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Privatisering av svensk säkerhet – 

Vilka faktorer driver expansionen av privata säkerhetsföretag? 

 
Sammanfattning: Sedan kalla krigets slut har en ny typ av aktör dykt upp i internationella 
konflikter och krig världen över. Denna aktör är privata företag som i dagsläget erbjuder allt 
från supplementär logistik till att helt ersätta nationella arméer. Utgångspunkten i denna 
uppsats är att ta reda på vilka faktorer som har skapat en marknad för dessa  företag 
generellt, samt vilka av dessa faktorer som kan förklara framväxten i Sverige specifikt. 
 
I uppsatsen undersöks befintlig forskning kring vad som drivit utvecklingen. Därefter 
kommer befintlig teori att prövas som förklaringsmodell för expansionen i Sverige. 
 
Den befintliga teorin som prövats på Sverige består av sju faktorer beskrivandes politiska 
och samhälleliga förutsättningar vilka förklarar expansionen. Av dessa återfinns samtliga i 
Sverige, men genom en analys av deras respektive giltighet i svensk kontext uppstår en mer 
nyanserad bild, där endast fyra av faktorerna är relevanta som förklaringar. Dessa är en 
transformation av försvarets fokus och organisation, en politisk trend av privatisering samt 
ett överflöd av militärt utbildad personal utan sysselsättning. Av dessa är den förstnämnda 
den starkaste katalysatorn medan den sistnämnda endast i viss mån påverkar den redan 
pågående expansionen. 
 
Nyckelord: Privata säkerhetsföretag, privata militära företag, privata aktörer, privatisering 
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The privatization of Swedish security – 

Which factors contributes to the expansion of private security 
companies? 

 
Abstract: Since the end of the Cold War a new phenomenon has shown in international 
conflict and war, worldwide. This phenomenon is the private companies nowadays offering 
supplementary logistics, armed troops to the front and everything in between. This essay 
aims to identify which factors that have contributed to the creating of a market for these 
companies in general, and which of these that can explain the growth of Swedish companies 
in particular. 
 
In the essay previous research on the topic of privatization of security are examined and 
thereafter applied on Sweden in order to examine to what extent it can be used to explain 
the changes in Sweden. 
 
The existent theory applied on Sweden consists of seven factors, describing political and 
social basis, which explain the expansion. All of these are found in Sweden, however, through 
a further analysis of their individual relevance, a more nuanced result can be seen, whereas 
only four out of seven are relevant as explanations. These are a transformation in defence 
focus and organization, a political trend of privatization and a flood of trained unemployed 
military personnel. The first one of these is the strongest catalyst for expansion while  the 
latter only to a certain degree reinforces the already ongoing process. 
 
Key words: Private security companies, Private military companies, Private military and 
security companies, Private military firms, Privatization  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Sedan kalla krigets slut har ett ökat antal privata företag tagit plats i krig och konflikter 

runt om i världen. Dessa har växt i antal och omfattning under 2000-talet och deras 

deltagande har fått större och större uppmärksamhet. Bland de idag mest omskrivna 

och omdebatterade är amerikanskbaserade Blackwater1 som har varit en stor aktör i 

Irak under 2000-talet. 

 

Men det är inte bara inom ramen för supermakten USA och dess dagsaktuella 

inblandning i Mellanöstern som denna industri växt fram och tagit fart. De privata 

aktörerna påträffas i allt från Afrikas djungel, där Executive Outcomes är en av de mest 

omskrivna aktörerna, till handelsflottans farvatten där försäkringsbolag och rederier 

ämnar skapa privata beväpnade flottor för att skydda fartygen från pirater.2 Vi har även 

i Sverige privata aktörer, som på svenska går under benämningen privata 

säkerhetsföretag. Dessa erbjuder tjänster som till exempel utbildning, säkerhetsanalyser 

och personskydd, vilka bland annat har sålts till svenska Utrikesdepartementet och 

nyttjats i Kabul.3 

 

