävensätt.ett

avseenden, på detsådant stöd i andraförfinnas t.ex.attutrymme ge
myndigheter sigområdet. Vidarekryptologiska ägnarsomavses

bestämmandeenligt regeringensförsvarsunderrättelseverksamhet
myndighets räk-föruppdragsverksamhetmedsysslakunna annan

ning.
för den militärauppgiftFörsvarsmakten detinom ärInternt en

andra inrespioneri ochför motverkasäkerhetstjänsten attatt svara
detkommitténs mening börEnligtverksamheten. övervägashot mot

organisato-genomföraförförutsättningarnasärskilt utreda attatt en
underrättelsetjänst ochmellanFörsvarsmaktenåtskillnad inomrisk

i avsnitt 6.3.på fråganvåra synpunktervidaresäkerhetstjänst, se
Även försvarsunder-självfalletdockförändring skullesådanmed en

fallamyndighetsverksamheterandrarättelseverksamheten un-som
tillämpningsområde.säkerhetsskyddslagensder

8§

denna all-lagfástasbörverksamhetförGrunderna FUN:s genom
inskränkningnågoninte innebärgivetvisbestämmelse,männa som

uppgifter.tillsynsmyndighetersordinarieav

vissaförordning medFörslag till12.4

bestämmelser om

försvarsunderrättelseverksamhet

bedrivermyndighetervilkabestämmelservissalämnasHär somom
för-bestämmelsen i 6 §följsförsvarsunderrättelseverksamhet. Här
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försvarsunderrättelseverksamhet med regelslaget till lag upp enom
infonnerad i vik-myndigheterna skall hålla regeringenhuri 3 § om

internationellt underrättelsesamarbete. Vidarefrågortigare rörsom
uppgift informeraunderrättelsetjänstensfinns bestämmelser attom

hos regeringenförekomsten deterinranochregeringen om aven
finnsunderrättelsefrågor.samordningssekretariatet för Detinrättade

för insynnämnden,den särskilda FUN,bestämmelse däräven en
kan meddelaregeringenerinranSlutligen attomges ennamnges.

hemlig.i förordningföreskrifter ärytterligare som

instruktionmedförordningtillFörslag12.5

Regeringskanslietför

samordningssek-inrättaderegeringendet hosbeträffandeFörslaget
i förord-bestämmelseiunderrättelsefrågor försför utretariatet en

förlämnasRegeringskansliet. Det öppetförinstruktionmedningen
föreslåseller DetFö.sekretariatet i SB, UDplacering genomaven

anställasskallsekretariatetchefen förtill 34 §tillägg av rege-attett
bilagaförordningensibestämmelsernaändringarNågraringen. av

nödvändig. I Rege-intefördelningregeringsârendenas synesom
alternativt UDSB,förarbetsordningmedföreskrifterringskansliets
bestämmelserbehövligaförasdock närmareböreller ut omFö

fårunderrättelsefrågor. Där när-församordningssekretariatet anges
förarbetsformerochorganisationuppgifter,bestämmelser ommare

samrådsskyl-bestämmelserockså inkansekretariatet. Där tas om
vissaocksåförutsättsDet attberörda departement.andrameddighet

beslutsärskiltiskall kunnasekretariatetbestämmelser avangesom
sekretariatetEftersomRegeringskansliet.och/eller en-regeringen

regeringsärendenformellaförförväntasundantagsvis kandast svara
mellanberedningreglersärskildanågrainte gemensamomsynes

sådan.verksamhetsekretariatetsförnödvändiga somdepartement
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ändringtill förordningFörslag12.6 avom

instruktion förförordningen med
underrättelsenämndFörsvarets

för harförordningen med instruktion FUNtill ändringarförslagetI av
verksamhetändringsförslag rörande FUN:ssinakommittén fört ut som

avsnitt 10.fram ihar lagts
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Ekonomiska frågor13

fram sekretariatet iavsnitt kommit tillKommittén har i 9 att sam-
för-bestå fem tjänstemänordningsfunktionen skulle kunna av sex-

i Regerings-sekretariatschefen. Samtliga skall anställdautom vara
Några demtill utgiftsområde Rikets styrelse.kansliet hör l avsom

ämnessakkunnigafrån Försvarsmakten ochkan rekryteras FRA som
lönekostnademapå viss tid. Enligt kommittén kanför tjänstgöring

Övrigaavgifter beräknas till miljoner kronor.socialajämte sex
sekretariatet kan uppskattas till milj kronor.förkostnader onen

angeläget be-Samordningsfunktionen kommer tillgodose ettatt
föri dess helhet. Kostnadernaunderrättelseverksamhetenhov för

utgiftsområde Totalförsvarunderrättelseverksamheten inom 6 upp-
för årEnbart anslaghundra miljoner kronor. FRA:sgår till flera

miljoner kronor. enligt kommit-till drygt 434 Detuppgår1999 är
för samordningsfunktionenrimligt utgifternamening därförténs att

underrättelseverksamheten inomberäknas förfrån detas somramar
och hälftenhälften från Försvarsmaktenutgiftsområde,detta varav

kronorsåledes minst sju miljonerKommitténfrån FRA. attanser
utgiftsområde Rikets styrel-från utgiftsområde tillöverföras 6 lbör

se.
har fö-förstärkning sekretariat,för den FUN:sKostnaden somav

år.till kronoravsnitt 10, kan beräknas 700 000reslagits i perca
i frågafinansieras påkostnad börDenna sätt om sam-samma som

Regeringskansliet.ordningsfunktionen i
signalspanings-förstudie rymdbaseratförKostnaden etten av

beroende på till vil-till högst miljoner kronoruppskattas 2system
alltså frågadrivas. härdetaljeringsgrad förstudien skall Detken är

enligtfalla Försvarsmaktenengångskostnad. börDen re-om en
bestämmande.geringens närmare

underrättelse-kommittén behandlat frågan huravsnitt harI 7 om
Kommittén harför framtiden.resursbehov bör bedömastjänstens

anfört resursfrågan börnågot förslaginte framlagtdär utan atteget
den föreslagna samordnings-fortlöpande inombedömas närmast

funktionen Regeringskansliet.i
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Bilaga 1

,
,

Kommittédirektiv mig,

Dir.undcrrättelsetjänstenUtredning om
1996: l

december19regeringssammanträde denvidBeslut
1996

uppdragetSammanfattning av

underrättelsetjänstensskallkommitté överEn se
skallKommitténutfonnning.ochledninguppgifter,

innebärordning atttillförslagframlägga somen
tilltillgångrelevantochtidigfårstatsmakterna
vadfråganförbetydelseñeruppgi somär omavsom

till för-totalförsvaretförbehöver göras att anpassa
läggakommitténskallVidareomvärlden.iändringar
tyd-ochhelhetssynfrämjarforslagfram enensom

gällerdetsida närregeringensfråninriktningligare
forgrundernaliksomiunderrättelseverksamhet stort

avrapportering.ochbearbetninginhämtning,
ñågororganisatoriskaÖversynen innefattaskall även

sammanhanget.ibetydelseav
under-belysa FörsvaretsocksåKommittén skall
och dessrollnärrmdensverksamhet,rättelsenänmds

ställ-skallKommittén tatill regeringen.förhållande
dessochuppgifter sätt attnämndenstillning om

kommitténskall över-Vidareändras.behöverarbeta
ytterligareochsammansättningnämndensväga om

nämnden.tillknytasbörspecialistkompetens
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uppgifterroll ochUnderrättelsetjänstens

till klar-regelUnderrättelseverksarnhet syftar i att
politiska för-rnakters militära ochlägga främmande
den svenskahållanden. verkarDe inomorgan som

