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Abstract 
 

The purpose of this study is to identify potentially problematic aspects of the Mili-

tary Intelligence and Security Service (MUST) social structure, as well as high-

lighting the relationship between organizational culture and change management. 

The study has a qualitative approach and is based on the perspective of the intelli-

gence analyst, with focus on relevance to the analytical process. The theoretical 

framework consists of Schein's theory of organizational culture and Kotter's mod-

el of strategic change. The empirical material consists of secondary data and is 

based on a case study of knowledge production within MUST. The study shows 

that a hybrid structure of formal and in-formal rules govern the analytic culture of 

MUST. The intelligence analyst lacks awareness of the impact of social structure 

on the analytical work. A prioritized search for continuity permeates the organiza-

tion, while a search for consensus governs internal relationships. Management has 

a position as gatekeeper, a position largely unjustified by the analytical process. 

The relationship between the intelligence analysts and the customer seems much 

neglected and an improvement of this relationship would likely generate positive 

effects for the analytical process. The culture is strong and resistant to change, 

which makes it unlikely that operational change could be implemented. 

 

Keywords: organizational culture, intelligence, MUST, analytical process, intelli-

gence analysts, organizational development 



 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att identifiera potentiellt problematiska aspekter av 

Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST) sociala struktur, samt att 

belysa samspelet mellan organisationskultur och förändringsarbete. Studien görs 

utifrån underrättelseanalytikerns perspektiv och fokus är på det som är relevant 

för den analytiska processen. Studien har en kvalitativ ansats, där datainsam-

lingsmetoden är dokumentstudier. Den teoretiska referensramen utgörs av Scheins 

teori för organisationskultur samt Kotters modell för strategisk förändring. Det 

empiriska materialet utgörs av sekundärdata, genom en fallstudie med kunskaps-

produktion inom MUST. Studien visar att en hybridstruktur av formella och in-

formella regler styr den analytiska kulturen hos MUST. Kulturen är stark och 

motståndskraftig mot förändring. Det finns en bristande insikt hos underrättelse-

analytikern om påverkan från den sociala strukturen på det analytiska arbetet. Ett 

prioriterat sökande efter kontinuitet genomsyrar hela verksamheten, samtidigt som 

ett konsensussökande styr relationer inom organisationen. Ledningen har en posi-

tion som grindvakt, en position som i stort är omotiverad i den analytiska proces-

sen. Relationen mellan underrättelseanalytiker och kund förefaller väldigt eftersatt 

och en förbättring av denna relation skulle sannolikt generera positiva effekter för 

den analytiska processen. Den starka och etablerade analytiska kulturen gör det 

osannolikt att verksamhetsförändring skulle kunna genomföras. 

 

Nyckelord: organisationskultur, underrättelseverksamhet, MUST, analytisk pro-

cess, underrättelseanalytiker, verksamhetsutveckling  
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

För att vara framgångsrik i dagens yrkesliv räcker det inte alltid att vara bra på 

sina arbetsuppgifter, utan andra aspekter kan vara minst lika viktiga - ibland vikti-

gare - för att nå framgång. Relationen till kollegor och chefer, att passa in i före-

tagskulturen, att få erkännande och belöning, och att trivas på sin arbetsplats är 

exempel på aspekter som kan påverka huruvida en individ når framgång i sitt ar-

bete. Vilka aspekter som är viktiga varierar givetvis beroende på yrke och individ 

- arbetar du ensam behöver du inte skapa en relation till kollegor och är du din 

egen chef gäller detsamma för en chefsrelation. Generellt kan man dock konstate-

ra att aspekter utöver det rent tekniska utförandet av våra arbetsuppgifter är vikti-

ga delar av vårt arbetsliv, inte minst eftersom de i sin tur kan påverka hur vi fak-

tiskt utför de där arbetsuppgifterna. Att intala sig själv att man inte påverkas av 

sin omgivning, vore att betrakta som naivt. Att likaledes intala sig själv att man 

inte påverkar sin omgivning, vore att undervärdera ens betydelse för omgivning-

en.  

 

Att av organisationen anses ha rätt kompetens för en specifik tjänst är grundkra-

vet, själva entrébiljetten, för att ens få tjänsten. Oftast handlar detta om ren fakta, 

utbildning och tidigare erfarenhet, blandat med en översiktlig bedömning av ens 

karaktär. Allt det andra, det som nämndes i det föregående stycket, kommer sen 

och är svårt att förutse. Den anställande organisationen har sannolikt en bild av 

hur organisationens sociala struktur, dess organisationskultur, är uppbyggd och 

kan utgå från den när den plockar in en individ för en viss tjänst, och någorlunda 

avgöra hur väl individen kommer passa in. Den enskilde individen som söker 

tjänsten har inte denna möjlighet. Förmågan att passa in är väldigt viktig, för indi-

viden såväl som organisationen. Organisationen eftersträvar att maximera nyttan 

med sin anställde och vill därför ha någon som kan passa in i den struktur som är 

på plats. Och den enskilde individen vill sannolikt nå så pass stor framgång i sitt 

yrkesliv som möjligt. Det ligger alltså i bägge parters intresse att denna process är 

enkel och tydlig, och att ett symbiotiskt förhållande mellan individ och organisa-

tion uppstår. 
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Riktigt så enkelt är det dock inte alltid att få till detta symbiotiska förhållande av 

ömsesidig framgång, mycket kan gå fel. Redan i rekryteringsfasen kan bekymmer 

uppstå, exempelvis genom att den som rekryterar har felaktig, eller ingen, kun-

skap om hur organisationskulturen egentligen ser ut. Väl inne i organisationen 

förefaller den rådande situationen inom de flesta organisationer vara att det är upp 

till individen att anpassa sig till den rådande kulturen och sparsamt med fokus 

läggs på att förändra organisationskultur, även om organisationsförändringar i 

allmänhet är väldigt populärt. För den enskilde individen är detta naturligtvis ett 

svårnavigerat landskap, viljan att passa in i organisationen är inte alltid förenlig 

med de bästa förutsättningarna för att göra ett bra arbete. Vissa vill sitta i öppna 

kontorslandskap och ständigt interagera med kollegor och chefer, medan andra 

vill sitta i ensamhet på ett kontor och tänka under tystnad. Individer är olika, en 

standardlösning för organisationen passar inte alla individer lika bra, vilket gör att 

förutsättningarna att prestera optimalt påverkas. Inom många organisationer har 

detta ingen större betydelse, arbetsuppgifterna kanske är för rudimentära eller sy-

nergieffekterna av en mentalt stimulerad individ kanske inte är så stora, men inom 

kunskapsintensiva organisationer, där kreativitet och problemlösning är centralt, 

kan detta vara ett stort problem.  

 

Underrättelsetjänster har i mångas ögon ett skimmer av spänning, men är i grun-

den organisationer som vilka andra, med individer som gemensamt skapar en kul-

tur. För den enskilde individen finns samma krav att prestera och passa in som i 

vilken annan organisation som helst, om än med något speciella yrkesförutsätt-

ningar och arbetsuppgifter. Att veta hur organisationens sociala struktur ser ut och 

hur man navigerar i denna för att vara en produktiv medarbetare, kan vara av in-

tresse för både nyanställda, som snabbt vill komma in i och accepteras av organi-

sationen, och etablerade medarbetare, som kanske strävar efter utveckling. Att 

veta hur organisationens kultur fungerar är också viktigt för de som ansvarar för 

att utveckla och förbättra organisationen - det finns få saker som är så svårt inom 

verksamhetsutveckling som att förändra en kultur. Om lösningar på uppkomna 

problem inte får den effekt som önskas, eller ingen effekt alls, kan detta bero på 

att man inte insett hur organisationskulturen ser ut eller att man underskattat hur 

pass inarbetad en process är i organisationen.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Underrättelseverksamhet är i högsta grad ett exempel på en kunskapsintensiv 

verksamhet - det man sysslar med i grunden är informationshantering med en hög 

grad av kreativt tänkande. Detta är inte minst sant i den analytiska delen av under-

rättelseverksamheten, där förmåga att förstå information, formulera hypoteser och 
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förmedla bedömningar kräver goda kunskaper och, givetvis, god analytisk förmå-

ga. Underrättelseanalytikern är expert på sitt område och utgör den centrala kom-

ponenten i en underrättelsetjänst kärnverksamhet, att producera underrättelsebe-

dömande. För att underrättelseanalytikerns kapacitet ska kunna utnyttjas till fullo 

krävs att denne kan verka inom underrättelsetjänstens organisationskultur på ett 

sätt där uppgifter löses på bästa sätt, samtidigt som den sociala strukturen vid-

makthålls. 

 

Det som avses studeras genom denna uppsats är potentiella problem relaterade till 

den analytiska processen inom underrättelseverksamhet, med fokus på den organi-

satoriska dimensionen. Studieobjekt är underrättelseanalytiker verksamma inom 

den svenska Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Analytiskt 

arbete är långt ifrån unikt för underrättelseverksamhet, inte heller att bedriva den 

som en kunskapsintensiv verksamhet. Att vara verksam inom underrättelsetjänst 

är dock relativt unikt och kanske finns det särskilda utmaningar inom en sådan 

organisation? De rent praktiska frågorna i bedrivandet av underrättelseanalys 

finns redan dokumenterade i stor omfattning och kommer inte att avhandlas i den-

na uppsats, annat än som referens eller för att påvisa någon form av effekt. Fokus 

blir på själva processen av att skapa ett underrättelsebedömande samt vilka rela-

tioner som är viktiga att förvalta och vilka som eventuellt behöver utvecklas. 

 

Det finns relativt omfattande tidigare forskning inom flera av de områden som 

berörs i studien. Främst har denna forskning skett inom arbets- och socialpsykolo-

gi, organisationssociologi samt ekonomi (organisation och ledarskap). Inom un-

derrättelsestudier finns forskning som fokuserar på den analytiska processen ur ett 

psykologiskt perspektiv, framför allt hur man ska hantera potentiella problem för 

individen och gruppen. Dock är området som kopplar den analytiska processen 

inom underrättelseverksamhet till organisationens sociala struktur, relativt out-

forskat. Att studera dessa strukturer ur underrättelseanalytikerns perspektiv är 

ännu mer ovanligt.  

 

Underrättelsekultur nämns relativt ofta i underrättelselitteratur, men väldigt sällan 

annat än i outvecklade resonemang, där det som avses oftast är någon form av 

branschkultur, t.ex. kultur av att inte dela information med andra underrättelse-

tjänster eller en allmän hemlighetskultur. Kultur rörande en viss organisation 

nämns ofta i sammanhang där något har gått fel och en kommission tillsätts för att 

utreda frågan. I de fall kultur tas upp är det oftast i problematiserande ordalag, där 

några få processer som identifierats som fallerande anses bevisa en dålig organisa-

tionskultur. Så är säkerligen fallet i vissa situationer, men organisationskultur låter 

sig svårligen studeras genom kommissioner och några få misslyckade processer 

säger sällan mer än att just de specifika processerna inte fungerar. Likväl genom-

förs åtgärder baserat på dessa kommissioner, ibland motiverad - ibland inte, och 
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ändå händer det att samma problem uppstår om och om igen. Är det möjligt att 

åtgärder som vidtas hamnar i konflikt med den rådande organisationskulturen och 

därför inte accepteras? Tycker organisationens ledning att förändringar behövs? 

