Must | Säkerhetstjänst

Mångfald en
förutsättning
– Mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna göra
ett bra arbete. Det säger chefen för Must, generalmajor
Håkan Pettersson, med anledning av den kritik säkerhetstjänsten har fått för behandlingen av personal med
annan etnisk bakgrund.
Han uttrycker också oro över att den kompetens
säkerhetstjänsten har då det gäller att utveckla och
hantera kryptosystem riskerar att flyttas från Försvarsmakten.

text ulf petersson foto anders sjödén
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Generalmajor Håkan Pettersson är För-

delser, vänskap eller religionstillhörighet.

svarsmaktens säkerhetsskyddschef. I den

Att känna till dessa är speciellt viktigt vid

egenskapen är han satt att skydda För-

etniska konflikter.

svarsmakten och dess tillsynsmyndigheter

Personalen i utlandsstyrkan med kopp-

mot de hot som tiden formulerar. Identi-

ling till någon av parterna i ett missions-

fiera, kvantifiera och klara ut hur skyddet

område kan vara sårbara om denna kopp-

mot hoten ska se ut, både tekniskt och i

ling utnyttjas av någon part i konflikten. I

form av regelverk.

vissa situationer kan sådana kopplingar

– Tidigare handlade det om att skydda

utgöra en direkt fara för personens liv.

vår kapacitet, vår förmåga i det fasta inva-

– Vi tittar på individens säkerhet och

sionsförsvaret. Idag handlar det om hur vi

förbandets säkerhet. En annan aspekt är

ska skydda våra intressen och våra infor-

att vi deltar i missioner med andra länder

mationssystem.

idag.

och vi deltar i enlighet med de regler som

Hotbilden är bred och diffus och svår att

gäller. Hela det här sammanhanget har

konkretisera, säger Håkan Pettersson.

betydelse då vi genomför en säkerhets-

Efter den 11 september har terrorn kommit i för-

prövning, säger Håkan Pettersson.

grunden.

Det

är

svårare

Dagens hot ställer krav på andra kom-

foto:pressens bild

petenser och tekniker. Sedan IT-boomen

Beslut om anställning fattas av arbets-

har Försvarsmakten legat efter resurs-

givaren, i regel förbandschef, men perso-

mässigt. Från början var intresset inriktat

nal får inte placeras i säkerhetsklassad be-

nätverksbaserade försvaret, glider oss ur

på vilken enorm nytta tekniken innebar.

fattning utan en godkänd säkerhetspröv-

händerna, säger Håkan Pettersson.

Det byggdes, köptes och konstruerades

ning genomförts. Då begås ett lagbrott.

Försvarsmakten är den myndighet som

utan att någon brydde sig om säkerheten.

Chefen för Must anser det viktigt att

Ingen frågade hur vi ska skydda all infor-

förklara säkerhetstjänstens betydelse för

tessbelagda uppgifter och dessutom leder

mation som finns i systemen?

att nå framgång.

utveckling av IT-säkerhetsskydd i statsför-

hanterar i särklass störst mängd

sekre-

– Det har varit en rejäl återtagningsre-

– Det förekommer inom försvaret en

sa. Säkerhetstjänsten har fått mer resurser

uppfattning om att ”verkan går före

men långt ifrån tillräckligt. Vi har oerhört

skydd”. I en stridssituation är denna in-

många system att hålla reda på i Försvars-

ställning relevant, men inom säkerhets-

Snabb utveckling

makten. Inte bara datorerna på skrivbor-

prövningen, som är ett långsiktigt före-

Maktbalansen mellan de två supermak-

den, vartenda vapensystem, varenda platt-

byggande arbete, kan detta synsätt äventy-

terna har upphört och efter den 11 septem-

form innehåller datorchip som är möjliga

ra såväl våra svenska soldaters liv som För-

ber har terrorn kommit i förgrunden.

att hacka sig in i eller på annat sätt angri-

svarsmaktens operationer och anseende.