ñerhar uppgiunderrättelsetjänsten huvudsakligen som
tilldirekt hänförbara till försvaret Sverige,är av

och tilldeltagandesvenskt i internationella insatser

säkerhetspolitik.utrikes-stöd svensk och
under efter-underrättelsetjänsten harsvenskaDen

tillgodosekrigstiden byggts för stats-attupp
olika behov.militära försvaretsmaktemas och det

organisatoriskt ñämst inombedrivsVerksamheten
radioanstalt.Försvarsmakten och vid Försvarets

viktigtlämnarUtrikesförvaltningens rapportering ett

bidrag.
underrättelsetjänstenprinciperna förnuvarandeDe

1975/76:statsmaktema 1976 prop.lades fast av
rskr.l975/76:376.bet. 1975/76:40,189, FöU

vidsäkerhetsunderrättelsetjänstenmilitäraDen
inriktad forochorganiseradFörsvarsmakten är

verksamhetsgrenenmilitär säkerhetstjänst. Den
sammanhang.dock vidare i dettaberörs inte

Säkerhets-säkerhetsunderrättelsetjänstDen som
förebygga ochtillpolisen bedriver syfiar ytterst att

säkerhetMed riketssäkerhet.brott riketsbeivra mot
Verksamheten inne-säkerheten.här den inreavses

för-underrättelsersådanafattar inhämtning omav
spionagebl.a.hållanden utomlands rör motsom

verksamhetmån,och, vissSverige, terrorism i annan
dennahellerlqiminalitet.innefattande Integrov

sammanhang.dettaverksamhet vidare iberörs
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huvuduppgiftUnderrättelsetjänstens är att ge
övrigtåtgärder ioch depolitikför denunderlag som

säkerhet. Ilandetstillsyftar värna yttreatt om
ochregeringenuppgifterna ibestårfredstid att ge

hotmilitäraförvarningförsvarsledningen motom
försvaretsbeslutoch underlag förlandet rörsom

skallVerksamhetenkfigsduglighet.ochberedskap
i formplanläggningoperativunderlag förvidare ge

militäramotståndarestänkbarakunskap omav
utrustning. Enochtaktikorganisation,resurser,

för Försvars-underlagmedbidrauppgifi är attannan
Underrättelsetjänstenutveckling.långsiktigamaktens

åt-beslutforunderlagockså kunna lämnaskall om
harDenterritoriumvårtvid lciänlcningargärder av

svenskttillrelateradeuppgiftervidare ärsom
säkerhets-Iinternationella insatser.deltagande i

tilluppgifiemaövergåroch krig attipolitiska kriser
försvarsansträngningama.stödja

forunderlagskall då lämnaUndenättelsetjänsten
för hurochlcrissituationemaagerande ibeslut om

skall föras.kriget
underrättelse-bidrarverksamhetenled iSom ett

stöd förunderlagmedkontinuerligttjänsten som
säkerhetspolitik.ochutnkes-svenskt
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underriittelseuppgiftermedMyndigheter

örsvarsmaldenF

SFSinstruktionsinenligtskallFörsvarsmakten
underrättelsetjänst.militärbedrivaleda och1994:642

försvarshögkvarteretändamål fims idettaFör en
säkerhetstjänstochunderrättelse-förenhetsärskild

uppgifter rörväsentligenharMUSTMUST. som
bearbetningochinhämtningsamordning,inriktning,

underrättelseormådet.

radioanstaltFörsvarets

centralFRAradioanstalt ärFörsvarets en
medregeringenunderdirektförvaltningsmyndighet

inriktningdenenligtsignalspaningbedrivauppgifi att
andraochFörsvarsmaktenregeringen upp-samtsom

in-omfattarSignalspaningendragsgivare anger.
sammanställningochbearbetninghämtning, av

delgivning.förunderrättelser

myndigheterandraVissa

förekommerFMVmaterielverkFörsvarets ennom
prestandauppgifterkunskapsinhämtning rör omsom

hotbilderolikaingår iutrustningdenfor sommm
försystemutvecklingFörunderlagteknisktoch om
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militära försvaret.det
skerforskningsanstalt FOAVid Försvarets en

grundläggandeunderrättelserbearbetning avav
ochteknikmateriel,vetenskaplig rörnatur som

forskning.

underrättelsenämndFörsvarets

undermyndighetunderrättelsenämnd ärFörsvarets en
Enledamöter.bestårNämndenregeringen. avav sex

juridisknämndentillförautsedd fördem är att
ledamöternämndenbestårövrigtkompetens. För av

enligtskallNärrmdenerfarenhet.parlamentariskmed
underrättelse-följa1988:552instruktion SFSsin

radio-och FörsvaretsFörsvarsmakteninomtjänsten
deuppmärksamhetsärskiltdärvidanstalt och ägna

särskildamedunderrättelserinhämtarenheter som
granskasärskiltnämndenskallmetoder. Dessutom

Lmderrättelsetjänsten,anslagsframställningar rörsom
behövsde registerförandeochuppläggande somav
för in-metoderochmedelverksamheten liksomför

förprinciperunderrättelserhämtning samtav
personal inomutbildningrekrytering, mm av

underrättelsetjänsten.
Försvarsmaktenskall lämnaUnderrättelsenärrmden

för-åtgärderförslag tilloch desynpunkterde som
behövs,detOmgranskningsverksamheten.anleds av

regeringen.tillförslagockså lämnaskall nämnden
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Behovet förändringar inomav
undenättelsetjänsten mm.

Förnyelsen totalförsvaret ochav
underr1ttelSetjc&#39;1&#39;nsten

försvarsbeslutetförsta inför det kommandeI etappen
fattade riksdagen hösten beslut1995 ett om
totalförsvarets förnyelse bet.prop. 1995/96: 12,

rslr.1995/96:UFöUl och 1995/96:FöUl samt
Beslutet krav1995/96:44-46. innebär attett

totalförsvarets krigsduglighet skall tillanpassas
förändringar omvärlden. förmåga tilli Denna an-

såväl i det perspektivet medpassning gäller korta
vår omvärldhänsyn till det militärstrategiska läget i

långsiktigt förhållande utvecklingen ii tillsom mer
omvärlden i vidare mening.

framförde detI propositionen regeringen att var
säkerställaåtgärderangeläget vidta för attatt att

utnyttjas,fömiågan till kommeranpassning att om
det särskildaskulle behövas. Detta borde ske genom

ochinsatser underrättelseomrâdet inominom
aktuellt balms-forskningen säkerställaför att att

skapaunderlag ñnns tillgängligt och attgenom
värderingför ochorganisatoriska former analys

hög förklarade denpolitisk nivå. Regeringen att
och militärtdärför ansåg den säkerhetspolitiskaatt

nuvarandeinriktade underrättelsetjänsten i
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vidviktsärskildskall läggasäkerhetspolitiska läge
utvecklingstendenserlångsiktigainformationen om

ochekonomiskapolitiska,förändringar inomoch
säkerhet.Sverigesförområden betydelsemilitära av

försvarsforslcningensframhöllRegeringen även
63.sammanhangeti prop.betydelse s.

detdelför sinFörsvarsutskottet fann att var
förunderrättelsetjänstenmedmotiverat översyn aven

ledningsådandendärmed säkerställa attatt ges en
särskilda behovdeutformningoch motsvararsom

erfordrartotalförsvaretinriktningen avsom
bet. 34.

skäl förAndra översynen

motiveradunderrättelsetjänstenEn äröversyn av
idel dem berörsskäl enandraäven prop.avav
2i förnyelseTotalförsvar1996/97:4 etapp- ,