De privata företagen har väckt en politisk debatt i såväl Sverige som internationellt 

angående hur dessa aktörer skall betraktas folkrättsligt i konflikt- och krigszoner. Är 

detta den moderna tidens legoknektar? Eller är det en helt ny typ av aktör? Meningarna 

går isär, men en sak är tydlig. Oaktat om det är ett nytt eller gammalt fenomen så har 

den industri dessa privata företag utgör sedan kalla krigets slut expanderat, vilket under 

2000-talet skett exponentiellt. En fråga som därmed dyker upp är varför och vilka 

faktorer har drivit expansionen av denna kontroversiella industri?  

 

                                                 
1
 Sedan 2009 är fö retaget, tidigare känt som Blackwater, omdöpt till Xe. 

2
 Dagens Nyheter, Privat beväpnad flotta ska möta Somalias pirater, 28 september 2010 

3
 Carl Bildt, Svar på fråga 2009/10:629 Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas anlitande av privata 

säkerhetsföretag i utlandet, Riksdagens.se (2011-04-13) 
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Varför industrin expanderar har försökt förklaras av bland andra Ian Wing som i Private 

Military Companies and Military Operations 4 lyfter fram ett antal faktorer som han menar 

drivit expansionen. Men om det nu finns en teori, hur allmängiltig är den? Kan den i 

någon utsträckning förklara varför denna typ av privata företag även växer fram i 

Sverige? 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är dels att nå en förståelse för, med stöd av befintlig teori, vilka 

drivkrafter som har skapat en marknad i krig och konflikter för privata företag och drivit 

den till en så kraftfull expansion. Vidare syftar uppsatsen till att nå en förståelse för i 

vilken utsträckning dessa drivkrafter återfinns i Sverige med det underliggande syftet 

att försöka förklara varför privata företag av detta slag även uppstår i Sverige. 

 

Frågeställningarna blir med detta som utgångspunkt; 

 

 Vilka faktorer har bidragit till expansionen av privata militära företag sedan kalla 

krigets slut? 

 I vilken utsträckning driver de av Ian Wing definierade faktorerna expansionen 

av privata säkerhetsföretag i Sverige? 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det finns en omfattande forskning på området privata företag i krig och konflikter. Inte 

minst återfinns en hel del skrivet genom historien om legoknektar. Om vi nu avgränsar 

oss till vad som är skrivet efter kalla krigets slut så är det framförallt i två etapper 

forskningen på området har tagit fart. Den första etappen påverkades av att Executive 

Outcomes, ett företag baserat i Sydafrika, under 90-talet löste uppdrag på kontrakt 

ibland annat Angola och Sierra Leone, vilket fick mycket uppmärksamhet. Detta företag 

                                                 
4
 Ian Wing, Private Military Companies and Military Operations, Land Warfare Studies Centre, Australia, 2010 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-29 
Niklas Halvarsson 
SA VT 2011 
 

- 7 - 

representerade enligt viss forskning en helt ny typ av aktör i krigszonen, och därav 

uppmärksamheten. Den andra etappen var amerikanskbaserade företags växand e 

kontrakt i Irak. Det mest kända exemplet här är Xe5 som blev av stort intresse för 

allmänheten genom medial bevakning, varpå forskning har följt. 

 

Forskningen generellt på området har till synes behandlat främst tre aspekter av 

företagen. En av dessa är vad de är för något? – En fråga de flesta som skriver inom 

området tvingas ta ställning till och är därför en väl utforskad aspekt. Till dem som i 

huvudsak behandlar denna aspekt hör till exempel David Isenberg som 1997 i Soldiers of 