Om inte, vad finns det för förutsättningar att åtgärder ens kommer vidtas eller om 

de vidtas, annat än för syns skull? Och i de fall förändring verkligen behövs, hur 

arbetar man mot en kultur som strävar åt ett helt annat håll? Att vidta en åtgärd 

och ändra en process kan vara lätt på papper, men desto svårare i praktiken, där 

organisationens individer är de som ska anamma det nya och utveckla nya rutiner. 

Det ska tilläggas att detta givetvis inte bara är ett problem när påbud kommer i 

form av kommissioner och annan extern kritik, utan även när organisationsled-

ningen själv ser behov av förändring. 

 

 

1.2.1 Problemformulering 

 

Det förefaller uppenbart att en underrättelseanalytiker hos MUST har att beakta en 

social struktur, utöver det rent praktiska arbetet, vid producerandet av underrättel-

sebedömande. Att kunna navigera i denna sociala stuktur blir en nödvändighet för 

analytikern, eftersom den påverkar den slutgilltiga produkten. Den sociala struktu-

ren måste också beaktas när processer i verksamheten förändras eller när verk-

samheten som helhet ska utvecklas. Avsikten med denna studie är att identifiera 

och analysera potentiellt problematiska aspekter av den del av MUST:s sociala 

struktur som går att relatera till den analytiska processen, samt lämna förslag på 

hur dessa aspekter eventuellt kan utvecklas för att stärka den analytiska processen. 

Studien avses även bidra med ett resonemang kring potentiell verksamhetsutveck-

ling relaterad till de identifierade aspekterna, samt varför verksamhetsförändringar 

inte alltid får de effekter som avsetts. Dessa frågor studeras utifrån underrättelse-

analytikerns perspektiv. 

 

 

1.2.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att, utifrån underrättelseanalytikerns perspektiv, identi-

fiera potentiellt problematiska aspekter av MUST:s sociala struktur med relevans 

för den analytiska processen, samt att belysa samspelet mellan organisationskultur 

och förändringsarbete.  
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1.2.3 Frågeställning 

 

För att uppnå syftet med studien kommer följande frågor att behandlas: 

 

• Vilka potentiellt problematiska aspekter relaterade till organisationens so-

ciala struktur går att härleda till den analytiska processen? 

• Hur kan dessa aspekter förvaltas eller utvecklas för att förbättra den analy-

tiska processen? 

• Hur påverkar den rådande organisationskulturen möjligheten att bedriva 

verksamhetsutveckling? 

 

 

1.3 Empirisk grund och avgränsningar 
 

Ambitionen med denna uppsats är inte att beskriva det praktiska underrättelseana-

lysarbetet, utan att belysa hur denna process påverkas av sociala strukturer inom 

MUST. Effekterna av de potentiella problem som går att identifiera påverkar dock 

det praktiska arbetet genom att styra de processer inom vilket arbetet sker. Detta 

gör det ofrånkomligt att praktiska aspekter nämns, men dessa ska inte ses som 

annat än referensobjekt, syftade till att tydliggöra för läsaren.  

 

 

1.3.1 Empiriskt underlag 

 

För det empiriska underlaget har jag valt att använda mig av litteraturstudier efter-

som egen inhämtning av information inte var praktisk genomförvar. Den bästa 

metoden för denna typ av studie hade dock varit en fallstudie med egen inhämt-

ning. När detta inte var möjligt valde jag att använda mig av en källa, Gunilla 

Erikssons (2013) avhandling. Erikssons studie är en fallstudie och de frågor som 

avhandlas är i hög grad relaterbara till min studie, men har ett annat syfte. Framför 

allt har jag kunnat återanvända Erikssons empiriska material och tolka det efter 

mitt behov. Det hade sannolikt varit bättre att själv kunna genomföra en fallstudie, 

men Erikssons position som anställd hos MUST och erfarenhet som underrättelse-

analytiker har säkerligen inneburit att hon kunnat ställa frågor jag aldrig hade 

tänkt på. Att det blev MUST som granskas var inte en direkt ambition från min 

sida, utan är ett resultat av att Erikssons studie handlar om just MUST. Jag tycker 

dock där är intressant att genomföra en studie inom underrättelseanalysområdet 

med ett svenskt fokus, något som inte är helt vanligt. Utöver att Erikssons studie 

var en fallstudie, med information lämplig att använda efter mitt syfte, var dess 

utgångspunkt i underrättelseanalytikerns perspektiv intressant för mig. Detta per-
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spektiv saknas i stort i den befintliga underrättelselitteraturen, framför allt när det 

gäller frågor som inte är av praktisk natur. 

 

Eftersom det empiriska underlaget vilar på en enskild studie är det viktigt att på-

peka att de eventuella metod- och/eller källkritiska problem som finns i Erikssons 

avhandling, t.ex. urval av respondenter eller hur frågor ställts i intervjusituationer, 

överförs på denna uppsats. Även Erikssons subjektiva tolkning, genom analys och 

slutsatser, överförs till viss del, dock i mindre omfattning då denna uppsats har ett 

annat syfte och inte berör kunskapsproduktion i någon större omfattning. Dock får 

den kritiska hållning som återfinns i Erikssons avhandling en övergripande bety-

delse, eftersom det är en utgångspunkt för att det eventuellt kan finnas problem i 

organisationens sociala struktur vad gällande analytiskt arbete. Jag väljer att se 

Erikssons avhandling som en grupp av vittnesmål, verifierade att ha kommit från 

organisationen, samt att de representerar en sanning, men utan anspråk på att vara 

den ultimata sanningen. Det övergripande problemet är att det inte finns några 

studier att verifiera genom, men detta är inte unikt när man använder sig av orga-

nisationsstudier, där samma organisation sälla studeras mer än någon enstaka 

gång.  

 

 

1.3.2 Studieobjekt 

 

Det ska observeras av läsaren att studieobjekt för denna uppsats är Gunilla Eriks-

sons avhandling. MUST och den analytiska kulturen inom organisationen har en-

dast studerats indirekt genom Erikssons avhandling. Inga anspråk görs på att den-

na uppsats ska betraktas som en initierad studie av MUST:s analytiska process 

eller organisationen i övrigt. Med detta i åtanke kan studiens resultat fullt ut en-

dast anses som giltigt i förhållande till Erikssons avhandling, även om förhopp-

ningen är att det även ska finnas en giltighet och relevans för MUST och, i det 

bredare perspektivet, även anses relevant för det akademiska området underrättel-

sestudier. 

 

 

1.3.3 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till MUST som organisation och fokuserar enbart på den del 

av verksamheten som har med den analytiska processen att göra. Den geografiska 

och kulturella avgränsningen är svensk när det gäller det empiriska materialet, 

men generell kunskap inom området har hämtats genom internationell litteratur, 

framför allt amerikansk och brittisk. Detta är inget aktivt val, utan beror på att det 

är de vanligaste källorna. Till denna litteratur refereras delvis i avsnitt 1.5, teore-

tisk referensram. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 
 

 

1.4.1 Underrättelseverksamhet 

 

För denna uppsats definieras underrättelseverksamhet som systematisk informa-

tionshantering i frågor rörande andra aktörer, där syftet är att producera underlag 

för beslutsfattare. Kopplingen mellan den systematiska informationshanteringen 

och en beslutsprocess är avgörande för att kunna beskriva processen som under-

rättelseverksamhet. (Agrell, 1998, s. 21-23) 

 

 

1.4.2 Underrättelsecykeln 

 

Även om denna studie inte direkt avhandlar praktiskt underrätteverksamhet i nå-

gon större omfattning, refereras det till olika steg i underrättelsecykeln. Underrät-

telsecykeln, eller underrättelseprocessen, är en modell som beskriver den interna 

process genom vilken information hanteras och underrättelsebedömanden produ-

ceras. Cykeln kan delas in i sex steg: behov, planering och inriktning, inhämtning, 

bearbetning, analys och delgivning. Underrättelsecykeln är inte statiskt sekventi-

ell, utan processen pågår ständigt, med information som rör sig mellan de olika 

stegen. Behovssteget initierar processen och utgörs av en kunds underrättelsebe-

hov. De följande stegen är den arbetsgång som tillämpas för att fylla detta behov, 

vilket gör det viktigt att underrättelsecykeln är behovsstyrd. (Agrell, 1998, s. 25-

30; Richelson, 2012, s. 18-19; FBI, 1999) 

 

 

1.4.3 MUST 

 

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är den svenska försvars-

maktens underrättelse och säkerhetstjänst. MUST definierar sig själva som en 

kunskapsorganisation som på regeringens och överbefälhavarens uppdrag inhäm-

tar, analyserar och delger underrättelser. MUST samlar en varierande grupp an-

ställda med olika kompetenser, t.ex. militärer, statsvetare, jurister och IT-kunniga. 

Organisationens uppgifter varierar, men avser bl.a. terrorism, spridning av mass-

förstörelsevapen och IT-hot. Trender i omvärldsutveckling och yttre hot mot Sve-

rige och svenska intressen är det övergripande fokuset. (Försvarsmakten, 2015) 
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1.4.4 Analytiker, ledning, kund och produkt 

 

Återkommande i texten används benämningarna underrättelseanalyti-

kern/analytikern respektive produktionsledningen/ledningen. Dessa ska inte läsas 

som att de representerar en specifik analytiker eller hela ledningen, utan som re-

presentanter för en roll eller en grupp. Vad gäller ledningen ska detta också läsas 

som den del av organisationens ledarskap som har med underrättelseprocessen 

och det analytiska arbetet att göra. I något fall refereras till ett högre ledarskap 

inom organisationen, men då anges detta som den högre ledningen. 

 

Kund är den individ, grupp av individer eller verksamhet som har ett underrättel-

sebehov och vars behov ska fyllas av en underrättelsetjänst. Kundens behov styr 

underrättelseprocessen och kunden är slutanvändare av underrättelsebedömandet. 

För denna uppsats likställs benämningarna kund respektive beställare.  

 

Begreppet produkt återkommer ofta i texten och ska i detta fall tolkas som slut-

produkten av en underrättelseprocess, d.v.s. underrättelsebedömandet.  

 

 

1.5 Teoretisk referensram 
 

Det finns väldigt få underrättelsestudier som belyser det perspektiv jag sökt, un-

derrättelseanalytikerns. Oftast fokuserar underrättelsestudier på den analytiska 

processen utifrån ett strikt funktionellt perspektiv, vanligtvis i egenskap av manu-

al eller handbok. Detta perspektiv är naturligtvis viktigt för att kunna förstå områ-

det, men det erbjuder inte mycket handledning för hur man ska strukturera en 

uppsats med underrättelseanalytikerns perspektiv. Jag fann dock två studier som 

fungerade som min handledning, varav den ena fick utgöra mitt empiriska materi-

al.  

 

Gunilla Erikssons avhandling The Intelligence Disourse - The Swedish Military 

Intelligence (MUST) as a producer of knowledge  (2013) fick fungera både som 

handledning och som källa för empiri. Erikssons studie beskriver kunskapspro-

duktion inom MUST och fokuserar på organisationens institutionella förutsätt-

ningar och den sociala kontexten. Även om Erikssons studie är en diskursanalys, 

inte en organisationsstudie, är beröringspunkterna många. Att tala om saker i 

egenskap av social praktik, är inte väsensskilt från att beskriva det som organisa-

tionskultur.  