65-66.s.
verksamhetframhållasbörjanbör tillAllmänt atten

sakliga skälochbåde demokratiskaslagdetta avav
kanVidaremed jämna mellanrumbör överses

följ ande anföras.
miljön,internationelladenOmvälvningarna i

for-innebärnärområde,särskilt vårti storaeget
svenskadeninriktningenändringar också för av

minstden.för Inteoch formernaunderrättelsetjänsten
hot ochdeunderrättelserbör behovet nyaomav
vidgadedetförbehandlas inomrisker ramensom

uppmärksammas.säkerhetsbegreppet
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och förut-både behovetpåverkarFörändringarna av
verksamheten.försättningarna

behovetdet förstaFör är av
likaintedagens lägeundenättelseinhämtning i

inriktningenñågaitidigaredominerande avomsom
uthållighet, operativochberedskaptotalförsvarets

säkerhetspolitiskaledning ioperativplanläggning och
under-deldennaoch i krig.kriser Kraven av

bered-från deutgår främsträttelseinhämtningen nu
spändiskulle uppkommaskapskrav merensom

inhämtnings-harSamtidigtinternationell situation.
och förautfomiagällerdetbehovet ökat när att

utformaliksomsiktkortsäkerhetspolitiken att

försvarspolitiken.
CFE-avtaletnågrahar sedanandradetFör

och Wien-tillsiganslutitharvilket Sverige
veriñkationssystemochinformations-dokumentets

denochöppenhetengenerelltliksom den störresett
inneburitOSSE-staternautvecklingen imilitära nya

underrättelse-militäradenförförutsättningar
informationdenMycketverksamheten. somav

underrättelseinhämtningomfattandekrävdetidigare
ochutbyteled ifår dagi öppetettettsomman

veriñkationsmöjligheter.med godadärtill
ocksåemellertidhörförutsättningarnaTill de nya

infomiations-inomutvecklingenomvälvandeden
snabbakomrnunikation.och Denhantering ut-

ökadeocksåområde innebärdettavecklingen inom
Underrättelse-dölja infomiation.möjligheter att

förgrad byggasmåsteverksamheten i högre attupp
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omfattande ochmaximalt kunna utnyttja det allt mer
kunskapsflödet.globalalättillgängligaretekniskt sett

databaser inomUtnyttjande internationellaav
del liksomallt viktigareekonomi, politik bliretc. en

institut.samarbete med analytiker vid öppna
ocksåinnebärtillgången till infom1ationökadeDen

omfördelasoch börkanrelativt störresettatt resurser
analysverksamhet.till underrättelsetjänstens

självfallet sinaöppenheten harDen nya
knappast informations-begränsningar. Dels kommer

allvarligaöverlevaoch verifikationssystemen att mer
måstesamarbetet, delseuropeiskasammanbrott i det

så snabbtdesinfomtation och vilseledande som
Därföroch identifieras.möjligt kunna avslöjas

underrättelseñmlction arbetarbehövs alltid somen
Även dessaunderrättelsemetoder.med traditionella

emellertid till de för-metoder måste anpassas
ochtekniska utvecklingen lqäverändringar densom

möjliggör.

Utredningsuppdraget

tillskall underlagUnderr1ttelseverksam/zeten ge
totalförsvaretanpassningen av

under-Kommittén skall göra översyn aven
och utfonnning.rättelsetjänstens ledninguppgifter,

behov for-Kommittén utgå från detskall av
regeringenändringar inom underrättelsetjänsten som

samband medoch forsvarsutskottet iangav
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förnyelse.totalförsvaretsriksdagsbeslutet år 1995 om
ordningtillförslagframskallKommittén lägga en
relevantochtidigfårstatsmakternainnebär attsom

vadfråganförbetydelsetillgång till uppgifter omav
tilltotalförsvaretförbehöver göras att anpassasom

skallsammanhanget över-omvärlden. Iförändringar i
åtgärderandraochsatsningarytterligarevilkavägas

under-löpandegäller dendetbör närgörassom
rättelseinhämmingen.

deltillmåsteUnderrättelseinhämtningen stor
och militäraekonomiskapolitiska,deninriktas mot

fårinriktningnärområde. Dennavårtiutvecklingen
kanperspektiv. Härvidareuteslutaemellertid inte ett

ochkris-kunskapbehovetnämnas nyaomav
kontliktområden.

och förautformaförunderrättelserBehov attav
delvisbeaktas. Deocksåskallsäkerhetspolitiksvensk

vidgadedetföljerinfomrationsbehov avsomnya
uppmärksammas.skallsäkerhetsbegreppet

myndigheternamellansamordningBättre m.m.

underrättelse-inriktamöjligheterRegeringens att
ytterligareEnbättre.bliochutvecklasbörtjänsten

underrättelseverksarnhetdensamordning somav
ochFOAMUST, FRA,Försvarsmaktenbedrivs av

intedockbörSamordningenskallFMV övervägas.
ochsjälvständighetmyndigheternasinkräkta

verksamheten.föransvar
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behovstatsmaktemasutgångspunkt skallEn avvara
beslutsunderlag.användbartoch för Sverigebrettett

Även mellan denavstämningökadtillmöjligheten
uüikes-ochanalysverksarnhetenmilitära

prägladesäkerhetspolitisktochutrikes-förvaltningens
samverkanBehovetstuderas.skallbedörrmingar av

skallsäkerhetstjänstenden polisiäramed upp-

inriktningoch tydligareHelhetssyn

främjarförslagñamKommittén skall lägga ensom
ñâninriktningoch tydligarehelhetssyn en

underrättelsetjänstensgällerdetsidaregeringens när
inhämtning,forgrundernaliksomverksamhet i stort

avrappoitering.bearbetning och
ochfreds-mellanawägningenVidare skall

operativaochstrategiskamellanbehov ochkrigstida
analyseras.krav

växandedetochsnabba fiamväxtIT-sarnhällets
särskilt viktigtdetberoendetinternationella attgör

mellanresursfordelningenochbalansenanalysera
informationhemligoch samtinhämtning öppenav

presentation.ochanalysinhämtning,mellan
skallmaterialetformerna för hurAven presenteras

övervägas.
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Organisationsfrågor

Översynen främsthosverksamhetenskall omfatta
verk-och FRAMUST ävenFörsvarsmakten men
områdemyndigheter. Ettberördaandrasamheten hos

ochrekryteringenskall studerassärskilt ut-ärsom
under-inomverkardembildningen somav

Översynen organisa-innefattaskallrättelsetjänsten.
sammanhanget.betydelse iliägortoriska av

underrättelsenämrzdFörsvarets

under-ihur insynenbelysaocksåKommittén skall
undenättelsenänmdFörsvaretsrättelsetjänsten genom

tillförhållandeochrollNämndenshar ftmgerat.
behandlas.därvidskallandraochregeringen organ

deuppmärksammas ärskallñägasärskildEn som
inhämtarnämndentillämpasrutiner när upp-som

Motunderrättelsetjäxisten.inomarbetetlysningar om
kommitténskallñamkommervadbakgrund somav

iförändringarbehovdet finnstillställningta avom
arbeta.dessochuppgifter sättnämndens attfråga om

bakgrund härav över-vidareskallKommittén mot
nämndensiförändringarkrävshuruvida detväga

specialist-ytterligareochsammansättning om
närrmden.tillbör knytaskompetens
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När uppdraget skall redovisas mm.

kommittén skallFör kunna ñillgöra sitt uppdragatt
måste den del handlingar och materialta annatav

erhålla frånupplysningar berörda myndigheter.samt
Även myndigheternas synpunkter olika ñåg0r är

betydelse för utredningsarbetet. Regeringen har iav
regleringsbreven avseende budgetåret för1997
Försvarsmakten, radioanstalt,Försvarets Försvarets
materielverk och forskningsanstaltFörsvarets föres-
krivit dessa myndigheter skall lämna erforderligtatt
underlag till utredningen.

Kommittén skall under utredningsarbetets gång
samråda med underrättelsenänmd.Försvarets

utredningsarbetet gällerFör direktiv tillregeringens
samtliga kommittéer och särskilda utredare angående
redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir.av

offentliga åtaganden1992:50, dir.prövaattom
redovisa konsekvenserna for1994:23, brott-attom

sligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
och1996:49 beakta jämställdheten mellanattom

könen dir. 1994:124.
Eventuella kostnadskonsekvenser skall redovisas.

förslag kostnader, skallOm leder till ökade

ñnansieringsförslag lämnas.

Uppdraget skall decemberredovisas den 30senast
1998.