Fortune Ltd.6 skriver om Executive Outcomes och Sandline International.7 Den andra 

aspekten är juridiken kring dessa aktörer, en fråga som hamnat i rampljuset efter att 

anställda ur dåvarande Blackwater dödat ett antal civila irakier. Det påvisades då en 

brist i hur dessa juridiskt skall hanteras. Ska de dömas enligt irakisk lag, amerikansk lag, 

eller i krigsrätt? Denna fråga behandlas bland annat i From Mercenaries to Market8, en 

avhandling vid New York University School of Law. Den tredje vanligt förekommande 

aspekten är analyser av för- och nackdelar med nyttjandet av privata företag. Detta har 

ända sedan Executive Outcomes entré på den internationella arenan diskuterats med 

hänsyn till att Förenta Nationerna eventuellt skulle kunna nyttja privata företag istället 

för medlemsländers trupp. Detta behandlas bland annat i rapporten What future for 

privatized peacekeeping9, skriven av Cecila Hull för FOI. 

 

Den specifika forskningen som behandlar frågan om varför det har skett en expansion av 

dessa privata företag, är något mer begränsad. Utöver Ian Wings forskning10, som 

kommer att nyttjas som teori i denna uppsats och därmed beskrivas utförligt senare, har 

författaren identifierat framförallt tre övriga texter som behandlar ämnet. Den ena är 

David Shearer som 1998 i Private Armies and Military Intervention ägnar ett helt kapitel 

                                                 
5
 Sedan 2009 benämningen på företaget tidigare känt som Blackwater.  

6
 David Isenberg, Soldiers of Fortune Ltd.: A Profile of Today’s Private Sector Corporate Mercenary Firms , 

Center for Defense Information, Washington, 2005 
7
 Sandline International startades av Tim Spicer på tidigt 90-tal i Storbrittanien och har bland annat haft kontrakt 

i Papua Nya Guinea. 
8
 Chesterman & Lehnardt, From Mercenaries to Market – The rise and Regulation of  private military 

companies, Oxford University Press, New York, 2007 
9
 Cecilia Hull What future for privatized peacekeeping? – Prospects and Realities in the UN debate, FOI, 

Totalförsvarets forskningsinstitut, 2008 
10

 Wing, 2010, s. 18-21 
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åt ”The expansion of the Private Military Sector”, vilken grundar sig på en bred empiri av 

konflikter och aktörer, även exempel före kalla kriget.11 Den andra är Joakim Berndtsson 

som i den relativt nya The privatisation of Security and State Control of Force också 

avhandlar marknadens expansion men med en begränsning i tid till efter kalla kriget och 

med fokus på Irak vilket är huvudobjektet för hans forskning i övrigt.12 Den tredje är 

Peter W. Singer som i Corporate Warriors 2003 förklarar privatiseringen av säkerhet 

med tre huvudfaktorer, vilka inte skiljer sig avsevärt från Wing.13 

 

Samtliga av dessa fyra författare, vilket för övrigt gäller den allmänna forskningen på 

området refererar flitigt till varandra inom den akademiska cirkeln på cirka ett dussin 

författare. Detta kan tyckas vara en utgångspunkt för källkritik om fallet är sådant att en 

rundgång uppstått i brist på empiri som grund. Men efter en inblick i bland annat 

Shearer och Singer visar det sig att de empiriska exemplen sträcker sig längre än bara 

amerikanska företag i Irakkriget och sydafrikanska i Sierra Leone. Med hänsyn till detta 

blir det flitiga refererandet en fördel för valet av Wings litteratur som teori då den är det 

senaste. 

 

Till skillnad från den omfattande allmänna forskningen kring privata företag i krig och 

konflikter är tidigare forskning specifikt på svenska privata företag kraftigt begränsad. 

Med anledning av detta har undersökningen av de svenska företagen baserats på de få 

källor som finns att tillgå och möjligheten att källkritiskt sålla bland materialet är liten. 

En av de källor som undersökningen baseras på och som vid första anblick skulle kunna 

uppfattas som tenditiös är Kristna fredsrörelsens rapport från 200814. Dock återger 

denna rapport bättre än något annat tillgängligt material en sammanställning över 

svenska privata säkerhetsföretag och nyttjandet av dessa i Sverige, varför den tjänar ett 

syfte som uppslag och källa för vissa fakta. 