Hoten mot Försvarsmakten ser annorlun-

pa, säger Håkan Pettersson.

valtningen, något som Håkan Pettersson
anser inte har beaktats i utredningen

da ut idag. Skyddet av våra internationella

Infosäkutredningen

insatser, skyddet mot terrorism och skydd-

Säkerhetsprövningen

En utredning har nyligen offentliggjorts

det av våra informationssystem. har hög-

Must har kritiserats för att särbehandla

som föreslår en ny organisation då det gäll-

sta prioritet.

människor med annan etnisk bakgrund

ler Sveriges förmåga att utveckla och vid-

vid säkerhetsprövningar. Håkan Petters-

makthålla

Informations-

bygger på modern IT-teknik. Skyddas inte

son förnekar bestämt att så sker, däremot

säkerhetsutredningen förespråkar att det

informationen så är hela idén med ett nät-

kan personliga kopplingar till konfliktom-

administrativa ansvaret för kryptoskyddet

verksbaserat försvar förlorad.

rådet ha betydelse för säkerheten.

faller under Krisberedskapsmyndigheten

Håkan Pettersson beskriver en säker-

– Nu deltar vi i internationella missio-

och det tekniska utvecklingsarbetet blir en

hetstjänst med knappa resurser i förhåll-

ner och i dessa är mångfald en förutsätt-

uppgift för en nybildad myndighet. Från

lande till de krav tiden ställer.

ning för att vi ska kunna göra ett riktigt

att kompetensen avseende kryptolösning-

– Säkerhetstjänsten styrs av lagar och

bra jobb. Kunskaper om seder och bruk är

ar tidigare varit samlad på säkerhetskonto-

förordningar och nu löser vi våra uppgifter

vitala såväl i konfliktområdet som hemma

ret delas det enligt utredarens förslag upp

med näsan knappt ovanför vattenlinjen.

i Sverige, exempelvis bland Musts perso-

på två myndigheter.

Utveckling inom IT- och kryptoområdet är

nal.
Håkan Pettersson understryker vikten

kryptosystem.

Förslaget ska nu ut på remiss och resulterar i vår i en proposition.

Hela det nätverksbaserade försvaret

mycket expansiv och detta ställer höga
krav på säkerhetstjänstens förmåga. Stän-

av att känna till personalens eventuella

– Förslaget innebär tyvärr att en stor del

dig kompetensutveckling är nödvändig.

relationer till konfliktområdet. Exempel

av den viktiga förmåga och kompetens

Tappar vi sex månader så är vi avhängda.

på detta kan vara släktskap, affärsförbin-

som försvaret behöver, bland annat för det

Så snabb är det tekniska utvecklingen. l
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Varje vecka inträffar ett 30tal säkerhetsincidenter inom
Försvarsmakten.
På säkerhetskontoret vid
den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten uppdateras säkerhetsläget kontinuerligt. Säkerhetskontoret
har som sin uppgift att skyddda Försvarsmakten och dess
tillsynsmyndigheters verksamhet mot säkerhetshot.
text ulf petersson
foto andreas karlsson/fbb
Underrättelseverksamhet riktad mot Sverige är kvar på en förvånansvärt hög nivå,
både mot Försvarsmakten och mot industrin. Det har dock skett en klar omsvängning mot det högteknologiska området. Utlandsstyrkan är ständigt utsatt för främmande underrättelseverksamhet.
Det säger chefen för säkerhetskontoret
vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), John Daniels.
Säkerhetskontoret, Musts andra verksamhetsgren vid sidan av underrättelsekontoret, har som sin uppgift att skydda
Försvarsmakten och dess tillsynsmyndigheters verksamhet mot säkerhetshot. Till
tillsynsmyndigheterna räknas Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan och Fortifikationsverket.
De säkerhetshot som identifierats sorterar under fyra rubriker: terrorism, främmande underrättelsetjänst, kriminalitet
och, något som är vanligt vid internationella insatser, det som kallas subversion
eller smutskastning mot den verksamhet
som bedrivs.
– För att kunna säkra verksamheten
arbetar vi mycket förebyggande. Säkerhetsprövning av den egna personalen är en viktig del. En hög IT-säkerhet blir allt viktigare
där vi tar fram IT-säkerhets- och kryptolös- ä
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För säk

erhets skull

ä ningar och även skriver regelverket, säger

i deras metoder, storleken eller kapaciteten

Registerslagning hos polisen, kontroll

John Daniels, som är chef för säkerhetskon-

inom olika områden, deras källor, genom-

av ekonomisk status, psykologutlåtande,

toret på Must.