Försvarsdepartementet
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vid försvars-underrättelse- och säkerhetstjänstenförRiktlinjer
radioanstaltmakten och försvarets

Inledning

underrättelsetjänst.väl fungerande EnTotalförsvaret behöver en
stridskrafters beredskap, tak-främmandekunskapgod resurser,om

förutsättning för totalförsvarets krigsplan-utrustningtik, och är en
förbandsproduktion. Underrättel-för Försvarsmaktensläggning och

behoveti fred syftar till tillgodoseverksamhetsetjänstens ytterst att
landet så beredskapshöjande åt-förvarning hottidig attmotomav

behov uppstårför tillgodose detgärder hinner vidtas samt att som av
Vi har därför fortsatt behovinternationella verksamhet.Sveriges ett

effektiv underrättelsetjänst.välorganiserad ochav en
utländska underrättelseorga-information med vissautbyteEtt av

infor-för skall kunna del sådannödvändigt vinisationer är att av
sådana vi sak-behöver krävermation vi men som resurser somsom

nar.

verksamhetenInriktningen av

Försvarsmaktenför1994:642 med instruktionförordningenAv
militärFörsvarsmakten leda och bedrivaåliggerföljer det attatt un-

säkerhetstjänst.derrättelse- och
med instruktion förförordningen 1994:714 FörsvaretsAv ra-

bedriva signal-framgår radioanstalt skalldioanstalt Försvaretsatt
poli-inriktning regeringen, Försvarsmakten,spaning enligt den som

uppdragsgivareoch övriga anger.sen
enlighet medUnderrättelseverksamheten skall bedrivas i stats-

skallintentioner. Härvidutrikes- och säkerhetspolitiskamaktemas
delta-vikt statsmakterna faster vidhänsyn till den ökadetas som

insatser.fredsfrämjande och humanitärainternationellagande i
och prioritering-endast våra behovfårVerksamheten styras av egna

ar.
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militära underrättelseverksamhetenDen får uteslutande avse un-
derrättelser betydelse för rikets säkerhet fåroch den inteyttreav

påinriktad uppgifter ligger inom för polisensvara som ramen
brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete.

Underrättelsetjänsten skall hålla hög beredskap för snabbtatt
kunna verksamheten till händelseutvecklingen i omvärlden.anpassa
Underrättelse- och säkerhetstjänsten får inte bedriva verksamhet
uppdrag någon eller låta andra intressen förestat statersav annan
våra egna.

informationUtbyte med utländska underrättelse- säker-ochav
fårhetstjänster ske endast under förutsättning syftet tjänaäratt att

statsledningen och det svenska totalförsvaret lämna-samt att av oss
uppgifter förde inte till skada svenska intressen. I sammanhangetär

bör erinras den begränsning i fråga utlämnande uppgifterom om av
den svenska sekretesslagstiftningen innebär.som

lnhämtning, bearbetning och lagring information under-inomav
rättelsetjänsten får bara information klart ägnad ökaär attavse som
eller befästa vår kunskap andra länder i avseenden ärom som av
betydelse för vårt lands säkerhet. från denna grundsatsAvstegyttre
får endast då det gäller underrättelseorgans säkerhets-göras ett eget

måsteskydd. Förutsättningen dock informationen i frågaattvara
inte kan hanteras inom för den verksamhet bedrivsramen som av
Säkerhetspolisen eller den militära säkerhetstjänsten.av

saknar betydelse förInformation den militära underrättelse-som
skall inom föroch säkerhetstjänsten gällande bestämmelserramen

förstöras. Material har sådant innehåll bör komma tilldetett attsom
säkerhetspolisens kännedom skall dock överlämnas dit.

förkontoret särskild inhämtning skall finnas in-För KSI en
struktion beslutad Försvarsmakten. Infonnation rörande instruk-av
tionens innehåll skall meddelas underrättelsenämnd.Försvarets

Information till regeringen m.m.

Försvarsmakten och radioanstalt skall förseFörsvarets regeringen
och vissa myndigheter med uppgifter den militära verksamhetenom
i vår omvärld och för bedömningen den allmänna utrikes- ochav
säkerhetspolitiska utvecklingen.

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall hålla regering-
chefen för Försvarsdepartementet, informerad under-en, genom om

rättelse- säkerhetstjänstensoch inriktning och arbetets bedrivande i
förChefen Försvarsdepartementet ocksåskall Försvars-stort. av

makten hållas orienterad verksamheten avseende den särskildaom
inhämtningen. radioanstalt hålla chefen forFörsvarets skall även
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Utrikesdepartementet informerad förekommandei fall. frågal om
underrättelsematerialdelgivning i övrigt utanför regeringen, För-av

radioanstaltsvarsmakten, eller andra inforrnationsberät-Försvarets
totalförsvarettigade myndigheter inom skall samråd ske med chefen

för Försvarsdepartementet.
Försvarsmakten och radioanstalt skall underrättaFörsvarets rege-

chefen för Försvarsdepartementet, och Försvaretsringen, genom
med vilka länder underrättelseutbyte skerunderrättelsenämnd om

så på-omfattning utbytet har i övrigt, bedömsoch vilken närsamt
chefen för Försvarsdeparte-informera regeringenkallat, genom

erfarenheterunderrättelsenämnd resultat,och Försvaretsmentet om
fortsatt inriktning detta utbyte.och av

frå-och radioanstalt skall i viktigareFörsvarsmakten Försvarets
budgetunderlag och principer förårsredovisning,såsom sam-gor,

orienteraunderrättelse- och Säkerhetstjänster,utländskaverkan med
infomieras bety-underrättelsenämnd. Nämnden kanFörsvarets om

informationtiden inte medgettfrågor i efterhand,delsefulla attom
förväg.lämnats i

myndigheterradioanstalt övrigaFörsvarsmakten, Försvarets samt
underrättelsenämnd medskall biståinom totalförsvaret Försvarets

verksamhet, bl.a.underrättelsetjänstensden militärainformation om
ellerredovisningar och förevisningarföredragningar,i form ge-av

studiebesök.vidmedverkaattnom

Övrigt

budgetunderlag tillanslutning till sittskall iMyndigheterna rege-
inriktningförslag tillhemlig bilaga, redovisasärskilt, iringen av

organisa-verksamhet, ledning,säkerhetstjänstensunderrättelse- och
och resurstilldelning.utrustningdimensionering,tion,

särskilt till-fårsäkerhetstjänsten inte,ochUnderrättelse- utan
de medelnågra medeldisponerastånd regeringen, utöver somav

statsbudgeten.anvisas över
särskilda regler igällerekonomiska redovisningendenFör m.m.

utgiftsområdets anslag Al För-delar inom sjätteaktuellafråga om
fråga Försvaretsoch beredskap och ibandsverksamhet omm.m.

radioanstalt.
säkerhet-underrättelse- ochden militäraSkrivelser berörsom

insänds tilleller förvaltning och För-administrationstjänstens som
rättschefen iställas till expeditions- ochskallsvarsdepartementet

departementet.
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Bilaga 3

KOSOVOSTUDIEN

Bakgrund

underrättelsebehovfrågornahandi förstahurstuderaFör att om
fun-underrättelseverksamhetensamordningochinriktningsamt av

genomfö-skullefallstudiekommitténbeslötpraktikeni attgerat en
januarifr.0.m. den 1krisen ivaldes KosovostudieobjektSomras.

augusti.den 301998 t.0.m.
skrivelse1998-O6-l6hemställde iUnderrättelsekommittén atten

För-FöFörsvarsdepartementetUD, samtUtrikesdepartementet
besvaraskulleFRAradioanstaltFM och Försvaretssvarsmakten

forskningsan-frågor. Försvaretsrelevantasammanhangetantal iett
FörsvarshögskolanFMV,materielverkFOA, Försvaretsstalt