 

                                                 
11

 David Shearer, Private Armies and Military Intervention, Oxford University press, New York, 1998, s. 23-38 
12

 Joakim Berndtsson, The privatisation of Security and State Control of Force , University of Gothenburg, 

Göteborg, 2009, s. 111-135 
13

 Peter W. Singer, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Cornell University Press, 

New York, 2003 
14

 Kristna fredsrörelsen, Säkerhet på export – Svenska säkerhetsföretag i Sverige, Sundbyberg, 2008 
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1.4 Metod 

1.4.1 Studiens metod och upplägg 

 

Studien är av teoriprövande karaktär15 där teorin står i centrum. Teorin i fråga består av 

de sju faktorer som Ian Wing definierar, i litteraturen Private Military Companies and 

Military Operations16, som de bidragande faktorerna till expansionen av privata militära 

företag sedan kalla krigets slut. 

 

Dessa faktorer har i studien prövats på fallet Sverige som oberoende variabler för att 

förklara expansionen av svenska privata säkerhetsföretag efter kalla krigets slut. 

Studien kan därmed tillskrivas en fallstudie-design17. De privata säkerhetsföretagen har 

här avgränsats till den handfull företag som är registrerade i Sverige samt utför 

utbildning för, eller tjänster i, högriskområden. 

 

Förväntade slutsatser av studien har dels varit att teorin i sin helhet skall stärkas 

alternativt försvagas, dels att de sju faktorerna skall få en individuell giltighet i svensk 

kontext och att respektive faktor därmed försvagas alternativt förstärks som 

beståndsdel i teorin. 

 

1.4.2 Analysens metod och disposition 

 

Inledningsvis har ett antal begrepp definierats med stöd av tidigare forskning för att 

tydliggöra vad författaren avser med respektive begrepp samt undersöka i vilken mån 

begreppsliga skillnader är relevanta för undersökningen och dess resultat.  

 

Därefter har de sju faktorerna definierade av Ian Wing beskrivits i syfte att nå en 

förståelse för teorin och dess beståndsdelar som oberoende variabler. Denna 

                                                 
15

 Peter Esaiasson, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ och marknad , Norstedts Juridik AB, 

tredje upplagan, Vällingby, 2010,  s. 42 
16

 Wing, 2010, s. 18-21 
17

 Esaiasson, 2010, s. 121-122 
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beskrivande del har uppnåtts med hjälp av en kvalitativ textanalys 18 där författaren 

klargjort tankestrukturen bakom varje faktor genom att undersöka den källitteratur 

som Ian Wing har använt sig av. 

 

Utifrån denna förståelse har sedan respektive faktor bedömts i vilken utsträckning den 

är applicerbar på Sverige som kontext. Härvid har vissa av Wings sju faktore r 

sammanslagits och de oberoende variabler som kommer att undersökas är fyra till 

antalet. Dessa är förekomsten av; tränad personal utan sysselsättning, en politisk trend 

av privatisering, en omställning till lågintensiva konflikter och en omstrukturering av 

försvaret, en politisk ovilja att ta egna förluster samt privata aktörers högre effektivitet 

som ett resultat av färre begränsningar. En närmare beskrivning av respektive faktor 

samt motiven till sammanslagningen av vissa återkommer författaren till i kapitel 2.2 

respektive 2.3. 

 

Därefter har expansionen av privata säkerhetsföretag i Sverige samt i vilken 

utsträckning de oberoende variablerna återfinns i Sverige undersökts. Detta har dels 

gjorts genom att följa Försvarsbeslut för att nå förståelse för avveckling, 

omstrukturering och ominriktning av Försvarsmakten. Dels har det gjorts med hjälp av 

sammanfattningar av samhällelig och politisk debatt efter dödsfall i utlandstjänst för att 

påvisa en ovilja hos politikerna att utsätta svensk trupp för risk. Och till viss del har det 

gjorts genom att studera i vilken utsträckning svensk politisk ledning har privatiserat 

andra områden i syfte att identifiera privatiseringstendenser.  