 

Den andra studien av intresse och mer direkt kopplad till mitt studieområde är 

Rob Johnstons Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community: An Ethno-
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graphic Study (2005). Studien är väldigt gedigen och innefattar både intervjuer 

och observationer relaterade till underrättelseanalys. Många av de förhållanden 

som Eriksson påvisar i sin studie går också att återfinna i Johnstons studie, t.ex. 

att bedömanden baseras på tidigare producerat material, vilket gör att etablerade 

synsätt får dominera. Även ledningens konservativa hållning framgår av 

Johnstons studie. Att det är en etnografisk studie, d.v.s. en studie som bygger på 

närkontakt med studieobjektet genom exempelvis intervjuer och observationer på 

plats, är särskilt intressant eftersom det indikerar en stor tillgång till systemet. 

 

För att öka förståelsen om den analytiska processen har två böcker använts: Ri-

chards Heuers Psychology of Intelligence Analysis (1999) samt Richards Heuers 

och Randolph Phersons Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis 

(2015). Dessa två böcker har dock inget med studieområdet som sådant att göra, 

annat än att de ingår i ämnet underrättelsestudier, utan har fungerat som referens.  

 

Michael Herman talar i Intelligence Power in Peace and War (1996) om styrning 

och ledning av underrättelseorganisationer, vilket är särskilt användbart för att 

förstå de delar i denna uppsats som handlar om analytikerns syn på relationen till 

ledningen. Herman beskriver också den övergripande konstruktionen av en under-

rättelseorganisation, bl.a. nämns organisationskultur, vilket tjänar som en värde-

full referens för att förstå vissa drag som kan vara specifika för underrättelseverk-

samheter, t.ex. den låga personalrörligheten, som mycket väl kan utgöra ett mot-

stånd mot organisationsförändringar.  

 

Robert Cardillos artikel A Cultural Revolution (2010) erbjuder ett intressant per-

spektiv, där organisationskultur, kulturell förändring och analytisk kvalitet kopp-

las samman. Cardillo avhandlar det amerikanska underrättelsesystemet och menar 

att en kulturell utveckling redan påbörjats. Hans artikel går dock inte på djupet 

och studerar en analytisk process i en specifik organisation, utan rör mer kultur i 

underrättelsesystemet. 

 

Uri Bar-Joseph och Rose McDermott talar i sin artikel The Intelligence Analysis 

Crisis (om underrättelsekultur inom den amerikanska underrättelsevärlden, men 

behandlar kulturfrågan som ett system av tankemönster och agerande. Bar-Joseph 

och McDermott fördjupar sig inte i någon större omfattning i tankemönstren eller 

hur de upprätthålls, men beskriver övergripande hur de uppkommer och den even-

tuella effekten på det analytiska arbetet. Fokus läggs alltså på manifestationen av 

en existerande kultur, men utan den djupare penetrationen. Studien är väldigt in-

tressant för att dra paralleller mellan kultur och effekt på det analytiska arbetet, 

och slutligen underrättelsebedömandet.   
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2 Metod 
 

 

 

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

För denna studie har jag valt att använda mig av en deduktiv ansats (Jacobsen, 

2002, s. 34-35). Detta innebär att jag utgår från redan befintliga teorier kring or-

ganisationskultur och verksamhetsförändring, för att sedan applicera dessa på in-

hämtad data. Jag har valt denna ansats eftersom studiens syfte är att identifiera 

aspekter knutna till organisationens kultur och sedan avgöra deras karaktär och 

möjlighet till utveckling, snarare än att formulera nya teorier.  

 

 

2.2 Teoretiskt urval 
 

Eftersom studiens målsättning är att beskriva en situation, har jag valt teorier som 

fungerar i en stödjande funktion. Teorierna ska vara generella, för att omfatta en 

hel organisation eller process, samt vara lätta för läsaren att förstå. Scheins teori 

för organisationskultur används för att identifiera och beskriva de komponenter i 

det empiriska materialet som går att härleda till organisationskultur. Scheins teori 

hjälper till att ordna de identifierade komponenterna i en logisk struktur, samt 

förklarar hur de samspelar. Scheins teori beskriver också svårigheterna med att 

förändra en kultur. Kotters modell för strategisk förändring är en etablerad och 

praktiskt användbar modell för att strukturera en strategisk förändring. I denna 

studie används Kotters modell för att beskriva en möjlig väg för MUST att ut-

veckla sin analytiska verksamhet, samt för att beskriva vilka problem som kan 

uppstå i en förändringsprocess givet den etablerade kulturen. 

 

 

2.3 Urval och avgränsning 
 

Eftersom det inte fanns möjlighet att själv samla in det empiriska materialet, valde 

jag att använda en tidigare studie med en liknande inriktning, men med annat syf-

te. Tidsmässiga och resursmässiga begränsningar omöjliggjorde egen inhämtning, 

och jag fann den valda metoden som en framkomlig väg för att uppfylla studiens 

syfte. Den studie som valdes som empiriskt underlag är väldokumenterad, verifi-
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erbar och innehåller en stor volym av information. Att ha fler än en källa skulle 

inte nödvändigtvis förbättra studiens resultat, annat än om inriktningen vore lik-

nande. Andra studier av samma typ fanns dock inte att tillgå. 

 

 

2.4 Metod för datainsamling 
 

Eftersom studiens ambition är att skapa en större kunskap inom det valda studie-

området, har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats (Andersen, 1998, s. 

31). Metod för datainsamling är dokumentundersökning och det empiriska materi-

alet består av sekundärdata, d.v.s. data insamlad av andra (Jacobsen, 2002, s. 159). 

Använd sekundärdata är av typen forskningsdata, d.v.s. data som samlats in av 

andra forskare (Andersen, 1998, s. 158).    

 

 

2.5 Risker med valda metoder 
 

Jacobsen (2002, s. 186-189) anger att den största risken med att använda sekun-

därdata är huruvida man kan lita på de data man avser använda. Data samlas in 

och används med ett specifikt syfte, definierat av källförfattaren och dennes be-

hov. Dessa data presenteras oftast i behandlad form och rådata finns sällan till-

gänglig att granska. Detta kan göra det svårt att utläsa materialets grundförutsätt-

ningar. Utöver materialet som sådant, tillkommer en värdering av källans tillförlit-

lighet vid användandet av sekundärdata. Dessa begränsningar är givetvis något jag 

beaktat vid urval av data, särskilt eftersom jag valt att begränsa mig till en studie 

för det empiriska underlaget. Jag bedömde dock Erikssons studie vara trovärdig i 

sin natur och med ett innehåll som möjliggjorde alternativa användningsområden.  

 

 

2.5.1 Studien validitet 

 

Jacobsen (2002, 21-22) behandlar frågan om en studies giltighet och relevans, 

d.v.s. dess validitet. Giltighet och relevans delas in i två underkategorier: intern 

respektive extern giltighet och relevans. Intern giltighet och relevans avser att man 

verkligen mäter det man avsett att mäta, d.v.s. att man uppfyller studiens syfte. 

Med extern giltighet och relevans avses huruvida studiens resultat är giltigt även i 

andra sammanhang, d.v.s. om generalisering och överförbarhet är möjlig. Genom 

valda ansatser och metoder anser jag att den interna giltigheten och relevansen går 

att uppnå. Den externa giltigheten och relevansen är svårare att uppnå eftersom 

studien är en fallstudie med en kvalitativ ansats.  
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2.5.2 Studiens reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar enligt Jacobsen (2002, s.22) om en studies tillförlitlighet och 

trovärdighet - helt enkelt om studien går att lita på. En studie måste vara genom-

förd på ett sätt trovärdigt sätt och inte tyngas av uppenbara felaktigheter. Jacobsen 

presenterar ett tankeexperiment: om samma undersökning genomfördes en gång 

till, skulle ungefär samma resultat uppnås? Om så kan ske, anses studien ha hög 

tillförlitlighet. Givetvis finns det svårigheter inom detta område med tanke på den 

kvalitativa ansatsen och urvalet av sekundärdata, där mina subjektiva värderingar 

spelar in. Genom att vara medveten om denna problematik, hoppas jag kunna han-

tera frågan på ett sätt som gör att studien uppnår reliabilitet.   
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3 Teori 
 

 

 

 

 

3.1 Scheins teori för organisationskultur 
 

Scheins teori för organisationskultur (från Hatch & Cunliffe, 2006, s. 185) menar 

att det finns tre nivåer, eller lager, av organisationskultur. De är som följer: 

 

1. Antaganden (Assumptions). Antaganden utgör själva kärnan i en kultur 

och kan beskrivas representera sanningen inom en organisation, eller i alla 

fall det som kulturens medlemmar uppfattar som sin verklighet. Antagan-

den tas oftast för givet av kulturens medlemmar och är i regel inget som 

individen reflekterar över eller ens är medveten om. Schein menar att an-

taganden påverkar vad kulturmedlemmarna uppfattar, och hur de tänker 

och känner. Antaganden genomsyrar varje del av organisationskulturen. 

(Hatch & Cunliffe, 2006, s. 185-186) 

 

2. Värderingar och normer (Values and Norms). Värderingar och normer 

omger kärnan och medför en högre nivå av medvetenhet. Värderingar 

handlar om sociala principer, målsättningar och standard som kulturens 

medlemmar anser ha ett inneboende värde. Värderingar påvisar vad kultu-

rens medlemmar bryr sig mest om och avslöjas genom deras prioriteringar. 

Även om värderingar inte är något som kulturmedlemmen ständigt tänker 

på, kan denne relativt lätt identifiera dessa, speciellt i de fall där någon 

bryter mot dem. Normer handlar om hur värderingar uttrycks - de oskrivna 

reglerna vilka instruerar kulturens medlemmar vad som förväntas av dem i 

olika situationer, t.ex. hur individen ska interagera med andra individer. 

Sammanfattat kan man säga att värderingar definierar vad som är värde-

fullt, medan normer definierar vad som är normalt eller onormalt. (Hatch 

& Cunliffe, 2006, s. 186-188) 

 

3. Artefakter (Artifacts). Artefakter utgör det yttersta lagret av en organisa-

tionskultur och är själva manifesteringen, eller uttrycket, för kulturen. Ar-

tefakter är ett resultat av de tidigare nivåerna och kan vara fysiska, beteen-

demässiga och/eller verbala i sin natur. Artefakter är de delar av en organi-

sationskultur som är lättast för en utomstående att identifiera, men efter-

som de befinner sig längst från kärnan kan det också vara svårt att tolka 
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deras betydelse för kulturen. Inredning, klädsel och logotyper är exempel 

på fysiska manifestationer; kommunikationsmönster, sedvänjor och tradi-

tioner är exempel på beteendemässiga manifestationer; metaforer, myter, 

förklaringar och benämningar är exempel på verbala manifestationer. 