ÖverstyrelsenSPFpsykologiskt försvarförStyrelsen samtFHS,
ÖCB förochorienteringskrivelsenfickberedskapcivilför som

uppgifter.lämnandeeventuellt av
redovis-dennagrund förtillliggerinsäntsharuppgifterDe som

säkerhet-ochunderrättelse-MilitäraberettsharFMning. avsvar
MUST.stjänsten

Redovisning

regerings-frånsamordningochinriktningUnderrättelsebehov,
sidakansliets

iFRAsåväl MUSTtilluppgifteröversiktligaRegeringen somger
tillanslutningiregeringsbesluttillochregleringsbrevrespektive

underrättel-vitalaspeglauppgifter kandessaVissadessa. ansesav
underrät-vilkaområdenocksådärigenomantyder motochsebehov

inriktas.börtelseverksamheten
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Sammanfattningsvis kan med bäring på situationen i Kosovo- -
regeringen understrykersägas underrättelsetjänstensatt verk-att

samhet vid ochFM FRA bl.a. skall tillgodose det behov som upp-
står till följd Sveriges internationella verksamhet. Hänsyn skallav
därvid till den ökade vikt statsmakterna fästertas vid deltagan-som
de i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Utrikesdepartementet påpekar det redan tidigt förelåg behovatt
från UD:s politiska ledning och de enheter för bevak-som ansvarar
ningen olika aspekter Kosovo-konflikten, erhålla så myck-attav av

information möjligt i rad olika frågor rörande denet politis-som en
ka och militära utvecklingen i Kosovo. Inte minst de stridighe-av

orsakade tlyktingrörelsema intresse för bl.a.tema stort attvar av
bedöma hur de relativt grannländema Albanien och Make-utsatta
donien skulle kunna drabbas konflikten.av

viktigtEtt underrättelsebehov, knutet till de frågorna,övriganära
gällde de bedömda riskerna för eventuell fortsatt upptrappningen av
konflikten och då särskilt stridemas humanitära konsekvenser och
flyktingströmmamas omfattning.

Informationsutbyte och samråd har i den så kallade Ope-ägt rum
rationsgruppen OPG och
vid mindre antal ad hoc-möten på ochUD Fö där bl MUST och iett a
vissa fall deltagitFRA slutligen vid informellaäven kontaktersamt
mellan ochUD MUST respektive FRA.

OPG informell arbetsgrupp där forär UD, Fö,representanteren
Rikspolisstyrelsen och FM/HKV Högkvarteret ingår. I HKV re-
presentation ingår företrädare for MUST.även OPG varjemöts
vecka under ordförandeskap ellerUD och inriktadFö på denärav
operativa hanteringen svenskt deltagande i olika fredsfrämjandeav
missioner. Samtidigt tjänar också informationsforum,gruppen som
där deltagarna bidrar med redovisa sin organisations uppfattningatt

den utvecklingen beträffande olika pågående eller kom-senasteom
mande insatser. Ibland läggs direkta beställningar till MUST om
uppdateringar och bedömningar avseende aktuella krishärdar. Under
den tid varit föremål för studium har diskuteratsKosovo vidsom
följande tillfällen i OPG.
04-02 Diskussion håndelseutvecklingen. MUST redovisadeom
militärt läge.
04-26 UD redovisade aktuellt läge.
05-28 MUST redovisade läget. orienteradeUD det intematio-om
nella samfundets åtgärder.

Ömsesidig06-11 orientering.
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på marken.redovisning lägethuvudpunkt. MUST07-02 Kosovo av
och frågor.Diskussion

vid OPG-stående punktvarit möte-Därefter har Kosovo en
främstredovisningomfattandehade MUST08-06na.Vid mötet en

läget.militäradetav
minnesanteckningargranskninggenomfördstickprovsvisEn av

underrättel-explicit uttrycktaemellertidvisarfrån OPG-mötena att
hindrarförekommande. Dettavanligtvaritfall intevarjeisebehov

allmännaiochdiskuteratssådana presenteratsgivetvis inte att mer
ordalag.

enligthar Föoch FRAMUSTmellan UD, Fö,Ad hoc-mötena
augusti.i mediojulii börjantillfällen:tvåvid samt avägt avrum
harVidoch 08-20. öm-07-09 mötenaägdedeFRA att rumuppger

med kvar-kombinerat08-20Mötetorienteringsesidig ägt varrum.
nedan.seoch MUSTmellan EC 5talsmöte

Östeuropa hand-ochför Central-enheteninomDen somgrupp
tillbakatvå årsedan5 harJugoslavien ECbl.a.frågorhar caom

påhandläggaremedkonsultationerinformellaochregelbundna
och dis-infonnationsutbyteskerVid dessa mötenoch FRA.MUST

särskildaexempel påunderrättelsebehov. Somredovisasochkuteras
tlyktingrörelser,belysningkanlagts nämnasuppdrag or-ut avsom

smuggling. FRAnarkotikahandel ochkriminalitet,ganiserad anger
pågällt lägetfrämstfrån UDunderrättelsebehovenvidare mar-att

striderna.utvecklingmöjligpågått ochstriderken, avvar
Jugogrupp harJugoslaviengruppoch MUST:sMellan EC 5

Bosni-rörandefrågorhuvudsakligen01-13kvartalsmöten ägt rum
huvudsakli-tvåvid dessaoch 08-20 möten05-28en-Hercegovina,

ochFödeltog08-20Vidfrågor. ävenKosovorelaterade mötetgen
FRA.

följskontinuerligtlägetframhållerFörsvarsdepartementet att upp
svenskdärgäller regionervadbedömningarfortlöpande görsoch att

försvarsdepartementetlydande underpersonalsvenskellertrupp annan
övriochsvenskadentillSyftetstationerad. truppenär att per-att gär se

underlagregeringensäkerhettillfredsställandehar samt attsonal geen
situationen.betingasåtgärderbeslutför avsomom

framförde departe-Jugoslaviendåvarandesituationen iVad avser
flammadepå allvardärorolighetema1991,redan när upp, un-mentet

gälldevadFRAFörsvarsmaktensåvältillderrättelsebehov upp-som
svensk truppin-medutvecklingenföljandedenUnderläget.följning av

såvälinriktning iförformeretableradesMakedonienochBosnienisats
har i detstrukturerperspektivet. Dessadet kortamedellångadet som

disku-informelltochenkelt sättpåförfalletaktuella ettanvänts attnu
underrättelsebehov verksamheten.Vid deoch inrikta senaste oro-tera
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lighetemas uppflammande i månadsskiftet februari-mars 1998 ökades
uppföljningen. Sålunda sker deni aktuella situationen eller mindremer
regelbundet dagliga kontakter mellan ochFö MUST alternativt FRA
med utnyttjande krypterade sambandsmedel. Vid dessa informellaav
kontakter har inriktning skett i form konkreta frågor önskemålsamtav
framförts insatser för klarlägga vissa förhållanden.att Ansvarigaom
analytiker vid FRA har vid flertal tillfällenäven besökt förFöett att
delges inriktning.

Underrättelsebehoven har formulerats utifrån frågeställ-antalett
ningar vilka utvecklingen i området, det politiskagenererats av av
agerandet i olika internationella fora den politiska ledning-samt av

uttalade vilja vad gäller svenska handlingsalternativ.ens
Fö framhåller viktig faktor, i varit konstantatt stort överen som

tiden, behovet skapa riktig bildär händelseutvecklingenatt fören av
kunna balansera de överdrivna skildringar ochatt den desinfonna-

tion i olika media och därigenompresenterats regeringensom ettge
stabilare beslutsunderlag.