 

Slutligen har resultatet av de oberoende faktorernas närvaro alternativt frånva ro 

summerats och diskuteras utifrån perspektiven pålitlighet och giltighet, i syfte att belysa 

hur väl de kan förklara den beroende variabeln – framväxten av privata 

säkerhetsföretag.  

                                                 
18

 Esaiasson, 2010, s. 237-238 
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2 Teori 

 

Ian Wing lyfter i sin studie Private Military Companies and Military Operations fram sju 

huvudsakliga anledningar till expansionen av privata militära företag sedan kalla krigets 

slut.19 Denna studie baserar han i huvudsak på tidigare studier inom området, 

publicerade under senare halvan av 90-talet samt under 2000-talet. Den empiri dessa 

studier bygger på är i stor utsträckning amerikanska aktörer i Irak och Sydafrikanska 

aktörer i Afrika. Men Wings studie innehåller även egna slutsatser dragna utan 

källhänvisningar. Dessa har möjligt sin bakgrund i främst Irak och Östtimor där Wing 

har varit operativ som officer och arbetat både med och bredvid privata företag.20  

 

2.1 Begrepp 

 

Det förekommer idag ett antal olika begrepp för att beskriva de privata företag som idag 

erbjuder de tjänster vilka tidigare endast erbjöds av statliga organisationer med 

våldsmonopol. Detta stycke syftar till att kort redogöra för hur begreppsapparaten kring 

dessa privata företag ser ut och hur den nyttjas i allmänhet akademiskt och i synnerhet 

hur den nyttjas av Wing. Avslutningsvis kommer att  redogöras för hur 

begreppsapparaten kommer att nyttjas i denna studie. 

 

Begreppsapparaten kompliceras i Sverige av att man använder sig av såväl engelska som 

svenska. I dagligt tal och media kan man se en trend av framförallt två begrepp; på 

engelska ”private military companies” (PMCs) och på svenska ”privata 

säkerhetsföretag”. För att undvika missförstånd kommer författaren i beskrivningen av 

teorin samt i undersökningen nyttja engelska begrepp för att i diskussionen sedan 

återvända till problematiken kring svenska kontra engelska begrepp. 

  

                                                 
19

 Wing, 2010, s. 18-21 
20

 Ibid, s. 0 
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I Private Military Companies and Military Operations lyfter Ian Wing fram att begreppen 

”private security companies” (PSCs), ”private military companies” (PMCs) och ”private 

military and security companies” (PMSCs) alla tre har använts sedan 2001 för att 

beskriva de privata företag som tidigare har benämnts ”corporate mercenary 

companies”. Av dessa väljer Wing att använda sig av PMC som ett paraplybegrepp för att 

täcka in ”all military personnel performing missions in the GWOT [global war on terror] 

”21. Wing väljer att inte motivera sitt val av begrepp eller diskutera begreppsapparaten 

ytterligare än vad som återgivits ovan, vilket gör en vidare analys av begreppsapparaten 

utifrån andra källor ytterligare nödvändig för kommande undersökning. 

 

En doktorsavhandling22 gjord på Göteborgs universitet 2009 av Joakim Berndtsson 

analyserar begreppsapparaten med utgångspunkt i ett flertal andra studier som sträcker 

sig från David Shearer 199823 till Förenta Nationerna 200824. Berndtssons 

doktorsavhandling kommer med hänsyn till sin omfattning och sina referenser att få 

tjäna som utgångspunkt för analys av begreppsapparaten generellt akademiskt.  

