
MUST är en kunskapsorganisation med bredd. Hos 
oss arbetar personal med skilda utbildningar och 
kompetens, till exempel:
•	 statsvetenskap, juridik, journalistik, språk
•	 officerare, med inriktning mot t.ex. taktik,  strategi 

och internationella insatser
•	 IT, ingenjörsvetenskaper, matematik
•	 ekonomi, psykologi, HR och administration.

Vårt behov av olika kompetenser förklaras av att 
arbetsuppgifterna är olika till karaktär och att 
MUST i vissa avseenden fungerar som en separat 
myndighet, med egna stöd- och ledningsfunktioner.

Flertalet av våra medarbetare fördjupar eller 
breddar sin kompetens, andra specialiserar sig mot 
internationella insatser och några gör chefskarriär.

För att arbeta på MUST krävs svenskt medborgar-
skap och godkänd säkerhetsprövning.

Internationell tjänstgöringsplikt gäller för hela 
Försvarsmakten.

Vi annonserar lediga tjänster på Försvarsmaktens 
webbplats och i press.

Huvudkontor
Lidingövägen 24, Stockholm
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Sveriges närområde fortsätter att vara ett 
gränsland som präglas av relationen mellan USA, 
Nato, EU och Ryssland. Ryssland är öppet negativt 
till en fortsatt utvidgning av Nato, och en utökad 
Nato-närvaro i vad man betraktar som det ryska 
närområdet. Ryssland kommer de närmsta åren 
sannolikt ha fortsatt starka säkerhetspolitiska 
 intressen i Sveriges närområde.

Främmande underrättelsetjänsters fällor kan 
 utgöras av mailbilagor eller USB-minnen med 
dold kod, som delas ut som presenter på  mässor 
och som vid anslutning ger möjlighet att  extrahera 
dokument eller fjärrstyra datorns  mikrofon och 
kamera.

MILITÄRA UNDERRÄTTELSE 
OCH SÄKERHETSTJÄNSTEN 

SÄKERHETSTJÄNST

Den militära säkerhetstjänsten bedrivs inom 
tre  huvudområden:

SÄKERHETSUNDERRÄTTELSETJÄNST upptäcker, 
klarlägger och motverkar säkerhetshot som riktas 
mot Försvarsmakten och dess intressen inom och 
utom landet.

SÄKERHETSSKYDDSTJÄNST förebygger bl.a. att 
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör 
 rikets säkerhet inte röjs, och att endast personer 
som är pålitliga utifrån säkerhetssynpunkt deltar   
i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet.

SIGNALSKYDDSTJÄNST förhindrar att obehöriga 
får insyn i, eller kan påverka totalförsvarets 
telekommunikationer. Signalskydd omfattar även 
användning av krypton i IT-system.

UNDERRÄTTELSETJÄNST

På regeringens och ÖB:s uppdrag hämtar MUST 
in information som analyseras och delges som 
underrättelserapporter. De behandlar bl.a. trender i 
omvärlden, yttre hot mot Sverige och vad som händer 
i områden för internationella militära insatser. Den 
detaljerade inriktningen och rapporterna är hemliga. 

Underrättelsetjänsten bygger sina analyser på så 
många olika typer av källor som möjligt, hemliga 
som allmänt tillgängliga. 

Medan signalspaning beställs från FRA, samlar MUST 
själv in mycket av den information som behövs för 
analysen.

107 85 Stockholm,  tel 08-788 75 00   
www.forsvarsmakten.se/must

MUST tillkom 1994 efter en omorganisering inom 
Försvarsmakten och är en del av Högkvarteret. 
MUST:s verksamhet är lagreglerad och följs upp 
av uppdragsgivarna och en statlig inspektion. 

Sekretess är en förutsättning för vårt arbete, men 
styr även vad vi kan förmedla till allmänheten. 
Den här foldern ger dig en övergripande bild av 
vår verksamhet.