Under våren ökade opinionstrycket på det internationella sam-
fundet till nivå där kravet på militärt ingripande på södra Bal-etten
kan blev alltmer konkret. förändradeDetta delvis underrättelsebe-
hoven och inriktning underrättelseverksamheten skeddeen motav
två områden, nämligen dels fördjupning informationenmot en av

förhållandena på marken, dels de olika aktörernasutrönamot attom
intressen mål.och

angivitFRA har Fözs underrättelsebehov kunde karaktäriserasatt
tidskritiska och händelsestyrda. Informationen skulle kommasom

tillhandaFö snabbt och med god detaljupplösning och betingatvar
händelserna fältet och vad skildras i massmedia. Fözsav av som

underrättelsebehov kunde därför meddelas på veckolig, ibland dag-
lig, basis. Centrala frågeställningar har varit följande:

Vilka har berörts strider och i vilken omfattningO orter av
Militära förbands verksamhet och organisation6

KosovosUCK:s befrielseaimé verksamhet, organisation,O beväp-
ning och finansiering
Förhållandet vid till AlbaniengränsenO
F lyktingfrågorO
Sammanfattningar och kommentarer från ansvarig analytikerO

Även pekarFö OPG betydelse och dess huvuduppgift attser som
forum for utbyte informationutgöra och överläggningett av om

aktuella missionsområden och områden kan komma bli fö-attsom
remål för insatser. Därvid har inriktning skett Kosovo formot att
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förutsättningar för skapaochfaktorerolikaklarlägga ettatt genom-
defortsatta hanteringför regeringensstödunderlagarbetat avsom

agerande.svensktforalternativenolika
och 07-2406-12harsärskildaredovisar möten ägtFö att rum

beredskapsfrå-underrättelse- ochförUnd/Ber Gruppenmellan Fö
skulle ledavarit deharSyftet medoch FRA.gor, MUST mötena att

områden därklarlägga depå lägettill samt attsyngemensamen
06-12erfordrades. Vidunderrättelseinsatser över-mötetytterligare

underrättelsebehovmed Fözsinriktnings-PMlämnades som enen
kontakterna.dagligatill dekomplettering

kontinuerligtinriktningen skettkonstaterar FöSammantaget att
har utgjortskontrollstationerEtappvisaformer.olikai fleraoch av

under-samordninginriktningsåväldärde beskrivna mötena avsom
skett.rättelseverksamheten

från underrät-samordninginriktning ochUnderrättelsebehov,
sidatelseorganens

och säkerhet-underrättelse-militäragrundinriktning denMUST av
Försvarsmaktensdokumentethemligadetskerstjänsten genom

förUS,säkerhetstjänsten, FM INRIochunderrättelse-inriktning av
underrättel-grund i de allmännasin1998/2002. harDetperioden

behovanvisningar FMregeringensspåras ikan samtsebehov som
årligen.reviderasDokumentetunderrättelser.av

inriktningenprioriteradedenbl.a.redovisasdokumentetI un-av
perioden. Därangivnaför densäkerhetstjänstenochderrättelse-

skall:underrättelsetjänstenden militäraframgår bl.a. att
statsmaktemasförbeslutsunderlagframtagningenmedverka iO av

insatser,internationellaavseendebeslutFörsvarsmaktens rust-och
PartnerskapPFFverksamhetningskontrollförhandlingar och PFF-

FredFör
erforder-Sverigeutanförförband insattasvenskasäkerställa att ges6

uppgiftersinakunna lösaunderrättelser förliga att
insatser.IntemationellaavsnittdokumentetifinnsDet ett om

områdeförhållanden inom dettasärskilt intressantaSom anges:
personal isvenskhot/riskerbedömaförunderrättelser motatt av6

internationella insat-pågåendeplanerade ellerbeslutade,regeringen

ser
sådana insatserdeltagande isvensktföroch stödunderlagO

uppfattningandrarörandebetydelseunderrättelser staters om0 av
mandat,insatser:internationellamilitärapågåendeplanerade eller

hottidsförhållanden, m.m.
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Ominriktningar, justeringar och preciseringar underrättelsebeho-av
sker vid veckovisa underrättelse-MUST:s och säkerhetsbered-ven

ningar. och FOA deltar med i beredning-FRA, FMV representanter
varför fastställda, underrättelsebehov blir första styrningen nya en

förändringarför dessa. Sådana Kosovorelaterade har under denetc.
tillfällenaktuella tiden skett vid tjugotal fr.0.m. Styrande03-12.ett

förför förändringar har varit behov underlag svenskt agerandeav
styming/frågor från regeringskansliet överväganden del-samt om

frånsvensk styrning Operationsledningentagande med OPLtrupp -
Högkvarteret.i-

förgrund har sedan underrättelseplanPå denna Ko-upprättats en
prioriteradeutkast 06-21. Planenutgiven 07-13 11upptarsovo,

politiska ochunderrättelsebehov. berör huvudsakligen detDessa
områden.i och angränsandemilitära läget Kosovo

fogadde underrättelsebehoven enkelTill och ll ärvart ett enav
redovisar vilka faktorer bedömsinhämtningsplan. Denna som vara

tillfredsställa respektive underrättelsebe-klarlägga förviktiga attatt
inhämt-redovisar också vilket eller vilkaInhämtningsplanenhov.

införskaffa uppgifterkunna bidra med ellerningsorgan bedömssom
faktorerna.de aktuellaom

redovisas i inhämt-har, denInriktningen FRA utöver somav
vid de tidi-skett formellt vid 04-20ningsplanen, mötenäven samt

då Und/Ber deltog.och 07-24,06-12 Fönämnda ävenmötenagare
förekommande kontakterläggas frekventTill detta skall genom

sammanträffanden mellan MUSTsambandsmedel ochkrypterade
och FRA Jugogrupper.

frånunderrättelsebehoven MUST FRAangivitharFRA att mot
inledningsskede MUST främsttiden. krisensförändrades Iöver var

intensifieradesspridningsrisken. och med krisenlintresserad attav
medunderrättelser högreökade MUST:s behovunder avsommaren

blandunderrättelsebehov har berörtdetaljupplösning. MUST:s an-
följande:nat

materieltillgång, utbildningorganisation,förbands aktivitet,MilitäraO
och status

insatsområdenförbandsMilitäraO
och insatsområdenförbands verksamhetPolisiära0

finansiering och in-utbildning,organisation, beväpning,UCK:sO
satsområden

verksamhetUCK:s
AlbanienSituationen vid gränsen mot

DrenicaområdetSituationen i
lyktingströmmarF
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ochinvandrarverk SIVmedhaft StatensharMUST mötenäven
SÄPO. respektive 07-07.ägde 06-30Mötena rum

underrättelseverksam-inriktningenframhållitharMUST att av
huvudsakligen skett FMKosovokrisenmedsambandiheten genom

medhandläggarkontaktermånvissiförsorg även genommenegen
Fö.

ocksåanstalteninhämtandehuvudsak äriFRA är ett organ, men
uppdragsgivaressinaunderlag frånochunderrättelserberoende av

fråntillgodosetts bl.a.framförts ochönskemål harsida. Sådana även
formellaovannämndavid deskett mötenaSå har samtsida.MUST

respektive MUST.analytiker FRAmellantelefonkontaktervid
tjänst-från FRAtjänstemanhar04-07--06-25tidenUnder även en

förmedla in-då,harDenne utöverMUST:s Jugogrupp. attgjort vid
framföra såda-kunnattillMUST FRAriktningsönskemål från även

till MUST.sidafrån FRA:sna
underrättelsebe-deberoendevaritharFRA11%Inriktningen av

baseratssidauppdragsgivamasfrån ävenredovisatshov mensom
enhetdenArbetet inombedömningar.myndighetenspå somegna

tvåinriktatsprimärtharKosovobearbetningen motförhaft ansvar
kunskapkonflikten byggastadiumtidigtdels imål: ett upp enatt av

varsel kunnamed kortupplösning förgodmedsituationen attenom
bearbetakontinuerligtdelstidskritiskfrågor attnatur,avsvara

tidigarapporteringen. Denutgåendeför dendagsaktuella lägetdet
med åtföl-intensitetiutvecklasskullekonfliktenbedömningen att
redan 02-specialrapportresultatbl.a.prioriteringjande ensomgav

rapporteringen.kontinuerligadenförutom12
KosovorelateradgenomförtmyndighetenanmältharF24 att en

har diskus-Vid dessanovember 1997.ioch1997övning i april en
underrättelse-ochinforrnationsinhämtningförekommitsioner om

nationella och in-olikamellansamordningenverksamhet samt om
spelgenomfördesövningenförstaaktörer. Denternationella som

heldags-andradenochoch FMför UD, Föföreträdaremed som en
FOAharFörsvarsberedningen. Fö attmed noteratövning genom

bidragitMakedonienochi Bosnienfrånsina rapporter resor m.m.
under-bakgrundsteckninggivitellerbildenfullständigatill somatt

skeenden.för vissaförståelsenlättat
harunderrättelseenheter,dessdet tillanmältharFMV att som

inkommitharinteunderrättelsetjänsten,tekniskaför denansvaret
underrättelsefrågor frånellerunderrättelsebehovspecifikanågra

det tek-bedömerFMVrörande Kosovo.övrigt attieller FMMUST
med MUST:si enlighetkontinuerligt lämnasunderlagniska som

be-täckt behovetharprioriteringaroch äveninriktningartidigare
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träffande krisen i SomKosovo. exempel FMV tidigare läm-nämner
underlag rörande materiel i f.d. Jugoslavien, utarbetats förnat som

den svenska bataljonen i Bosnien underrättelseenheten i FMV:sav
arméavdelning. anmäler ocksåFMV myndigheten inte haftatt an-
ledning initiativ i fråga materielunderrättelser föran-att ta egna om
ledda händelserna i Kosovo.av