 

Berndtsson lyfter fram ett antal principiella sätt att se på förhållandet mellan begr eppen 

PSC, PMC samt PMSC utifrån tidigare litteratur. När begreppet PMC i slutet på 90-talet 

kom till gjordes det med utgångspunkt i företagen Executive Outcomes och Sandline 

International. Då särskiljdes PMCs som företag syftandes till direkt militär assistans och 

strategisk effekt, till skillnad från PSCs, som företag begränsade till att bevaka och 

skydda egendom och personal.25 

 

Vidare i Berndtssons avhandling finner vi tre andra perspektiv på begreppen PMC och 

PSC som skiljer sig åt. Ett perspektiv innebär en särskiljning mellan PMCs och PSCs som 

aktiva och offensiva respektive passiva och defensiva i sina tjänsteutövande. Problemet 

med detta perspektiv är, vilket tas upp i Berndtssons avhandling, att det i praktiken är 

svårt att skilja mellan offensivt och defensivt uppträdande – det beror på 

                                                 
21

 Wing, 2010, s. 15 
22

 Berndtsson, 2009 
23

 Shearer, 1998 
24

 Förenta Nationerna, A/HRC/7/7:4, Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of 

violating human rights and impeding the exercise of the right of people to self-determination. 
25

 Berndtsson, 2009, s. 47 
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omständigheterna samt vem som är vittne.26 Denna problematik blir påtaglig i vår 

studie, med svenska företag som kontext, där till exempel livvakter som erbjuder 

personskydd för utrikesdepartementets utsända i Kabul27, kan växla i sitt uppträdande 

kopplat till rådande hotbild, vilket gör det svårt att placera företaget i enbart den ena 

eller andra kategorin. 

 

Ett annat perspektiv gör en klart mer konkret distinktion i att beväpnade individer 

representerar företag som bör benämnas PMCs och obeväpnade individer representerar 

företag som bör benämnas PSCs. Ett problem med detta är att det ställer krav på en 

definition av vapen, vilket i modern tid kan bli en svår gränsdragning mellan 

konventionella vapen och högteknologisk utrustning som inte nödvändigtvis definieras 

som vapen i konventionell mening. Vidare kan perspektivet upplevas något väl förenklat 

då det inte tar någon hänsyn till vilken effekt företagets tjänsteutövande har, vilket 

också lyfts fram i Berndtssons avhandling.28 Även denna problematik blir påtaglig i vår 

studie genom livvaktsexemplet. Dessa kan agera både beväpnade och obeväpnade vilket 

återigen gör det svårt att kategorisera företaget. 

 

Ett tredje perspektiv tar hänsyn till vilken kontext företagen verkar i och menar på att 

PSCs verkar i stabila områden medan PMCs verkar i konfliktzoner. Detta perspektiv 

stöter på problem i exemplet Xe29, som utgör del av det empiriska material Wing bygger 

sin teori på. Xe har bland annat verkat både i Irak och i New Orleans,30 vilket gör 

perspektivet olämpligt för studien. 

 

Med anledning av ovanstående problematik kring relationen mellan begreppen PMC och 

PSC förefaller PMSC som ett mer tillämpbart begrepp att nyttja när Wings teori prövas 

på fallet Sverige. Begreppet PMSC har av en arbetsgrupp inom FN definierats i syfte att 

undgå ovan nämnda problematik: 

 

                                                 
26

 Berndtsson, 2009, s. 48 
27

 Bildt, Svar på fråga 2009/10:629  
28

 Berndtsson, 2009, s. 48-49 
29

 Sedan 2009 namnet på det företag som t idigare hette Blackwater.  
30

 Robert Young Pelton, Licensed to kill: Hired Guns in the War on Terror, Crown Publishers, New York, 2006, 

s. 156 
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Private companies which perform all types of security assistance, training, 

provision and consulting services, i.e. ranging from unarmed logistical support, 

armed security guards, and those involved in defensive or offensive military 

and/or post-conflict.31  

 

Denna definition innefattar tack vare sin bredd de företag som återfinns i Sverige såväl 

som de Wings teori bygger på och kommer därför i beskrivning av teorin samt 

undersökningen att nyttjas för att i diskussionen sedan återkomma till problematiken 

kring begrepp och vad det innebär när Wings teori prövas på svensk kontext.  