förda eller pågående operationer. Det be-

intervjuer och referenstagningar är exem-

drivs en säkerhetsunderrättelsetjänst men

pel på underlag som kan ligga till grund vid

då samtalet kommer in på den verksamhe-

en säkerhetsprövning. Det finns tre nivåer

ten blir svaren knapphändigare.

i säkerhetsprövningen, nivå 1, 2, 3, där

Ständiga uppdateringar
Säkerhetsläget uppdateras ständigt. Till

ettan är den mest omfattande.

den så kallade säkerhetsdesken rapporteras

– Vi delar upp underrättelsetjänsten om

säkerhetsincidenter ifrån hela riket och

säkerhetshot i två kategorier, hot av allmän

– Det spelar ingen roll hur bra regelverk

från våra internationella insatser. En säker-

karaktär och hot av mer specifik karaktär.

vi har och hur bra tekniska skyddsmekanismer vi har om inte personalen är pålitlig

hetsunderrättelseledare sitter som spindel

och lojal, då finns problemen på insidan,

i nätet, sammanställer uppgifterna och ser
till att omedelbara åtgärder vidtas och beredningar påbörjas i syfte att långsiktiga
säkerhetsskyddsåtgärder

påbörjas.

Ofta

agerar man lokalt med omedelbara åtgärder, mer omfattande händelser hanteras
centralt.

”Det inträffar ett 30-tal
säkerhetsincidenter i
veckan...”
john daniels, must

säger John Daniels.
Säkerhetskontoret gör också egna uppföljningar under anställningens gång. Om
en anställd exempelvis hamnar i polisens
register så kommer det vanligen till säkerhetskontorets kännedom. Mellan säkerhetspolisen och Försvarsmakten finns en

– Det inträffar ett 30-tal säkerhetsincidenter i veckan inom Försvarsmakten.

Vi får våra underrättelser på olika sätt. Vi

registernämnd som avgör om uppgifterna

Exempel är underrättelseverksamhet rik-

har en bred krets av källor och kontakter.

ska lämnas till Försvarsmakten. Arbetet med

tad mot nätverksbaserat försvar, underrät-

Och så samarbetar vi mycket med Säker-

säkerhetsprövningar styrs av säkerhets-

telseverksamhet mot våra internationella

hetspolisen och Försvarets radioanstalt,

skyddslagen och säkerhetsskyddsförord-

insatser, förlust av sekretessbelagd infor-

säger John Daniels.

ningen. Säkerhetsprövningen avgör om en

mation, datorintrång eller inbrottsförsök i
vapen- och ammunitionsförråd, säger John

Säkerhetsprövning

Daniels.

En stor del av personalen i Försvarsmakten

person kan placeras i en säkerhetsklassad
befattning, arbetsgivaren (i regel förbandschef) avgör om personen ska anställas.

På säkerhetskontoret är 70 procent av de

säkerhetsprövas. Säkerhetsklassade befatt-

Säkerhetsprövning genomförs också för

anställda civila och andelen kvinnor cirka

ningar kräver en säkerhetsprövning och

personal vid företag som upphandlats med

25 procent. All verksamhet inom Must är

säkerhetsklassning förutsätter att perso-

särskilt säkerhetsskyddsavtal.

omgärdad av sekretess. John Daniels undvi-

nen i fråga hanterar sekretessbelagd infor-

ker frågor som på något sätt anger detaljer

mation eller tjänstgör i utlandsstyrkan.