(Hatch & Cunliffe, 2006, s. 188 samt Hatch, 2002, s. 246-247) 

 

Scheins teori säger att kärnan, antaganden, manifesteras som värderingar och 

normer, vilka känns igen, svaras upp mot och bibehålls av kulturens medlemmar, 

som i sin tur använder dem för att fatta beslut och vidta åtgärder. Dessa kulturellt 

fattade beslut och vidtagna åtgärder producerar i sin tur artefakter (Hatch & Cun-

liffe, 2006, s. 185). När nya individer ska införlivas i kulturen väljs de ut för att 

deras värderingar stämmer överrens med den existerande kulturen eller så anpas-

sas de till kulturen genom en socialiseringsprocess. En kultur är inte statisk, utan 

kan förändras, men endast när nya värderingar tränger in utifrån, t.ex. genom led-

ningsbeslut eller att chefer föregår med exempel. Det krävs dock att det nya bevi-

sar sitt värde för kulturens medlemmar för att det ska accepteras och på så sätt 

kunna tränga in i kulturens kärna och bli ett antagande (Hatch, 2002, s. 248). Det 

kan tyckas som om kulturen styrs inifrån och ut enligt Scheins teori, men i själva 

verket verkar påverkanskrafter åt bägge håll. Det sätt på vilket kulturens med-

lemmar använder artefakter och normer, sättet på vilket de tolkas, kan omvandla 

de antaganden och värderingar ur vilka artefakterna och normerna har sitt ur-

sprung (Hatch, 2002, s. 248).  

 

 

3.2 Kotters modell för strategisk förändring 
 

Kotters (2002) modell för strategisk förändring består av en åttastegsprocess, med 

syfte att leda en organisation genom större förändringsarbete av den egna organi-

sationen, t.ex. förändring av inriktning, omfattning eller struktur. Den underlig-

gande tanken är att individer inte förändras genom att de får en analys som för-

ändrar deras tankesätt, utan genom att de presenteras med en sanning som föränd-

rar hur de känner (Kotter, 2002, s. 1). Stegen är inte isolerade, utan bygger på var-

andra i en löpande process och går att sammanfatta i tre faser: förbereda (steg ett 

till tre), genomföra (steg fyra till sex) och fullfölja (steg sju till åtta). De åtta ste-

gen är som följer: 

 

1. Skapa förändringsinsikt (Increase Urgency). Uppbåda och ge näring åt 

en känsla av att något måste hända inom organisationen - att problem mås-

te hanteras och möjligheter utnyttjas. Organisationens medlemmar måste 

komma till insikt om ett behov av förändring, och känslor som självbelå-
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tenhet, rädsla och ilska, vilka motverkar förändring, måste reduceras. 

(Kotter, 2002, s. 15-36) 

 

2. Etablera ett förändringsteam (Bulid the Guiding Team). Samla en 

grupp av organisationsmedlemmar som är positivt inställda till förändring-

en, och dessutom villiga att arbeta för den, i ett team. Dessa personer mås-

te ha tillräcklig kraft och karaktär för att kunna driva förändringsarbetet. 

(Kotter, 2002, s. 37-60) 

 

3. Skapa en vision (Get the Vision Right). Förändringsteamet ska utveckla 

en vision för förändringsarbetet och strategier för dess genomförande. Vi-

sionen ska presentera en målsättning med förändringsarbetet och ska vara 

klar, tydlig och lätt att förmedla. Avsikten är att visionen ska entusiasmera 

övriga medlemmar av organisationen och inspirera till handling. (Kotter, 

2002, s. 61-82) 

 

4. Kommunicera budskapet (Communicate For Buy-In). För att kunna 

genomföra de förändringar som avses krävs att man förmedlar budskapet 

inom hela organisationen. Organisationens medlemmar måste köpa bud-

skapet av att förändring behövs och att förändringsarbetet verkligen kom-

mer att resultera i något bättre. Budskapet kan lämpligen kommuniceras 

genom både ord och handlingar, och bör presenteras på ett sätt som är tro-

värdigt för organisationens medlemmar. Syftet med detta steg är att skapa 

förståelse och engagemang för förändringsarbetet inom hela organisatio-

nen, och därmed kunna driva igenom förändringen snabbare. (Kotter, 

2002, s. 83-101) 

 

5. Bemyndiga åtgärder (Empower Action). Syftet med detta steg är att ge 

kraft åt de som verkligen anammat visionen och strategierna. Hinder mot 

förändringsarbetet rensas bort - underminerande system och strukturer ren-

sas bort, och nya idéer uppmuntras. Det ska tilläggas att hinder också kan 

finnas i medarbetarens huvud, varpå uppgiften blir att övertyga denne om 

nyttan av förändring och därigenom lösa upp hindren. (Kotter, 2002, s. 

103-123) 

 

6. Skapa kortsiktiga segrar (Create Short-Term Wins). Större organisato-

riska förändringsarbeten är ofta långsiktiga projekt och målet är inte alltid 

synligt för individen. För att sätta fart på processen och motivera de in-

blandade organisationsmedlemmarna är det viktigt att uppnå positiva re-

sultat i det korta perspektivet. Utan synliga resultat kan det bli så att med-

lemmarna tappa tilltro till förändringsarbetet, vilket leder till att den tappar 

fart eller helt upphör. (Kotter, 2002, s. 125-141) 
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7. Bibehåll trycket (Don´t Let Up). För att visionen ska uppnås och föränd-

ringen bli permanent är det viktigt att inte tappa trycket i processen efter 

initiala framgångar. Förändringsinsikten får inte förloras och de svårare 

delarna av förändringsprocessen får inte backas ifrån. De förändringar som 

redan skett kan lämpligen byggas vidare på, t.ex. i form av nyanställning-

ar, befordringar eller belöningar till personal som hjälpt i processen. Det 

föregående stegets kortsiktiga segrar ska byggas vidare på och blåsa nytt 

liv i förändringsprocessen. (Kotter, 2002, s. 143-159) 

 

8. Förankra förändringen (Make Change Stick). För att förändringen 

verkligen ska bli en ny del av organisationen, så att dess medlemmar age-

rar på det nya sättet trots dragkraft från gamla traditioner, krävs att beteen-

den förankras i organisationskulturen. Den nya kulturen innebär att organi-

sationens medlemmar delar nya beteenden och värderingar. För att uppnå 

detta krävs emellertid tid och konsekvens - kulturer förändras långsamt 

och en felaktigt utvecklad kultur kan resultera i att all förändring går förlo-

rad eller får en annan effekt än den avsedda. (Kotter, 2002, s. 161-177) 
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4 Empiri 
 

 

 

 

 

Det empiriska materialet som återges i detta kapitel är citat eller referat från Gu-

nilla Erikssons studie och speglar således inte mina åsikter, observationer eller 

slutsatser. Urvalet av material är dock mitt och är baserat på de områden jag fun-

nit relevanta för att uppfylla studiens syfte. De olika områdena återges i en ord-

ning jag funnit lämplig för att ringa in den sociala strukturen hos MUST när det 

gäller den analytiska processen: produktionsprocessen, analytikerns externa rela-

tioner samt analytikerns interna relationer.  

 

 

4.1 Produktionsprocessen 
 

Kunskapsproduktion, d.v.s. att omvandla information till underrättelser, är den 

centrala processen för en underrättelsetjänsts kärnverksamhet, att producera un-

derrättelsebedömande. Utan denna produktion är underrättelsetjänsten inte mycket 

mer än en kostsam informationsförmedlare. I centrum för kunskapsproduktionen 

finns underrättelseanalytikern, som omvandlar inhämtad information till använd-

bara underrättelser. 

 

 

4.1.1 Den sociala kontexten 

 

I sin avhandling The Intelligence Disourse - The Swedish Military Intelligence 

(MUST) as a producer of knowledge från 2013, studerar Gunilla Eriksson kun-

skapsproduktion inom den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 

(MUST). Studien visar bl.a. att de institutionella förutsättningarna och den sociala 

praktik genom vilken underrättelser produceras inom MUST, bär två karaktärs-

drag. Dels det formella: 

 
"The production process is formally ordered and hierarchically structured in a way 

that identifies and directs various actions and interactions within the MUST and in 

MUST’s external relations with intelligence consumers." (Eriksson, 2013, s. 228) 
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Och dels det mer informella: 

 
"The roles, routines and procedures for the analytical process within the MUST 

(structuring the actions of analysts and managers) are characterised by a set of in-

formal social and textual discursive practices. These informal practices imply a dis-

regard for discussing, reflecting on and critically reviewing vital aspects of the ana-

lytical process. The intelligence social discursive practices at the least discourage a 

reflective and critical perspective on the analytical foundations and conduct of the 

intelligence analysis." (Eriksson, 2013, s. 228) 

 

Med detta menar Eriksson (2013, s. 229) att underrättelser produceras inom en 

institutionaliserad social kontext, vilken omfattar formella och informella regler, 

sysslor, roller och tillvägagångssätt. Denna sociala kontext medför specifika krav 

och instruktioner för hur verksamheten ska bedrivas inom organisationen, och 

påverkar och styr därmed underrättelseanalytikerns agerande. Såväl den enskilde 

individen inom organisationen, som organisationen i helhet måste förhålla sig till 

dessa regler, roller och procedurer.  

 

 

4.1.2 Det analytiska arbetet 

 

Enligt Eriksson (2013, s. 230) är den enskilde analytikern av uppfattningen att 

denna självständigt definierar det analytiska arbetet, avgränsad av en formell 

struktur. Analytikern preciserar underrättelsebehovet, väljer vilken information 

som ska användas och vilka slutsatser som dras. Eriksson menar dock att analyti-

kern i hög grad påverkas av organisationens sociala kontext och anpassar sig där-

efter.  

 

I fallet MUST menar Eriksson att den rådande sociala kontexten får en direkt ne-

gativ påverkan på analysarbetet: 

 
"The discursive social practice of intelligence seeks continuity, letting implicit as-

sumptions and tradition guide the analysis, and neglects the role of interpretation as 

a vital part of drawing and articulating conclusions. This allows the desire for con-

formity of thought to override the need for discussion and critical examination of the 

analysis, thus discouraging reflection, evaluation and criticism." (Eriksson, 2013, s. 

230) 

 

Eriksson (2013, s. 230-231) menar att sökandet efter kontinuitet är observerbart 

genom hela den analytiska processen. Exempelvis tenderar analytikern till att för-

lita sig på sina egna förutfattade meningar, alternativt på tidigare författade be-

dömningar, redan vid formuleringen av underrättelsebehovet. Undantagsvis sker 

denna formulering i samråd med kund/beställare. Såväl den enskilde analytikerns 

inställning, som direktiv från ledningen, upprätthåller ordningen att kontinuitet i 
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bedömningar är att föredra, eftersom motsatsen kan framställa organisationen som 

osäker.  