 

2.2 De sju faktorerna 

 

Nedan kommer de sju faktorerna som utgör Wings teori att beskrivas enskilt i syfte att 

nå en förståelse för respektive faktor. 

 

2.2.1 Tränad personal utan sysselsättning 

 

Den första faktorn Wing tar upp som bidrag till expansionen av PMSCs är kopplad till 

den stora nedrustningen av stående militära styrkor efter kalla krigets slut under 90-

talet. Han påpekar även att Sydafrika efter Apartheid friställt ett stort antal trupper. 

Resultatet av detta blev en stor grupp av tränad militär personal som saknar 

sysselsättning.32 

 

2.2.2 Politisk trend av privatisering 

 

Den andra faktorn33 som Wing presenterar bygger på en teori presenterad i Armstrongs 

War PLC. En teori att privatisering av statliga tjänster, vilket varit Thatchers och 

Reagans allmänna politik sedan 80-talet i Storbritannien och USA, nu även  sträckt sig 

                                                 
31

 FN, A/HRC/7/7:4  
32

 Wing, 2010, s. 18 
33

 Ibid, s. 18-19 
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till nationens säkerhet och försvar. Varför detta dröjde till 90-talet förklaras med att det 

var orimligt att under kalla kriget föreslå att någon annan än nationalstatens egna 

medborgare skulle försvara densamma. När ett hot mot den egna existensen var 

överhängande var det otänkbart att lägga uppgiften på någon annan, medan man idag 

med mer perifera hot har ett annat synsätt. 34 

 

Motiveringen för att privatisera även denna typ av tjänster identifieras av Wing som 

densamma som i de flesta övriga fall – kostnadseffektivitet. För vilket han får stöd i 

Soldiers of Fortune Ltd. av David Isenberg där en kostnadsjämförelse mellan FNs och 

Executive Outcomes operationer i Angola görs, med ett resultat till nackdel för FN.35 

 

2.2.3 Omstrukturering och ominriktning 

 

Den tredje faktorn handlar om utvecklingen av västvärldens nationer och deras försvar 

efter kalla krigets slut. Här nyttjar sig Wing av Charles Moscos beskrivning såsom en 

utveckling mot ”The Warless Society”.36 Denna teori sammanfattar Wing som att 

traditionella massarméer har förvandlats till mindre, välbetalda, professionella och 

tekniska styrkor. Som ett tillägg till detta påpekar Wing att det tillkommit en hel del nya 

uppgifter av icke stridande slag för de militära styrkorna, som exemplifieras genom 

”…law enforcement, peacekeeping and humanitarian relief.” . Denna trend menar Wing, 

kan om den fortsätter, helt ta död på de nationella arméernas förmåga till strid och 

därmed ytterligare utöka marknaden för PMSCs.37 

 

2.2.4 Ovilja att ta egna förluster 

 

Den fjärde faktorn består av teorin om en växande ovilja att utsätta sina egna 

medborgare, även om det gäller frivilliga soldater i ett yrkesförsvar, för dödsrisk. Denna 

                                                 
34

 Stephen Armstrong, War PLC, Faber and Faber Ltd, London, 2008, s. 246-247 
35

 Isenberg, 2005, s. 11 
36

 Charles C. Moscos Armed forces in a Warless Society ,Forum International, No. 13, 1992, s. 3-10, citerad i 

Lawrence Freedman, War, Oxford University Press, Oxford, 1994, s. 134-139  
37

 Wing, 2010, s. 19 
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teori presenteras av Edward Luttwak i Where Are the Great Powers? – At home with the 

kids som Wing citerar enligt följande: 

 

Parents who commonly approved of their sons’ and daughters’ decisions to join 

the armed forces… now react with astonishment and anger when their children 

are actually sent into potential combat situations. And they are apt to view their 

wounding or death as an outrageous scandal, rather than an occupational 

hazard.38 

 