Informationssäkerhet
Allt mer information lagras och överförs i
tekniska system. John Daniels var tidigare
chef för IT-säkerhetsavdelningen innan
han övertog chefskapet för hela Säkerhetskontoret. Det är ett tidens tecken. Idag
krävs kompetens inom IT-området.
– Vi lägger närmare hälften av våra resurser på krypto- och IT-säkerhetsområdet,
det gäller både förebyggande arbete och
hantering av olika incidenter. En avdelning
på säkerhetskontoret arbetar uteslutande

Underrättelseverksamheten mot utlandsstyrkan
är ständigt pågående. John Daniels betecknar
aktiviteten som hög.
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”Vi lägger närmare hälften
av våra resurser på kryptooch IT-säkerhetsområdet...”
john daniels, must

John Daniels är chef för säkerhetskontoret, där man bland annat lägger stor kraft vid att skydda de
internationella insatserna.

med teknikutveckling, att utveckla krypto

stora återverkningar. Säkerhetsmedvetan-

– I värsta fall leder det till dödsfall eller

och IT-säkerhetsmekanismer, och det är

det är gott men kan bli bättre, säger John

personskador om vi exempelvis röjer pågå-

kunskaper som kommer hela statsförvalt-

Daniels.

ende operationer i internationella insatser,

ningen till del, säger John Daniels.
Säkerhetskontoret står även för regelverk och kontroll av kryptoskyddet inom

Underrättelseverksamheten mot utlands-

eller avslöjar våra källor för andra under-

styrkan är ständigt pågående och John

rättelsetjänster. Att inte uppträda i enlig-

Daniels betecknar aktiviteten som hög.

het med hotbilden, exempelvis att i ett kon-

hela statsförvaltningen. 90 myndigheter

Lokalanställd personal har ofta ett

fliktområde åka omkring i icke splitter-

och försvarsindustriföretag använder kryp-

starkt tryck på sig att lämna underrättelser.

skyddade fordon trots terrorhot, kan få

tosystem i varierande omfattning.

Det kan handla om att ange när ett förband

omfattande konsekvenser. Operationer kan
störas eller omöjliggöras om information

Prioriterar utlandsstyrkan
Säkerhetskontoret lägger stor kraft vid att
skydda

de

internationella

insatserna.

Kontroller genomförs varje halvår, till skillnad från exempelvis en militärdistriktsstab som kontrolleras var fjärde år. En
grupp från säkerhetskontoret åker ut till
ett missionsområde och där kontrollerar
säkerhetsskyddet inom alla områden från

”Vi prioriterar de internationella insatserna, exempelvis
är säkerhetsprövningen vid
de internationella insatserna extra noggrann.”
john daniels, must

ten läggs dock på stöd och utbildningen vid
den kontrollerade enheten.
– Vi prioriterar de internationella insat-

tande följder.
En officer i en av våra missioner inledde
en relation med en lokalanställd. Den
lokalanställda utsattes för hårda påtryckningar från lokal part i konflikten att få
fram information, annars skulle hon råka
lyckades få tillbaka den innan den lämnats

begränsningar till hanteringen av hemliga
Tyngdpunkten av kontrollverksamhe-

John Daniels ger sedan exempel på en
verklig händelse som kunde ha fått omfatt-

illa ut. Hon kom över informationen vi

IT-säkerhet, säkerhetsprövning, tillträdeshandlingar.

läcker ut, säger John Daniels.

lämnar förläggningen, var de ska och när

vidare.
Det kan allvarligt skada förhållande till

de återvänder. Framförallt specialförbandens verksamhet tilldrar sig stort intresse.

Skadar relationer

annan stat och vårt deltagande i missionen
om slarv leder till att sekretessbelagd information kommer på avvägar. Det har fak-

serna, exempelvis är säkerhetsprövningen

Förlust av hemlig information kan ske

tiskt vid några tillfällen slutat med att

vid de internationella insatserna extra nog-

genom slarv, felaktigt handhavande eller

generaler fått åka och förklara hur Sverige

grann. Förbanden är insatta i skarp verk-

brott mot regelverket. Vad händer då säker-

avser att förbättra säkerheten i missionen.

samhet och går det snett får det genast

hetsarbetet misslyckats?

l
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SÄKERHET

Hotbedömning
rrorgrupp
e
T

Hotskala

Intention
(få ut ISAF ur
Afghanistan)
Tillfälle
(väg till
flygplats)