 

Avsaknaden av formella rutiner och processer för det analytiska arbetet skapar en 

situation där vad som anses lämpligt får styra, vilket medför en avsaknad av dis-

kussion och reflektion kring antaganden i det analytiska arbetet samt att metodval 

lämnas till den enskilde att avgöra. Inte heller i ett senare skede, när bedömningar 

ska godkännas av ledningen, behandlas dessa frågor, utan snarare fokuseras det på 

tidigare nämnda sökande efter kontinuitet samt ett konsensussökande rörande 

slutsatser. Det finns heller inget system på plats för att utvärdera eller reflektera 

över tidigare underrättelsebedömningar, den analytiska processen eller grunden 

för analysen, vilket medför att den enskilde analytikern inte nödvändigtvis reflek-

terar över tidigare material i kontinuitetskedjan. Sammantaget leder denna situa-

tion till möjliga negativa effekter på förmågan att producera kunskap inom orga-

nisationen: 

 
"Because of the reliance on previous assumptions and conclusions, the intelligence 

analyses, in most cases, tend to reproduce not only a similar kind of knowledge, but 

also lack a critical and evaluative reflection of the previous conclusions and assump-

tions and thereby reproduce similar assessments and conclusions." (Eriksson, 2013, 

s. 231) 

 

 

4.1.3 Underrättelseanalytikerns tankeprocess 

 

När det gäller den enskilde underrättelseanalytikerns bild av den egna tankepro-

cessen, d.v.s. en stor del av det man kan kalla själva analysen i framställandet av 

underrättelsebedömningar, påvisar Erikssons studie ett påfallande abstrakt förhål-

lande: 

 
"The thinking process of the intelligence analysis is an unrecognised and unarticu-

lated practice. Rather the ‘thinking’ is reduced to systemising pieces of information 

and facts, and where the added value of the intelligence analysis is created in mak-

ing the information available to the decision makers through contextualising the in-

telligence information and providing conclusions. The analysts thinking is unarticu-

lated, and referred to as ‘seeing’, ‘feeling’, and ‘just knowing what it means’. The 

analysts consider the thinking as an individual act not influenced by the social con-

text." (Eriksson, 2013, s. 101) 

 

Analytikern anser alltså inte bara att den egna analytiska processen vad gällande 

metod är fri från påverkan från den sociala kontexten, vilket tidigare nämnts, utan 

även den egna tankeprocessen. 
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Samtidigt påvisar Eriksson att det upplevs finnas en norm för hur man ska tänka 

och skriva om vissa frågor. Analytikern upplever denna norm som bestående av 

två delar. Den första delen föreskriver att det finns riktlinjer för hur man ska tän-

ka, konceptualisera och skriva om specifika frågor och ämnen, samt att denna 

norm genomsyrar organisationen. Normen anses dock inte vara ett resultat av ut-

tryckliga instruktioner, utan snarare vara ett resultat av omständigheter (Eriksson, 

2013, s. 110-111). Den andra delen stipulerar att normen inte avser vad du skriver 

som analytiker, utan snarare hur du skriver. Bedömande ska företrädelsevis vara 

skrivna på ett okontroversiellt sätt och falla inom ramarna för det som är förväntat 

vad gällande textspråk och hur saker uttrycks. Vidare beskrivs en rädsla hos ana-

lytiker att inte ha rätt åsikter, inte för att det är ett uttryckligt direktiv från ledning-

en, utan av sociala skäl (Eriksson, 2013, s. 111). Denna norm kan sammanfattas i 

det som analytiker i studien refererar till som företagspolicyn (company policy): 

 
"This company policy is not explicitly stated by the organisation or its managers. 

There are only rare examples of analysts given instruction on what to write (or what 

not to write). Yet, the analysts are well aware of what the organisation will consider 

as reasonable (within company policy), and what will be considered as controver-

sial. Getting support for the former is easy; getting support for the latter is difficult, 

and therefore, as the analysts expresses it; it is easier to stay within ‘company poli-

cy’." (Eriksson, 2013, s. 111) 

 

Analytiker beskrivs vara ovilliga att skriva bedömningar som är kontroversiella 

eller faller utanför företagspolicyn eftersom det är förknippat med tre risker som 

skulle göra arbetslivet svårare: att ha fel, att tvingas försöka ändra uppfattningar 

samt att öppna upp för kritik (Eriksson, 2013, s. 112). 

 

 

4.2 Analytikerns externa relationer 
 

Det första steget i underrättelsecykeln handlar om att klargöra underrättelsebeho-

vet. Detta steg ger mening till hela underrättelseprocessen, som annars skulle vara 

ett planlöst inhämtande och hanterande av information utan syfte. Inriktningen av 

underrättelseanalysen formas genom en formell dialog mellan underrättelseorga-

nisationen och dess kund/beställare (Eriksson, 2013, s. 96). Denna formella dialog 

är dock ofta otillräcklig för att analytikern ska förstå vad kunden efterfrågar, då 

samma fråga kan besvaras på flera olika sätt, vilket gör analytikerns jobb av att 

uppfylla kundens behov extremt svårt. Behovet av åtgärder för att klargöra under-

rättelsebehovet varierar givetvis från fall till fall, från ingen kontakt alls till konti-

nuerlig kontakt under hela underrättelseprocessen. Det ligger på den enskilde un-

derrättelseanalytikerns ansvar att avgöra vilket samverkansbehov som krävs för 

att klargöra underrättelsebehovet. Eriksson (2013, s. 97) menar att dialogen mel-

lan kund och analytiker påverkar vad analytikern gör i form av val av omfattning 
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och fokus för analysen. Den enskilde underrättelseanalytikern har en klar insikt i 

vikten av att fullt ut förstå kontext och intentioner för att kunna leverera en mer 

användbar produkt till kunden: 

 
"Thus, the analysts find it of importance to fully understand the context and the in-

tended use of the assigned question, in order to provide a useful assessment. The 

wide possibility of intended use and the broad spectrum of intelligence consumers 

imply to most of the intelligence analysts that further instructions or contextualisa-

tion are needed if they are to feel assured that their assessment will become valuable 

to the consumers. These further specifications are needed for the analysts to be able 

to initiate the analytical process." (Eriksson, 2013, s. 97-98) 

 

Dock påpekas att det finns klara svårigheter med att få till stånd denna dialog mel-

lan kund och analytiker: 

 
"Though, it is not an institutionalised routine or procedure for a further dialogue be-

tween the analysts and the consumer. Therefore gaining this insight becomes highly 

individualised based on among other things the analysts’ initiative and the involve-

ment of the consumers." (Eriksson, 2013, s. 98) 

 

I många fall sker inte detta klargörande av underrättelsefrågan/-behovet, i vilka 

fall analytikern vanligtvis hänfaller till sin förutfattade mening om kundens be-

hov, alternativt använder sig av tidigare producerat material till vilket ny informa-

tion adderas. Ju mindre dialog mellan kund och analytiker, desto större risk för att 

analytikern förlitar sig på existerande kunskap, utan att kritiskt reflektera över 

materialet (Eriksson, 2013, s. 98). 

 

I det sista steget av underrättelsecykeln, delgivningen, överlämnas underrättelse-

bedömandet till kunden. Eriksson (2013, s. 122-125) beskriver denna överläm-

ningsprocess i tre steg. Det första steget handlar om estetisk harmonisering, vilket 

innebär att stil, språk och koncept anpassas för att vara enhetligt med resten av 

organisationen. Det andra steget handlar om att godkännande krävs från ledningen 

för att underrättelsebedömanden ska få överlämnas. Det tredje steget handlar om 

att när underrättelsebedömningen väl överlämnas till kunden, är möjligheten till 

dialog mellan kund och analytiker i syfte att förtydliga bedömningen högst be-

gränsad. Denna situation anses vara en brist: 

 
"Nevertheless, the analysts describe that there are seldom any effort paid in explain-

ing the context of the assessment neither in detail nor to provide for such issues as 

definitions used or limits of the intelligence analysis. The analysts perceive that in 

the dialogue with the consumer, that there is little attention paid to contextualising 

the assessment or to provide the intelligence consumer with enough information on 

the limits of the assessment. The analysts underline that they render the assessments 

being communicated only via written assessments as insufficient for explaining the 
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reason for the conclusions made and not being able to answer possible questions that 

might be raised by the consumer." (Eriksson, 2013, s. 124-125) 

 

Utöver att inskränka möjligheten för analytikern att förtydliga sin bedömning in-

för kunden, innebär den begränsade möjligheten för dialog mellan kund och ana-

lytiker även att möjligheten för återkoppling från kunden är högst begränsad, vil-

ket analytiker intervjuade i Erikssons studie uttrycker missnöje med: 

 
"Yet another downside, underlined by the analysts is that the instrument for feed-

back from the intelligence consumer is thereby very limited. The analysts express 

dissatisfaction over this, and regret being left without what could be an instrument of 

feedback and improvement. 

 

'Throughout my entire time here, I must say that the weakest link has 

probably been the relationship between us (the intelligence service) 

and the consumers.' 

 

The analyst later continues and describes the dissatisfaction with being left without 

the possibility of feedback from the intelligence consumer. A dissatisfaction that is a 

reoccurring issues throughout the interviews. The analyst perception of the assess-

ment ‘being sent into a big black hole’ leaves them without knowing if the initial in-

telligence need from the consumer was met, if the scope and depth of the assessment 

was sufficient for the decision maker to form an opinion or if the assessment actual-

ly contributed to the decisions made." (Eriksson, 2013, s. 125) 

 

Relationen mellan underrättelseanalytikern och kunden är särskilt intressant efter-

som den genom underrättelsecykelns första steg, underrättelsebehovet/-frågan, 

legitimerar hela processen, och i dess sista steg, delgivningen, avgör om processen 

varit lyckad. 

 

 

4.3 Analytikerns interna relationer 
 

Erikssons studie (2013, s. 109) visar att MUST:s underrättelseanalytiker uppfattar 

en rådande situation av att stöd och enighet från organisationen i övrigt är ett krav 

för att underrättelsebedömandet ska godkännas för delgivning. Detta krav är inte 

formellt uttalat, men det är en vedertagen förväntan inom organisationen.  

 

Det första steget för att skapa detta stöd och enighet sker genom att analytikern 

diskuterar bedömandet med sina kollegor (Eriksson, 2013, s. 109). På detta sätt 

kan uppfattningar förankras, kritik föregås och motargument förberedas. Denna 

process beskrivs som relativt problemfri och naturlig. Dock kan det uppstå pro-

blem när samma fråga eller ämne hanteras av flera olika avdelningar av organisa-

tionen, eftersom det ofrånkomligen blir så att en avdelning tilldelas formulerings-
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privilegiet och därmed får berätta för den andra avdelningen hur den ska tänka 

och formulera sig (Eriksson, 2013, s. 110). Även om det förefaller finnas en rå-

dande uppfattning bland analytiker att det är viktigt att bedömanden struktureras 

och formuleras på ett sätt som hela organisationen kan stå bakom, finns också ett 

medvetande om potentiella problem med denna omständighet: 

 
"But the need for agreement and consensus on the assessments are occasionally rec-

ognised as something that might be problematic. 

 

'But, to me it is important that everyone thinks together. The products 

will be better if more than one person has thought about the problem. 

On the other hand, it is dangerous if you end up in group-think situa-

tions.' 

 

Some analysts does not seem to care about achieving consensus per se, though it 

seems important not to stray too far from what the rest of the analysts consider a rea-

sonable analysis. At the same time, there seems to be an awareness of the risk of 

group-think situations. Several other analysts also reflect on the risk of becoming a 

victim of group-think and other similar phenomena." (Eriksson, 2013, s. 113) 

 

Erikssons (2013, s. 113) beskriver sökandet efter stöd och enighet inom organisa-

tionen som ett etablerat tankesätt, och refererar till att analytiker beskriver själva 

processen i termer som "norm", "företagspolicy" och "tänka inom ramarna", samt 

att ovilja finns att bryta med detta tankesätt.  

 

Det andra steget för att få ett underrättelsebedömande godkänt för delgivning sker 

genom att stöd och godkännande söks hos ledning och produktionsledning (Eriks-

son, 2013, s. 123): 

 
"The second aspect of the process of realising the assessment is the need to get con-

sent and support from the managers and the production managers.  

 

'Everything goes via the manager, who puts his stamp on the product 

and also takes responsibility for it. And if I don’t succeed in convinc-

ing him about the product, it will never be disseminated.' 

 

The quote illustrates the importance of the managers and the production managers." 