Övriga totalförsvarsmyndigheter

ES har meddelat myndigheten inte har några i sammanhangetatt
uppgifterrelevanta lämna.att

har meddelat det inom för forskningssammarbete§35 att ramen
Ljubliana fortsmed universitetet i har diskussioner möjlighetenom

genomföra studier med fokus på civilt motstånd med anledningatt
utvecklingen Någrai konkreta forskningsprojektKosovo. finnsav

dock inte. Myndigheten har meddelat det fråganäven att om om en-
militär insats i skulle aktualiseras bli frågaKosovo kan studierom-
rörande den svenska befolkningens inställning till sådant åtagan-ett
de. erinrar frågaSPF motsvarande rörande inställning tillattom en

sända svensk militär styrka till forna Jugoslavien finns iatt en myn-
opinionsundersökningardighetens sedan 1993.

"Q myndigheten har bevakat utvecklingen i Kosovoattuppger
någotbakgrund dels i skeendet bör påverka svensk civilmot omav

ÖCB:sdelsförsvarsplanering, utvecklingen kan freds-tangeraom
ÖCBfrämjande uppgifter inom bland har bevakatPFF.annat ut-

vecklingen med stöd källor och MUST:s orienteringar.öppnaav
Regeringskansliet har inte inriktat informationsinhämtningen och
ÖCB har inte heller funnit anledninng informera idetta ärendet.att
ÖCB erinrar också myndigheten vid föredragningar för Un-attom
derrättelsekommittén bland påtalat betydelsenannat att ett nyttav

för underrättelseanalys under regeringen skapas.organ

Sammanställning registrerade rörande Kosovomöten etcav

Kosovorelaterat.Kvartalsmöte EC 5 MUST:s Jugogrupp.01-13 -
loggade Kosovorelaterade telefonkontakten Fö-FRA,02-06 Första

därefter ytterligare 27 samtal 08-27.t.o.m.
tjugotal Kosovorelaterade justeringar under-03-12 Första ett avav- -

eller inriktningar vid MUST:s veckoliga undsäkbered-rättelsebehov
ningar.
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Fö-MUSTtelefonkontaktenKosovorelateradeloggade03-13 Första
mindredäreftertill midsommar,veckakontakter2-3följd perav

frekvent.
militärt läge.redovisarMUSTOPG:04-02
med FRA.inriktningsmöteMUST04-20

aktuellt läge.redovisarUDOPG:04-26
UD-Fö.Kosovomöte05-1 l

hos FRA.inriktningsmöteUD05-12
Kosovoinsatser.eventuellaangåendemed UDFö05-15 möte

uppfattningMUST:sJugogrupp.5-MUST:sECKvartalsmöte05-28
kosovoalbanskt mot-polisenocharmén samtjugoslaviskaom

stånd.Utvecklingsaltemativ.
intematio-orienteringlägesredovisning. UDMUST omOPG:05-28

åtgärder.Samfundetsnella
diskussion.förMUSTbesökerUD-handläggareEn06-02

Ömsesidig orientering.OPG:06-11
förMUSTbesökerBelgradfrånambassadtjänstemanSvensk06-12

diskussioner.
överlämnadesInriktnings-PMFRA.MUST,Und/Ber,FöMöte06-12

Und/Ber.Föav
effektivarebehovKonstaterades samar-MUST-FRA. avMöte06-12

Jugo-för FRAchefenochMUSTmellansambandskyddatochbete

grupp-
Flyktingfrågor.med SIV.MUST möte06-30

pålägetredovisningMUSThuvudpunkten. avKosovoOPG:07-02
berör-medmötebehovKonstaterades separatDiskussion.marken. av

agenda.OPGpunktståendeKosovo07-02Efter07-09.da. Se var
SÄPO.medMUST möte07-07

redovisasmarkenpåLägetFRA.MUST,Fö,UD,hoc-möteAd07-09
diskuteras.och

läm-Inriktnings-PMoch FRA.med MUSTUnd/Ber möteFö07-24

nas.
med FRA.inriktningsmöteMUST07-24

Kosovoläge.militärtchefen FöorienterarMUST07-29 om
militäradetfrämstredovisningomfattandeMUSTOPG: av08-06

läget.
redovisarMUSTFRA.MUST,Fö,UD,Samordningsmöte08-19

Kosovo-1äge.Ömsesidig orientering.
Även FRABosnien.ochKosovo5-MUST:ECKvartalsmöte08-20

deltog.
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Härtill kommer tjugotal MUST:s underrättelse- och säker-ett av
hetsberedningar fr.o.m. då03-12 underrättelsebehov och inriktning
till bl.a. fastställtsFRA eller ändrats.

Härtill kommer de olika karaktär Högkvarte-även möten av som
Operationsledning för eller deltar i inom för sittrets svarar ramen

för strategiska/operativa bedömningar situationen i områ-ansvar av
den där svensk insatt eller kan komma insättas. Vid så-ärtrupp att
dana kan ofta uppfattning läget och bedömda utveckligs-möten om
möjligheter diskuteras med och organisationer under-mersoner som
rättelsetjänsten inte har kontakt med.

Synpunkter avseende underrättelsebehov, inriktning och samord-
ning

någraRegeringen redovisar inte explicita underrättelsebehov i de
regeñngsbelut meddelas i anslutning till regleringsbreven. Där-som

uppgiftsbeskrivningarkan de redovisas härledaemot man ur som
sådana behov. tämligen allmänt hållna.Dessa är

beträffar de olika i iVad och sammanställningentexten ovan re-
idovisade det regel svårt entydigt hänföra dessamötena äretc. att

till fastställandeendera underrättelsebehov, framställan öns-av av
kemål inriktning eller till samordning underrättelseverksam-om av

oftaheten. naturligt det blir så, mellan de be-Det är möteatt att ett
inleds med lägesredovisning frånrörda eller fleraparterna en av

följerdeltagarna. Därpå diskussion i vissa fall i bl.a.utmynnarsom
framställningar kompletterande inhämtning underrättelserom av

bakgrund vad framkommit under gång.mötetsmot av som
fasta punkten vad UD:s samverkan med ochDen Fö HKVavser

veckosammanträden.inklusive MUST OPG Kosovorelateradeär
frågor har behandlats där varje vecka fr.o.m. och dessförinnan07-02

förstavid fyra tillfällen: gången 04-02. emellertid tveksamtDet är
det vid OPG sammanträdena skett fastställande underrättel-om av

sebehov eller explicit inriktning underrättelsetjänsten änannatav
undantagsvis. kan tänkas olikaDet detta frågaäven äratt en om

Underrättelsetjänstemakulturer. vill oftast ha så exakt angivna un-
derrättelseönskemål möjligt. denI diplomatiska miljön utgårsom

kanske å andra sidan från underrättelseorganen själva kanattman
de synpunkter kommer fram diskussionsvisomsätta ävensom om
uttryckligen pekar på underrättelsebehoven. framhållerinte UDman

det för framtiden bör dess inriktning underrät-övervägasatt om av
telseorganens inhämtning och anpassning till kan for-UD:s behov
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famgårredovisning äveneffektiviseras. UD:s attAvochbättras
kanskeveckosammanträden. Detideltagit OPGnormalt inteFRA

särskiltbör deltainte FRA motanledning övervägafinns att om
inför-förutsättningarhaftuppenbarligen attFRAbakgrund attav

information.relevantsammanhangetskaffa i
har MUSTveckosammanträdeni OPG:sdeltagandeUtöver

varvidsammanträden,kvartalsvisahaftEC 5Jugogruppen och
hardiskuterats. UDhainriktning kanochunderrättelsebehovbl.a.