Mycket
högt hot
Högt
hot
Förhöjt
hot
Lågt
hot

Det
skyddsvärda,
Generalen

Inget
synbart hot

DDSÅTGÄRD
SKY

AFGHANIST
Kapacitet
(bombattack)

Scenario
En svensk vakt- och eskortstyrka skall
eskortera en hög general från en ISAFbas till en flygplats i Afghanistan.
Steg 1 - hotbedömning
Först görs en identifiering över vad
som är det skyddsvärda, i det här fallet
generalen, och därefter görs en
bedömning av hotet som kan riktas
mot generalen.
Hotet utgörs här av en terrorgrupp som
enligt tillgängliga underrättelser
bedöms ha kapacitet att utföra en
bombattack med intentionen att få ut
ISAF ur Afghanistan. Tiden och platsen
är vägen till flygplatsen. Hotet och
risken bedöms på en skala från 1-5.
Hotnivån bedöms som FÖRHÖJT HOT
eftersom enstaka attacker tidigare
utförts av gruppen i detta område.
Steg 2 - sårbarhetsbedömning
Därefter bedöms vilken sårbarhet
generalen har i form av exempelvis
skyddsnivå, säkerhetsmedvetande hos
eskortstyrkan och var generalen
kommer att befinna sig i tid och rum.
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Gripa lokal ledare
för Terrorgrupp
Steg 3 - riskbedömning
När hotet vägs mot sårbarheten görs
en bedömning av sannolikheten för att
generalen skall drabbas av effekterna
av hotet, samt vilka konsekvenser eller
skador som kan komma att uppstå.
Sannolikheten bedöms som 3, dvs
möjlig (< 25%). Konsekvensen bedöms
som 4, dvs allvarlig. Risken är lika med
3 x 4 = 12. Eftersom denna modell låter
konsekvensen väga något tyngre än
sannolikheten vid riskbedömningen
blir risknivån HÖG RISK. Ansvarig chef
beslutar sedan om vilka skyddsåtgärder
som skall prioriteras för att kunna
minska risken.

SKYDDSÅTGÄRDER

TSANALYS

Sårbarhetsbedömning
General
Skydd
(Oskyddat
fordon)
Säkerhetstänkande

Förhöjt hot

DDSÅTGÄRD
Y
K
S

TAN
Eskort av General
till flygplats

Använda
splitterskyddade
fordon

Riskanalys
Sannolikhet

5
4
Riskskala
Mycket
hög risk

Sannolikhet

5
4

x

3
2
1

x

3
2
1
1

2

3

4
5
Konsekvens

Hög
risk

1

Förhjöd
risk

Sannolikhet x
Konsekvens:
(3x4 = 12)

Låg
risk
Ingen
synbar risk

2

3

4
5
Konsekvens

Risk = 12

Prioritering
Insats & Försvar | 5:2005 17

Must | Säkerhetstjänst

Ingen
”alien”
i försvaret
Säkerhetskontoret är Försvarsmaktens och dess
tillsynsmyndigheters skydd mot säkerhetshot. Här
finns personal med en rad kompetenser inom allt
från samhällsvetenskap till teknik. En stor del av de
anställda har hemliga tjänster.
text & foto anders sjödén

– En hög professionell nivå inom alla delar är viktig, säger

bland personalen har en av avdelningarna inom säker-

överste Klas Eksell, operativ ledare för säkerhetskontoret

hetskontoret gjort 32 missioner i utlandet.

vid Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

– Utan att tala om hur många de är på den avdelningen

De två närmast föregående åren har Eksell varit brigad-

så skapar det ändå en relativt god uppfattning om att per-

chef på Norrbottens regemente, I 19, i Boden. En fältnära
och värnpliktstät verksamhet. Steget kan verka stort till

sonalen vet vad som pågår där ute, säger Klas Eksell.

den mycket mera slutna och hemliga världen på säker-

Bred kompetens

hetskontoret.