(Eriksson, 2013, s. 123) 

 

Precis som Eriksson påpekar, påvisar det använda citatet hur pass viktig ledning 

och produktionsledning är för att den slutgiltiga produkten, d.v.s. underrättelsebe-

dömandet, ska nå kunden. Eriksson (2013, s. 246) menar att i den hierarkiska och 

ordnade produktionsprocessen har ledningen en viktig roll, vilken kan beskrivas 

som "grindvakter" (gatekeepers). Ur analytikerns synvinkel är dock inte relationen 

till ledningen i denna fråga helt okontroversiell: 
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"Though, the analysts question the role of managers as the ultimate decision maker 

of whether the assessment should be disseminated or not. In general the analysts 

perceive the managers not as experts, with little or no experience of the topic in the 

assessment. The processes leaves it to managers to give the go-ahead or not; or may 

even ‘give the analysis a last touch’ leaves the analysts feeling left out and ultimate-

ly perceived as their expertise is second guessed." (Eriksson, 2013, s. 123) 

 

"[...] the production manager will decide what way to go with the analysis, and 

thereby makes a decision on the organisation’s assessment in specific issues and top-

ics. The analysts underline that it is therefore necessary to get the consent of the 

managers to get the assessments released, though they have reservations of the ar-

guments raised by the managers in these kinds of decisions. The analysts perceive 

that the managers seldom argue the required changes in the assessments based on 

different facts or information. Nor are they argued in terms of analysis and conclu-

sions, rather the changes in the assessments are justified by ‘how managers feel 

about this and that’." (Eriksson, 2013, s. 124) 

  

Eriksson (2013, s. 124) tillägger dock att analytikern påpekar, att genom sin for-

mella position har ledaren en större insikt i kundens perspektiv, vilket skapar en 

acceptans för att ledaren får lägga sista handen vid slutprodukten.  
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5 Analys 
 

 

 

 

 

I detta kapitel återges min tolkning av det empiriska materialet, vilket ställs i rela-

tion till den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i två avsnitt, struktur och 

kontinuitet respektive relationer, vilka ska ses återspegla de övergripande teman 

som går att uttyda ur materialet. Detta kapitel har en mer resonerande karaktär och 

utgör underlag för de mer konkreta observationer och slutsatser som finns åter-

givna i kapitel sex. 

 

 

5.1 Struktur och kontinuitet 
 

Det framgår av det empiriska materialet att produktionsprocessen, i avseendet 

produktion av underrättelsebedömande, hos MUST är formellt ordnad och hierar-

kiskt strukturerad. För själva produktionsprocessen finns alltså ett klart och tydligt 

ramverk för hur analytikern ska agera. Inom detta ramverk har analytikern frihet 

att självständigt styra den analytiska processen. De formella reglerna som ramver-

ket bidrar med, kombineras med mer informella regler och bildar en social kon-

text inom vilket analysarbete bedrivs. Dessa informella regler är sådana som en-

ligt Schein är att betrakta som värderingar och normer.  

 

Sökandet efter kontinuitet i arbetet är en särskilt intressant aspekt av det analytis-

ka arbetet hos MUST. Antaganden och tradition premieras framför diskussion och 

kritiskt tänkande, vilket gör det rimligt att förutsätta en negativ påverkan på den 

analytiska processen Redan vid formuleringen av underrättelsebehovet, ett skeen-

de som analytikern beskriver som ett viktigt steg, förefaller praxis vara att anting-

en förlita sig på sin egen förutfattade mening eller att söka stöd i tidigare underrät-

telsebedömande gällande samma fråga. Att denna ordning upprätthålls av både 

ledning och den enskilda analytikern gör att man kan misstänka att det är en i den 

sociala kontexten djupt rotad företeelse, som sannolikt är svår att ändra på.  

 

Avsaknaden av formella rutiner eller processer vad gällande det analytiska arbetet 

är även det en intressant aspekt av den analytiska processen. Ett stort ansvar 

åläggs den enskilde analytikern att självständigt definiera sitt arbete, givetvis 

inom de formellt angivna ramarna. Organisationskulturens sökande efter kontinui-

tet lär rimligen sippra in även i den här processen, så utöver det formella ramver-
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ket har analytikern redan ett antal informella begränsningar i sitt huvud, mer eller 

mindre medvetna. Att tillåta den enskilde analytikern att definiera sitt arbete kan 

annars anses ligga i linje med en kunskapsintensiv verksamhets idéer om fritt, 

kreativt tänkande, men om kulturens värderingar och normer styr individen i en 

annan riktning motverkas syftet. Dock ska man inte förutsätta att det finns ett utta-

lat syfte med att låta analytikern själv definiera sitt arbete - det är möjligt att detta 

bara är ett resultat av bristande kunskap från ledningen eller en process som helt 

enkelt etablerats genom tradition. Ett av attributen i en kunskapsintensiv verk-

samhet är att medarbetarna, d.v.s. underrättelseanalytikern i detta fall, blir exper-

ter och generellt sett har högre kompetens inom "sin" fråga än vad chefen har, 

vilket gör att chefen har litet mandat att lägga sig i de tekniska detaljerna. Så kan 

vara fallet här. Ledningen har mindre kunskap än analytikern i de enskilda frågor-

na och håller sig därför borta från det praktiska arbetet, men etablerar ett ramverk 

för att utöva kontroll. Det ska tilläggas att detta är högst spekulativt då det inte 

finns tillräckligt stöd i det empiriska underlaget för att stödja ett sådant resone-

mang. Oavsett förefaller de formella reglerna gällande kontinuitet i arbetet trumfa 

det fria kreativa tänkandet, vilket skulle innebära att underrättelseanalytikerns 

kapacitet begränsas av regler som inte har med produktkvalitet att göra, utan sna-

rare form och tradition. Om organisationens kärnuppgift är att producera kunskap, 

är detta en klart inre motsättning och något som negativet påverkar den produkt 

som levereras till kunden. Det är svårt att tänka sig att organisatorisk kontinuitet 

har högre värde för kunden än vad en verkligt genomtänkt analys, fri från god-

tyckliga begränsningar, har. Därmed inte sagt att en analytisk process kan eller 

bör vara fri från all form av ledning. Utan några direktiv finns en överhängande 

risk att processen spretar iväg åt alla möjliga håll. Men istället för ett ramverk som 

förespråkar kontinuitet framför allt annat, kanske aspekter som självreflektion, 

egen och andras utvärdering, och förespråkande av, och öppenhet för, kritik vore 

bättre komponenter att bygga ett ramverk kring.  

 

Det förefaller även finnas ett starkt motsatsförhållande i hur underrättelseanalyti-

kern reflekterar över den egna tankeprocessen. I avsnitt 4.1.3 framgår dels att un-

derrättelseanalytikern anser att den egna tankeprocessen inte påverkas av den so-

ciala kontexten, men det finns även en medvetenhet och iakttagande av det som 

kallas för företagspolicyn. Företagspolicyn är i sin beskrivning något som i högsta 

grad kan infogas i det som Schein kallar för värderingar och normer, ett informellt 

regelverk som stipulerar hur man ska tänka, konceptualisera och skriva rörande 

specifika frågor. Den styr dessutom vilket textspråk som används och hur man 

uttrycker sig. Det övergripande syftet med företagspolicyn förefaller vara att de 

bedömande som produceras ska vara okontroversiella och inte utmana den rådan-

de strukturen, och därmed öppna upp organisationen för kritik. Den särskilt intres-

santa aspekten av företagspolicyn är dock att analytikerns rädsla för att ha fel inte 

beror på att det finns specifika direktiv från ledningen, utan för att det kan få soci-
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ala konsekvenser. Detta tyder på att även företagspolicyn är djupt rotad i organisa-

tionskulturen och har internaliserats av dess medlemmar.  

 

 

5.2 Relationer 
 

Underrättelseanalytikerns relation till kunden förefaller väldigt begränsad, både 

när det gäller formulering av underrättelsebehovet och vid delgivning av den slut-

giltiga produkten, underrättelsebedömandet. Analytikern påpekar själv hur viktigt 

det är att fullt ut förstå kontext och hur produkten är avsedd att användas för att 

kunna producera ett så bra bedömande som möjligt. I föregående avsnitt nämndes 

att analytikern vid formuleringen av underrättelsebehovet, d.v.s. tolkning av kun-

dens beställning, oftast förlitar sig på sin egen förutfattade mening eller tidigare 

bedömningar. Detta är sannolikt ett symptom på den bristande tillgång analytikern 

har till kunden, vilket resulterar i en begränsad möjlighet att, vid behov, klargöra 

underrättelsefrågan. Normalfallet tycks vara att en formell dialog sker mellan 

MUST och kunden, och sen är det upp till analytikern att tolka behovet. Det ska 

tilläggas att behovet att klargöra underrättelsebehovet varierar beroende på situa-

tion, men i vissa fall är den formella dialogen mellan MUST och kund inte till-

räcklig för analytikern. Eftersom det inte finns några rutiner för hur utökad dialog 

mellan kund och analytiker ska ske, beror mycket på initiativ från analytikern, 

såväl som kunden. Med tanke på att underrättelseverksamhet är behovsstyrt före-

faller denna situation vara underminerande för hela processen. Behovet är det som 

startar underrättelsecykeln och återkopplas ständigt till under processens gång, i 

syfte att säkerställa att uppgiften uppfylls. Om det blir fel här, är risken överhäng-

ande att resultatet inte blir optimalt. I andra änden av underrättelsecykeln, delgiv-

ningen, innebär den bristande möjligheten till kontakt mellan kund och analytiker 

att ett värdefullt tillfälle för återkoppling och, på sikt, utvärdering av slutproduk-

ten. Hur vet man att man producerat bästa möjliga bedömning om man aldrig hör 

från kunden? Att basera sin utvärdering på att kunden "köper" produkten är högst 

tveksamt ur effektivitetssynpunkt, speciellt när man som MUST i princip innehar 

en monopolposition. 

 

Relationen till medarbetare, framför allt andra analytiker, förefaller viktigt för 

underrättelseanalytikern eftersom interaktion i denna relation legitimerar analyti-

kerns bedömning. Även relationen till ledningen och produktionsledningen före-

faller ur underrättelseanalytikerns ögon vara väldigt viktig eftersom dessa funge-

rar som grindvakter för slutprodukten. Utan godkännanden från ledningen, når 

underrättelsebedömandet inte kunden och analytikerns arbete är bortkastat. Analy-

tikerns relationer till medarbetare respektive ledning är relaterade eftersom de 

avser samma fråga: att kunna leverera sin produkt till kunden. Stöd för analysen 
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söks hos medarbetare med syfte att förankra uppfattningar, föregå kritik och kun-

na förbereda motargument. När så skett lämnas analysen till ledningen för god-

kännande. Detta resulterar i ett klimat inom organisationen där man söker efter 

stöd och enighet, vilket av analytiker refereras till som norm och återigen används 

beteckningen företagspolicy. Att det finns en motvilja hos analytikern att bryta 

mot detta tankesätt är uppenbart, med tanke på att konceptet refereras till med en 

självklarhet. Medan medarbetarna får en stor informell påverkan på produkten, 

innebär behovet av att få ledningens godkännande en högst formell påverkan. 