inrikt-särskildaochad hoc-möten ävenhaft några ettäven par
medtillfällenvidFRA,såväl MUSTmed ettningsmöten parsom

gång.båda på samma
deltagit iövrigteller i ettUD arrangeratkonstateraskanDet att
myndigheterunderrättelserelaterademedKosovomöten20-tal

måstevilketperioden,studeradedenundermotsvarande va-anses
antal.stortettra

organisationsenhetsärskildharFörsvarsdepartementet, ensom
beredskapsfrågor, harochunderrättelse- natur-förUnd/BerFö av

förutomoch FRAmed MUSTkontakt attintimarehaftskälliga en
medverkatharveckosammanträden. Man äveni OPG:sdeltagitman

och FRAMUSTmed UD,tillsammanssamordningsmöteni ett par
inriktningsmötenrenodladehaftharförutom ettatt par merman

iöverlämnatsinhämtningsönskemålvarvidoch FRA,med MUST
kon-frekventstått iUnd/Bersynnerhet har Föifonn. Menskriftlig

teleförbin-krypteradeutnyttjandemedoch FRAmed MUSTtakt av
underrättelseorganenställts tillfrågorpreciseradeharHärviddelser.

Und/Berså Fömedinkomma atthaftofta snarastatt svar,som
berörd iellerförsvarsministernorienterakunnatskyndsamt annan

utnyttjatsocksåharsambandsmedlenkrypteradeDedepartementet.
bedömtaktuellt ellerdiskuterarespektive FRAMUSTmedför att

50-minsttidsperioden haraktuella ettdenUnderläge.kommande
varitalltsåharFöslagredovisat ägtkommunikationertal rum.av

underrättel-inriktadetaljofta igälltdetaktivsynnerligen attnär --
Kosovorelate-olikaklarläggasökaochdiskuteraoch attseorganen

underrättelseönskemålenbristsituationer. En attrade varasynes
telefon.förmedlasfall dessai dedokumenterassällan per

åt-förenadeunderrättelseverksamhetenSamordning genomav
inteförefallersidaförsvarsdepartementensochutrikes-frångärder

utsträckning.någoniskett störreha
i FMunderrättelsebehovengrundläggandedeklarläggerMUST

underrättelseinrikt-aktuellaDeårligen.reviderasUS,INRI som
säkerhets-ochunderrättelse-vid denjusterasellerändrasningarna

för FRA,därochvecka representanterberedning äger varrumsom
uppgjordesKosovokonfliktenanledningdeltar. Ioch FOAFMV av
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särskild underrättelseplan vid halvårsskiftet. kanäven Det möjli-en
tyckas i laget, uppenbarligen bedömdes detsenaste attgen vara men

dessförinnan inte förelåg något behov sådan plan deutan attav en
normala rutinerna tillfyllest. Dessutom det alltid sin tidtarvar
innan finner de särskilda former för inhämtning och bearbet-man
ning kan behövas i speciell situation. Till de rutinartade in-som en
slagen i samarbetet mellan MUST och hördeFRA inriktningsmöten

ägde i april, juni och juli. Samverkan mellan MUST ochsom rum
harFRA Jugogrupper skett sedan 1993 och har varitsträvan att

skall träffas minst gånger årligen för utbyteettgrupperna par av un-
derlag diskussion.och förefallerDetta anmärkningsvärt sällanvara
och fannuppenbarligen på håll samarbetet inte funge-ömse attman
rade tillfredsställande varför vid i juni diskutera-1998möteettman
de åtgärder för förbättra detta. Det resulterade i de krypteradeatt att
sambandsresursema förstärktes. Därefter kunde telefonförbindelse
utnyttjas för överläggningar och diskussioner underlag och be-om
arbetningsresultat mellan berörda åtgärd,En iparter. annan som
första hand betingad personalbrist vid MUST, ävenvar av men som
främjade möjligheterna till inriktning och samverkan, FRAattvar
under tremånadersperiod ställde till MUST:s förfogan-en en person
de för tjänstgöring vid dess EftersomJugogrupp. denne tjänstgjorde
vid FRA dag i veckan kunde information och önskemål överförasen
i båda riktningarna.

ligger iDet sakens främstFRA inrikt-ärnatur att mottagare av
ningsönskemål från sina uppdragsgivare. Inriktning har skett på det

och vid de tillfällen redovisats i det föregående.sätt För be-attsom
driva sin inhämtande och bearbetande verksamhet så bra möj-som
ligt emellertid beroendeFRA bakgrundsinformationär avseendeav
aktuell och planerad verksamhet. gällerDetta inte minst beträffande
pågående eller möjligen kommande kriser där svensk personal del-

eller kan komma delta. fåttFRA har sådan information fråntar att
sida. SannoliktMUST:s skulle haFRA varit betjänt infor-av mer

mation det slaget från sida,UD:s vilket hade kunnat tillgodosesav
regelmässigtFRA deltagit i OPG-mötena.om

Det kan konstateras det totalt har genomförts antalatt ett stort
Kosovorelaterade sammanträden och olika slag därmöten av repre-

för UD, Fö, MUST och deltagitFRA i olika konstellatio-sentanter
eller alla tillsammans. Till dessa kommer minst 50-tal regist-ettner

rerade samtal eller andra kontakter med utnyttjande krypteradeav
sambandsmedel. I synnerhet harFö varit aktivt det gälltnär att
informellt ställa underrättelsemässiga krav på ochsätt MUST FRA.

Sammantaget har dessa aktiviteter lett till underrättelsetjäns-att
efter hand fått uppgifter förelagda Fö respektivetema UDav som
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grundläggande uppgifter eller tilltill respektive tjänstskomplement
erforderligtsjälva eller i samverkan bedömtvad dessa motvara

händelseutvecklingen. det sammanhang-aktuella Ibakgrund denav
för övrigt till slutsatsen åtgärder bordeochkom FRAMUST attet

samarbetet dem emellan.förbättravidtas för att
fråninriktning och samordningunderrättelsebehov,beträffarVad

redovisat beläggsida konstateras det saknasregeringskansliets att
ochunderrättelsebehovensinsemellanoch Föför UD stämtatt av

sådanunderrättelseorganisationema. Omi tillförmedlat dessa en
möjligtpå tidigt stadium detförekommithadesamordning är attett

blivit mindre ad hoc-fått ytterligare stadga ochhadeverksamheten
ochockså antalethade sannoliktDärmedbetonad. möten samman-

effekten hade reducerats.minskasträden kunnat utan att
i huvud-underrättelseverksamhetenkonstaterasSlutligen kan att

förstödden därigenom utgjortväl ochfungeratsak har gottettatt
politiska och militä-erfordratsoch åtgärderbedömningarde som

beslutsnivåer.ra
Kosovostudienerfarenheter kan drasdebakgrundMot avsomav

för-för ytterligareåtgärderföljandeblandbör övervägas attannat
och rele-olikasamspelet mellanverksamhetenbättra samt organ

nivåer:vanta
uppgifter ochunderrättelsetjänstemasbeskrivningarRegeringens av

precisa.någotbördem emellanrelationerna göras mer
efter samordnaböroch försvarsdepartementenaUtrikes- sträva att

redovisasmöjlig mån kanså dessa iunderrättelsebehoven att sam-
respektivehindrar inteunderrättelseorganen. Dettatillordnat att

underrättelseönske-specifikaframställakandärutöverdepartement
relevantaeller andrarespektive FRAMUSTmål till organ.

framställaeftersammanhangetbör iUtrikesdepartementet sträva att
underrättelseönskemål möjligt.så konkreta som

sådanaefter dokumenterabörFörsvarsdepartementet ävensträva att
telefon.framförsunderrättelseönskemål persom

delta i OPG-regelmässigt börinte FRAbörDet övervägasäven om
mötena.

förbättraytterligarebör fortsätta strävandenaochMUST FRA att
emellan.organisationernasamarbetet
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