Säkerhetskontorets uppgift är att på olika sätt skydda

– När jag började här trodde jag att jag skulle vara

Försvarsmaktens personal, materiel, information, metoder

annorlunda mot alla andra som arbetar här, men jag kon-

med mera mot olika typer av säkerhetshot. Såväl utom-

staterade snabbt att det inte är så. Trupperfarenheten, den

lands som i Sverige. Det kräver som Klas Eksell säger en god

internationella erfarenheten och rutinen hos personalen

kunskap om organisationen. Personalen på säkerhetskon-

här är stor. Det är inte fråga om några stabsofficerare som

toret har därför en stor bredd i sina kompetenser. Här finns

smyger omkring i korridorerna. Det finns en stor kunskap

kunskaper av vitt skilda slag.

om hela Försvarsmakten

och det är viktigt, säger Klas

Eksell.
Som exempel på den internationella erfarenheten
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Hur många som arbetar på säkerhetskontoret är inte
officiellt. Inte heller vilken kapacitet och förmåga kontoret
har.

– Säkerhetskontoret inte är någon ”alien” i Försvarsmakten som någon kan lockas att tro. Vi är snarare ÖB:s

som har hemliga befattningar och därmed inte kan berättta vad de gör eller vilka de är.

hårt arbetande resurs i skyddet av densamma. När jag kli-

– Det ska inte vara uppenbart vilka som arbetar här.

ver in på kontoret konstaterar jag att vi har en otroligt bred

Vissa enheter har fler som är Mua, andra färre. Det ska göra

sammansättning. Vi är gamla och unga, män och kvinnor,

det svårare att analysera organisationen och minskar

officerare och civila, akademiker med samhällsvetenskap-

risken för otillbörliga kontakter från länder, organisationer

lig bakgrund och anställda med djupaste teknikkunskaper.

eller individer. Ytterst handlar det om att skydda vår per-

Det är en mångfacetterad organisation, vilket också krävs

sonal och organisationen.

för att kunna göra ett bra arbete. Bred kompetens ger hög
kvalitet, säger Klas Eksell.

Hemliga

Personalen till säkerhetskontoret rekryters på normalt
sätt. Öppna tjänster annonseras ut och finns hos arbetsförmedlingen. Den som är aktuell för ett jobb genomgår en
normal säkerhetsprövning.

Säkerhetskontoret är av naturliga skäl inte helt öppet med

– Det är en adekvat och normal anställningsprocess med

sin organisation. Mua är en förkortning som står för Must-

intervjuer och så vidare. Inget konstigt. Det är inget

anställd.

märkligt med de människor som jobbar här. Skillnaden är

Det är ett begrepp som omfattar en hel del av personalen
på säkerhetskontoret. Den gäller den del av de anställda

att en felrekrytering kan få mycket stora konsekvenser,
säger Klas Eksell. l
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Must | Personal

”Maria”, analytiker på Must:

”Mitt jobb
är hemligt”
De har kallats människor utan ansikte – Mua. Hur
många de är i Försvarsmakten är hemligt, likaså vad
var och en av dem gör. Maria är en av dem som är Mua
och därmed har sin befattning skyddad.
text & foto anders sjödén

Förkortningen står för Mustanställd. Myter-

– Det här jobbet är ändå ganska utåtrik-

er också att det är ganska skönt att jag inte

na och föreställningarna om personalen med

tat och personer som jag har kontakt med

kan prata om jobbet när jag inte är här.

hemlig befattning är många, både i och

måste kunna få tag i mig och jag måste

Man lämnar allt på jobbet och fritiden blir

utanför försvaret.

kunna få tag i dem. Det är inte fråga om

verkligen fritid i den bemärkelsen.

– Att vara Mua innebär att befattningen
i sig är skyddad. Framför allt handlar det

någon isolering. Däremot är det inte så att
jag delar ut visitkort med mitt namn på.

Problemen med att vara ”hemlig” upplever Maria inte främst i privatlivet, utan

om att verksamhetsområdet och vad jag

Maria har varit Mua hela tiden sedan

snarare på jobbet. Framför allt med prak-

gör i detalj är skyddat, säger Maria som

hon började inom Försvarsmakten. Hon

tiska saker som att boka tjänsteresor, boka

egentligen heter någonting annat.

började i försvaret ganska omgående efter

en bil, ta emot och skicka post, och att

Maria arbetar som analytiker på säker-

avslutade universitetsstudier och har där-

använda anställningsförmåner som fysisk

hetskontoret inom Must, den militära

för inte direkt något att jämföra med när

träning.

underrättelse- och säkerhetstjänsten. Hen-

det gäller tjänsten inom försvaret.

nes specialitet handlar om säkerhetspolitik.