Ledningen fungerar som grindvakter, vilka har makt att blockera ett bedömande 

som anses falla utanför ramarna. Det förefaller också ligga ett stort ansvar på den 

enskilde analytikern att "sälja in" sin produkt hos ledningen i syfte att få den del-

given till kund. Återigen trumfas organisationens kärnverksamhet, att producera 

så bra underrättelsebedömande som möjligt, av en faktor som inte har med den 

analytiska processen att göra, d.v.s. den enskilde analytikerns förmåga att motive-

ra sitt arbete. Den logiska ordningen borde vara att analysen bedöms på hur pass 

bra den fyller underrättelsebehovet, inte om den passar in i organisationens före-

tagspolicy. Relationen mellan analytiker och ledning är uppenbart inte helt frik-

tionsfri när det gäller funktionen som grindvakt. Analytikern har bilden att led-

ningen inte har nog med kompetens för att bedöma underrättelsebedömandet på 

faktamässiga grunder, utan baserar eventuella invändningar och ändringar på hur 

de känner i frågan. Att analytikern delvis legitimerar denna grindvaktsfunktion 

genom att ledaren har större insikt i kundens perspektiv, förefaller väldigt märk-

ligt. Med bakgrund av detta kan man möjligtvis misstänka att analytikerns begrän-

sade tillgång till kunden är en strategi från ledningens sida för att kontrollera pro-

cessen, vilket vore helt i linje med hur ledningen i en kunskapsintensiv verksam-

het, akterseglad i fråga om kompetens, skulle kunna agera för att legitimera sin 

egen roll och position. Det ska verkligen påpekas att det inte finns något i det em-

piriska materialet som säger att situationen är konstruerad för detta skäl, men oav-

sett intention blir resultatet detsamma: en kil mellan analytiker och kund som san-

nolikt inte tjänar den analytiska processen eller den slutgiltiga produkten.  
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6 Resultat 
 

 

 

 

 

Initialt vill jag påminna att detta är en kvalitativ studie, med urval, analys och re-

sultat vilandes på en subjektiv grund. Dessa resultat bygger på mina tankar och 

tolkningar, vilket gör det omöjligt för mig att garantera dess objektivitet. I fråga 

om urval, valde jag att presentera en relativt stor mängd empiriskt material med 

syfte att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning. Det empiriska urvalet är 

baserat på områden jag fann intressanta för frågan, inte för att jag redan hade en 

röd linje genom analysen klar på förhand. Det går också att granska den källa ur 

vilket det empiriska materialet har hämtats och på så sätt bilda sig egna uppfatt-

ningar.  

 

 

6.1 Analytisk organisationskultur 
 

Med tanke på den bild som framträder i de föregående avsnitten är det uppenbart 

att det finns en stark, etablerad analytisk kultur inom MUST. Erikssons studie har 

tillåtet en inblick i det som Schein kallar värderingar och normer. Normalt får man 

som utomstående inte denna inblick, utan får tolka mer identifierbara attribut av 

kulturen, d.v.s. artefakter. Att denna uppsats nästan uteslutande fokuserat på 

aspekter som kan tolkas negativt innebär inte att det inte finns positiva aspekter av 

den analytiska kulturen hos MUST, endast att de negativa aspekterna är lättare att 

identifiera. De negativa aspekterna är också sådana som det finns fog för att för-

ändra och förbättra, vilket gör dem mer intressanta när man tittar på verksamhets-

utveckling. Exempel på mer positiva aspekter av en stark kultur är att det är tyd-

ligt för individen vad som förväntas i olika situationer och att individer nya i or-

ganisationen snabbt kan socialiseras.  

 

 

6.1.1 Struktur och bristande självinsikt 

 

Den rådande analytiska kulturen förefaller vara en hybrid av en formell struktur, 

framför allt upprätthållen av ledningen, och en informell struktur, framför allt 

upprätthållen av analytikern. Den formella strukturen sätter gränser, fördelar upp-

gifter och fungerar som kontrollant av slutprodukten. Denna struktur fungerar 

också som kontaktyta mellan organisationen och dess kunder. Medan den formel-
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la strukturen upprätthålls genom uttalade regler och instruktioner, upprätthålls den 

informella strukturen genom outtalade regler, ett socialt tryck som i högsta grad 

påverkar analytikern. Att å ena sidan hävda att den egna tankeprocessen är fri från 

påverkan från den sociala kontexten, för att sedan beskriva hur bedömningen an-

passas för att passa företagspolicyn är ett påfallande exempel för hur inarbetat ett 

sådant socialt tryck kan vara. Frågan är om analytikern är helt medveten om mot-

satsförhållandet i de bägge påståendena? Det finns inte en fullständig separation 

mellan den formella och den informella strukturen, vilket företagspolicyn är ett 

exempel på. Ledningens formella roll som grindvakt i en hierarkisk och strukture-

rad produktionsprocess, blandas med det informella trycket från medarbetare och 

ledning att anpassa bedömningar för att undvika negativa sociala konsekvenser. 

Det övergripande syftet med policyn verkar vara att skydda organisationen från 

kritik, vilket ligger i både lednings och analytikers intresse, men uppenbarligen 

innebär en avsevärd begränsning för det fria, kreativa tänkandet. Om produkter 

som anses kontroversiella eller som bryter mot den rådande strukturen inte släpps 

genom grinden, är det högst sannolikt att den enskilde analytikern kommer att 

börja anpassa sin produktion för att få den godkänd, och därmed görs avkall på 

organisationens kärnuppgift: att producera bästa möjliga underrättelseunderlag.  

 

I kontrast till den strukturerade och ordnade produktionsprocessen står det faktum 

att kring det analytiska arbetet som sådant finns det inga formella rutiner eller 

processer. Detta kan tyckas vara en positiv aspekt för den enskildes analytiska 

process, men med tanke på det formella och informella tryck som nämndes i före-

gående stycke, samt det sökande efter kontinuitet vilket återkoms till i nästa av-

snitt, kan man fråga sig hur pass fri analytikern egentligen är i sitt val. Den sociala 

strukturen styr språk och uttryck, hur man ska tänka i olika frågor, vilka antagan-

den som kan göras, och vad som anses okontroversiellt, samt premierar sökande 

efter stöd och enighet - hur pass många egna val kan analytikern egentligen göra?  

 

 

6.1.2 Sökandet efter kontinuitet 

 

MUST:s analytiska organisationskultur förefaller premiera kontinuitet i arbetet 

framför allt annat, en aspekt som återkommer gång på gång i det empiriska mate-

rialet. Antaganden, tradition och konformitet är attribut som organisationens kul-

tur förespråkar, vilket känns väldigt märkligt med tanke på att det är en kunskaps-

intensiv verksamhet med ett stort behov av kreativt tänkande. Man kan ställa sig 

frågande om sökandet efter kontinuitet även spelar in i de val man gör när man 

rekryterar personal. Scheins teori gör gällande att organisationer antingen söker 

personal som redan passar in i kulturen eller som lätt kan socialiseras. Hur rekry-

terar MUST personal? Väljer man personer som redan passar in alternativt lätt kan 

tränas i det rådande tankesättet, eller finns det en disharmoni där rekryteringspro-
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cessen är avskiljd från influenser från organisationskulturen? Risken är att man i 

så fall går miste om individer som skulle bidra positivt i det analytiska arbetet, 

men som också kräver mer i form av direkta insatser eller social anpassning för att 

passa in. 

 

Att sökandet efter kontinuitet börjar redan vid formuleringen av underrättelsebe-

hovet, med analytiker som antingen förlitar sig på etablerade antaganden eller 

tidigare underrättelsebedömanden, innebär uppenbara risker för hela den analytis-

ka processen. Att inte reflektera över förutfattade meningar eller tidigare produce-

rat material, innebär att felaktigheter ofrånkomligen kommer att återupprepas och 

spridas i vissa fall. För att producera bästa möjliga underrättelseunderlag bör det 

rimligen vara så att processen i stort ska vara originell och fri från tidigare influ-

enser. I praktiken är detta sannolikt omöjligt att uppnå. Analytiker kommer att ha 

förutfattade meningar i ett flertal frågor, ju mer erfarenhet desto fler områden att 

ha förutfattade meningar om. Det finns också ett värde att titta på tidigare produ-

cerat material. Att producera underlag som redan finns är slöseri med tid och re-

surser, och i tidigare material kan det finnas infallsvinklar som analytikern inte 

tänkt på. Den samlade organisatoriska kunskapen är till stora delar lagrad hos sin 

personal, men även, speciellt hos en underrättelsetjänst, i sitt arkiv. Lösningen bör 

vara att hitta en metod där sökandet efter kontinuitet i arbetet fungerar som en 

utgångspunkt för det kommande analytiska arbetet, inte som en mall för hur slut-

produkten ska se ut.   

 

 

6.1.3 Konsensussökande och ledningen som grindvakt 

 

Underrättelseanalytikerns relation till andra analytiker och till ledningen förefaller 

ligga i linje med vad som diskuterats i föregående avsnitt: ett socialt tryck via 

formella och informella kanaler, med avsikt att bevara struktur och belöna konti-

nuitet. Denna aspekt beskrivs som ett tryck som premierar konsensussökande. 

Analytikern söker stöd och enighet hos andra analytiker för att få sin slutprodukt 

godkänd av ledningen. Både analytikern och ledningen upprätthåller alltså detta 

system, analytikern på informell väg och ledningen formellt. Att systemet kom-

mer påverka slutprodukten är uppenbart eftersom det bygger på samma resone-

mang som tidigare, att organisationen söker kontinuitet. Analytikern ägnar sig 

alltså åt självcensur genom att söka stöd och enighet hos sina kollegor för sina 

underrättelsebedömanden. På så sätt likriktas produktionen innan den ens når fram 

till ledningen för godkännande.  

 

Ledningens roll som grindvakt, kan vara problematisk om godkännandeprocessen 

baseras på andra grunder än de som ligger i linje med organisationens kärnupp-

gift, att producera underrättelsebedömande. En grindvaktsroll i sig är dock ingen 
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uppenbart negativ komponent. Om grindvakten fungerar som kvalitetskontrollant, 

snarare än bevarare av traditioner, är det en högst motiverad position. Att fritt låta 

analytiker producera material utan översyn och sen delge detta till kund är för-

modligen ingen bra idé. Återigen, sökandet efter kontinuitet och att organisationen 

talar med en röst ät inget negativt i sig, bara om fallet är så att detta är de domine-

rande aspekterna. En analytiker delger inte sitt underrättelsebedömande som sig 

själv, utan som MUST. Då är det naturligt att organisationen i stort måste kunna 

stå bakom produkten. De mest problematiska aspekterna av relationen mellan ana-

lytiker och ledning är behovet för analytikern att kunna "sälja in" sitt arbete och 

att ledningen i vissa fall baserar sitt beslut på känsla, inte fakta. Dessa två aspekter 

medför en godtycklighet i godkännandeprocessen som är högst irrelevant för slut-

produkten. Kan man kräva av analytikerna att ha nödvändig kompetens att produ-

cera bra underrättelseprodukter, kan man också begära att ledningen har tillräcklig 

kompetens för att bedöma produkter på innehållsmässiga grunder. Kontinuitet i 

systemet bör ju vara betjänt av en objektiv och tydlig urvalsgrund. 

 

 

6.1.4 Bristande kundrelation 

 

Analytikerns relation till kunden förefaller vara den mest outnyttjade resursen som 

finns att tillgå för att stärka den analytiska processen. Med tanke på den vikt som 

läggs vid att underrättelsecykeln är behovsstyrd, är det tämligen uppenbart att en 

tätare relation mellan kund och analytiker vid utvecklandet av underrättelsebeho-

vet endast skulle förbättra slutprodukten. Likaledes skulle en bättre kontakt mel-

lan kund och analytiker i delgivningsskedet förbättra möjligheten för kunden att 

tillgodogöra sig slutprodukten och därmed effektivisera slutresultatet. Dessutom 

skulle det ge analytikern och organisationen i stort ett ypperligt tillfälle att utvär-

dera resultatet och göra eventuella förbättringar i processen.  