Hemlig befattning

Hennes identitet är i sig inte skyddad,
men eftersom hennes namn och person
inte får kopplas till var hon arbetar måste

Varken inom eller utanför organisatio-

Privat kan hon berätta för familj och vän-

allt skötas genom en administratör eller via

nen kan hon framträda med sitt namn fullt

ner vad hon arbetar med i stora drag, men

närmaste chef.

ut. Familj, vänner, kolleger och vissa kon-

inte i detalj.

– Det är administrativa saker som det är

takter som har med arbetet att göra vet i

– Jag kan säga att jag arbetar som analy-

mest krångel med. Jag blir väldigt beroende

olika grad vad hon heter och vad hon gör. I

tiker inom Försvarsmakten. Det brukar

av att det finns andra som kan sköta den

Försvarsmaktens system är hon dock de tre

räcka så. Ingen brukar vara intresserad, det

administrationen eftersom jag inte kan

bokstäverna Mua följt av ett nummer.

är som att säga att man är revisor. Jag tyck-

göra det själv, konstaterar hon.
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Ett hemligt antal personer har befattningar inom Must som är skyddade. (Bilden är arrangerad).

hade inga tydliga bilder eller förväntningar

En del av Marias kolleger som har öppna

– Jag har förstått att det är väldigt

tjänster kan ibland tycka att det kan vara

många som lägger all sin kraft och energi

svårt att veta hur man närmar sig henne

under studietiden på att försöka ta sig till

”Ingen som inte har levt i hemlighet

och övriga som har skyddade tjänster. De

Försvarsmakten och till Must, men jag

kan förstå hur beroende man kan bli av

vet inte alltid vad de kan fråga om och vill

hade väldigt få föreställningar innan jag

det”, skrev en gång spionromanernas för-

inte verka som att de snokar.

började här om hur det skulle vara. Jag tror

fattare John le Carré. Mycket av det som

– Jag har själv inte tänkt på det så myck-

att det stora intresset för Must framför allt

handlar om vad som populärt kallas hemli-

et eller märkt att jag blivit bemött på ett

har att göra med att det är analytikertjän-

ga tjänster och därmed också Musts verk-

annat sätt. Men jag kan förstå probleman-

ster i ett internationellt perspektiv. Drag-

samhet har fortfarande en romantiserad

tiken. Jag tror att det har blivit mycket bätt-

ningskraften finns i det. Det har inte så

föreställning kring sig.

re de senaste åren. Nu får alla som börjar på

mycket med det hemliga att göra.

Must en introduktionsutbildning om vad

kring just det.

– Jag tror att det skulle vara svårare att
gå från en helt öppen tjänst till en skyddad

som gäller, och där tar Försvarsmakten upp

Vanlig handläggare

också vad det innebär att vara Mua. Det får

När Maria sökte sitt jobb visste hon inte att

föra med där. Must har av tradition haft

alla numera lära sig, även de som har tjän-

det var en skyddad tjänst. Det framgick

mycket av tyst kunskap. Hela rollen har bli-

ster som inte är skyddade.

först efter att hon varit på anställningsin-

vit mera normaliserad och det tror jag att

tervjun.

Försvarsmakten vinner på. Det är inte sol-

Attraktiva analytikertjänster

än tvärtom. Men jag har inte något att jäm-

– Veckan innan jag började vid Försvars-

glasögon och svarta snabba bilar som det

Det var en annons i en tidning som gjorde

makten var jag lite nervös och funderade på

handlar om. Vi är som vilka handläggare

att Maria hamnade på Must. Hon såg an-

vad det skulle innebära. Det är en helt

som helst. Det är inte så märkvärdigt som

nonsen och sökte.

annan värld mot universitetet. Men jag

många fortfarande tror. l
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