 

Det framgår inte helt tydligt av det empiriska underlaget, men just utvärdering 

förefaller lysa med sin frånvaro. Detta kan naturligtvis ha praktiska orsaker, t.ex. 

att arbetsbördan är sådan att utvärdering inte hinns med. Risken är dock att om 

man inte vet vad man gör bra, är risken stor att den nästan ofrånkomliga gransk-

ning som kommer när man gjort fel blir det som får beskriva den analytiska pro-

cessen. Och den beskrivningen lär inte vara positiv. De åtgärder som eventuellt 

kommer har som syfte att rätta till dessa problem, men vet man inte vad man gör 

bra är risken överhängande att bra rutiner och processer suddas ut, helt enkelt för 

att man inte visste att man skulle bevara dem. Att införa rutiner för att reflektera 

över arbetet, både när det gäller process och produkt, bör vara en lämplig lösning. 

Utöver detta finns det, som tidigare nämnt, sannolikt vinster att göra genom att 

stärka relationen mellan analytiker och kund. Hur stark eller aktiv denna relation 

bör vara varierar sannolikt beroende på fall och uppgift, men rutiner bör vara på 
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plats för att så kan ske. Utöver en positiv påverkan på den enskilde analytikerns 

arbete, innebär en stärkt relation sannolikt också positiva effekter för organisatio-

nen som helhet eftersom slutprodukten, organisationens output, blir bättre och 

kunden nöjdare.  

 

 

6.2 Verksamhetsutveckling 
 

Om man får för sig att utvecklad dessa potentiellt problematiska aspekter av den 

sociala strukturen har man ett digert arbete framför sig. Schein lär oss att kulturer 

kan förändras, men att det är svårt eftersom det krävs att kulturens medlemmar 

accepterar det nya för att det ska kunna få fäste. Det är uppenbart att analytikern 

bibehåller de värderingar och normer som identifierats i föregående avsnitt, av 

vilket man kan dra slutsatsen att de dels är en del av organisationskulturen och att 

de inte blir lätta att ändra på. Det verkar heller inte finnas någon egentlig drivkraft 

hos analytikern att ändra situationen, utan de etablerade strukturerna bibehålls och 

i viss omfattning stärks. Schein menar att kulturen kan ändras genom att nya vär-

deringar tränger in utifrån, vilket i detta fall skulle innebära ett aktivt försök från 

ledningen att utveckla verksamheten. Ledningens perspektiv saknas i denna stu-

die, men baserat på det material som finns, sett genom analytikerns ögon, kan man 

spekulera i frågan. Ledningen förefaller upprätthålla och förespråka den rådande 

sociala strukturen, speciellt där de har direkt makt: de formella direktiven. Led-

ningens position som grindvakt och proponent för ett organisatoriskt sökande efter 

kontinuitet, tyder på att de har den position de önskar. All form av utveckling som 

stärker analytikerns position i förhållande till ledningen förefaller osannolik med 

tanke på att tidigare nämnda ambitioner av kontinuitet och liknande, är prioritera-

de framför det analytiska arbetet. Ska denna position påverkas krävs sannolikt 

direktiv från högre nivå. Kotters åttastegsmodell för strategisk förändring erbjuder 

då en framkomlig väg.  

 

Problemen hopar sig dock redan på steg ett, d.v.s. skapa förändringsinsikt. Det 

förefaller inte finnas något intresse hos analytiker eller ledning att förändra den 

analytiska verksamheten. Den högre ledningen får då ett digert arbete att motivera 

för organisationen att förändring verkligen behövs. Att utnyttja en krissituation är 

dock en framkomlig väg, lämpligen en kris som är kopplad till organisationens 

analytiska förmåga, då organisationens medlemmar sannolikt är mer mottagliga 

för kritik och positiva till förändring. Med tanke på den starka kulturen måste man 

sannolikt agera snabbt därefter genom att skapa ett förändringsteam och en vision. 

Eftersom en eventuell förändring påverkar såväl ledning som analytiker, kan det 

vara av gagn att bägge dessa parter ingår i ett sådant team. Att tydligt och i hög 

omfattning kommunicera budskapet blir ett väldigt viktigt steg. Genom att rida på 
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krissituationens osäkerhet, kan man förstärka budskapet om att förändring verkli-

gen behövs och att man har en plan. Bemyndiga åtgärder blir sannolikt en parallell 

process till att kommunicera budskapet, men är långt mer problematisk. I en orga-

nisation som är så tydlig och etablerad i sina strukturer, finns det sannolikt en hel 

del hinder mot förändring, både medvetna och omedvetna. Det sociala trycket är 

svårt att förändra genom aktiva åtgärder, utan kräver att organisationens med-

lemmar internaliserar det nya. Hinder av mer fysisk karaktär, t.ex. en individ i en 

central position som inte är positiv till förändring, kan förflyttas, men med tanke 

på att MUST är en organisation som till stor del lever på sina anställdas expertis 

inom ett visst område kan det vara kontraproduktivt att förflytta en anställd till en 

position där denne inte stör förändringsprocessen. Eventuella kortsiktiga segrar är 

svårt att som utomstående resonera kring, men kanske bör ha med kärnverksam-

heten att göra. Sen är det viktigt att bibehålla trycket och verkligen driva hem för-

ändringen och få den till att bli en etablerad del av den nya kulturen.  

 

Den övergripande uppfattningen är att det sannolikt är svårt att initiera och 

genomföra ett större strategiskt förändringsarbete hos MUST. Strukturerna verkar 

väldigt fasta och invanda, och bibehålls av både ledning och analytiker. I avsak-

nad av större problem med den analytiska processen är det osannolikt att föränd-

ringsinsikt kommer infinna sig. Och om så sker, är det osannolikt att tillräckligt 

stor del av organisationen skulle vara positivt inställd till förändring för att kunna 

bygga ett förändringsteam. Det skall dock tilläggas att inte bara större föränd-

ringsarbete kan få svårt att få fäste i en stark kultur, även mindre förändringar i 

form av nya processer eller direktiv kan stötas bort av kulturens medlemmar.  

 

 

6.3 Slutsatser 
 

Genom min studie av potentiellt problematiska aspekter av MUST:s sociala struk-

tur relaterat till den analytiska processen, samt de rådande organisationskulturella 

förutsättningarna för verksamhetsutveckling, har jag kommit fram till följande 

slutsatser: 

 

• En hybridstruktur av formella och informella regler styr den rådande ana-

lytiska kulturen. Det finns ingen större motsättning mellan det formella 

och informella, vilket gör kulturen motståndskraftig mot förändring. 

 

• Det finns en bristande insikt hos underrättelseanalytikern rörande påverkan 

från den sociala strukturen. Denna påverkan är från ett externt perspektiv 

uppenbar. 
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• Det organisatoriska sökandet efter kontinuitet genomsyrar hela verksam-

heten och är ett stort potentiellt problem eftersom det prioriteras över det 

analytiska arbetet. 

 

• Sökande efter stöd och enighet styr underrättelseanalytikerns relation till 

andra analytiker och till ledningen. Även konsensussökandet prioriteras 

över det analytiska arbetet.  

 

• Ledningens funktion som grindvakt är inte motiverad av ett behov i den 

analytiska processen, utan förefaller snarare vara en kontrollfunktion. 

 

• Relationen mellan underrättelseanalytiker och kund förefaller extremt ef-

tersatt. En utveckling av denna relation skulle sannolikt generera positiva 

effekter för det analytiska arbetet. 

 

• MUST:s analytiska kultur förefaller extremt stark och etablerad, och nå-

gon förändringsinsikt verkar inte finnas, vilket gör det osannolikt att en 

verksamhetsförändring i syfte att förändra den analytiska processen eller 

den rådande sociala strukturen skulle kunna genomföras. 

 

 

6.4 Resultatdiskussion 
 

Jag anser att denna studie uppfyller sitt syfte och därmed uppnår intern giltighet 

och relevans. Huruvida generalisering och överförbarhet är möjlig är dock mer 

oklart. Resultaten är först och främst relevanta för MUST, och med tanke på att 

det är en relativt unik organisation är överförbarhet svår. Problemen rörande en 

stark kultur och verksamhetsförändring går sannolikt att generalisera och överföra 

på andra organisationer, oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver. De iden-

tifierade potentiellt problematiska aspekterna av MUST:s sociala struktur är för-

modligen bara relevanta för MUST.  

 

Vissa brister i studien har dock framträtt under arbetsprocessen: 

 

• Att använda Gunilla Erikssons avhandling som empiriskt underlag medgav 

en insyn och ett perspektiv som annars inte hade varit möjlig, men innebar 

också att vissa dimensioner saknades. Jag hade velat utveckla ledningens 

position i relationen mellan ledning och analytiker. Hur ser ledningen på 

sin roll som grindvakt? Finns det några problem med den existerande 

strukturen? Hur ser man på sökandet efter kontinuitet? Även om underrät-
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telseanalytikerns perspektiv är intressant och ofta underrepresenterat, hade 

ett ledningsperspektiv sannolikt lyft studien. 

 

• Studien blev mer ytlig i sin framtoning än vad som tidigare avsetts. Ambi-

tionen var att kunna gå på djupet i de olika identifierade aspekterna och 

eventuellt peka på dem som bevisade problem, snarare än potentiella. Sät-

tet på vilket studien genomfördes medgav dock inte detta. 

 

• Det fanns heller inget i det empiriska underlaget som tyder på att en verk-

samhetsutveckling är aktuell, vilket gör att det avsnittet blir att betrakta 

mer spekulativt. Jag försökte dock anknyta till de rådande förhållandena 

och plockar inte saker ur tomma luften. Återigen hade ett ledningsperspek-

tiv varit intressant, eftersom det är där sådana frågor avgörs. 

 

• Med tanke på att jag gjort ett subjektivt urval är det möjligt att jag missat 

eventuella aspekter som kunnat knytas till den sociala strukturen. Att ange 

sådana missar är naturligtvis omöjligt - då hade de varit med.  

 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetets gång har ett antal uppslag för vidare forskning framträtt. De är som 

följer: 

 

• En fallstudie som studerar MUST:s analytiska arbete och omfattar både 

ledning och analytiker. Detta skulle ge mer av ett helhetsperspektiv och 

ytterligare belysa relationen mellan analytiker och ledning. 

 

• En långsiktig fallstudie som följer etablerandet av en ny process i verk-

samheten och utvärderar huruvida det avsedda resultatet uppnås. Med en 

så pass stark etablerad kultur kan nya processer vara svåra att införa. Att 

få följa en process och se hur det lyckas skulle vara intressant. 

 

• En studie av en större verksamhetsförändring, t.ex. en omorganisation, ur 

strategisk synvinkel. Att på så sätt få följa en verksamhetsutveckling från 

planering, via genomförande och till resultat vore väldigt intressant. 

 

• En studie som försöker klargöra vilken "kostnad" organisationens sökan-

de efter kontinuitet har på produktkvalitet. Att det finns en påverkan på 

underrättelsebedömandet förefaller självklart, men hur stor är denna på-

verkan och vad innebär den för kundens nytta? 
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