Detta citat sammanfattar kärnan i den problematik som Luttwak skrev om 1994 och 

som Wing i sin text exemplifierar med hur koalitionens förluster i Irak och Afghanistan 

har varit både plågsamma för familjer och politiskt svårhanterligt för regeringar. Denna 

problematik menar Wing har mynnat ut i att förlustminimering är en del av den 

moderna väpnade konflikten, vilket han exemplifierar med att Australiska trupper i Irak 

har fått order om att sätta kravet på force protection39 högre än kravet på att nå målet 

med operationen. Varför PMSCs är en lösning på problemet förklarar han med att deras 

förluster, även om de inte skiljer sig i omfattning, inte är lika påtagliga för allmänheten.40 

 

2.2.5 Färre begränsningar – högre effektivitet  

 

Den femte faktorn Wing tar upp består i teorin att PMSCs generellt inte är offer för lika 

mycket begränsningar som den reguljära armén, vilket möjligtvis skapar förutsättningar 

för att nå strategiska resultat med små taktiska styrkor. Dessa begränsningar 

exemplifieras som formell militär taktik, teknik och tillvägagångssätt. Hur strategiska 

resultat nås med små resurser exemplifieras genom bland annat en operation där 

Executive Outcomes med helikoptrar som huvudstyrka dominerade hela provinser i 

Sierra Leone, en form av risktagning som går stick i stäv med traditionella militära 

                                                 
38

 Edward Luttwak, Where are the Great Powers? – At Home with the Kids, Foreign Affairs, Vol 73, No. 4, 

July/August 1994, s. 25 
39

 Ett komplext begrepp bestående av flera aspekter men som i sammanhanget kan förklaras som självskydd. 
40

 Wing, 2010, s. 19-20 
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doktriner. Denna möjlighet till innovativa lösningar, menar Wing, gör att PMSCs kan 

slutföra uppdrag betydligt effektivare.41 

 

2.2.6 Lågintensiva konflikter ersätter mellanstatliga krig 

 

I det avsnitt som utgör den sjätte faktorn skriver Wing ”Sixth, relative perceptions of 

insecurity are increasing and, as a result, security organisations are proliferating.” 

Varefter han söker stöd i The Case for the Mercenary Army42 av Sam Roggeveen samt The 

transformation of War43 av Martin van Creveld som förutspår att lågintensiva konflikter 

på sikt kommer att ersätta mellanstatliga krig, samt att uppgiften att skydda samhället 

sakta kommer att överföras till privata företag.44 Denna teori, kan tyckas ha, i sin essens 

mycket gemensamt med teorin bakom den tredje faktorn då skillnaden endast består i 

dess fokus. Den sjätte faktorn fokuserar på förändringen från mellanstatliga krig till 

lågintensiva konflikter istället för förändringen av den nationella arméns struktur och 

uppgifter som ett resultat av detta.  

 

Om man ser till den litteratur Wing har byggt respektive teori på så är inte heller 

skillnaderna så stora. Såväl Moscos (tredje faktorn) som van Creveld (sjätte faktorn) 

antar ett perspektiv på modern krigförings utveckling som en utveckling från storskaliga  

krig mot mindre konflikter. Båda förutspår också att som ett resultat av detta kommer 

de reguljära arméerna minska i storlek och betydelse. Skillnaden består främst i hur de 

spekulerar om framtiden där Moscos är något försiktigare och skriver om en 

ominriktning av den reguljära armén45 medan van Creveld skriver om en total 

bortvittring av densamma.46 Roggeveen å sin sida, vilken Wing också nyttjar i 

framläggningen av den sjätte faktorn, belyser privatiseringen utifrån perspektivet att 

värnplikten och de reguljära massarméerna, med start i Napoleonkrigen och den franska 

                                                 
41

 Wing, 2010, s. 20 
42

 Sam Roggeveen, The Case for the Mercenary Army, Australian Defence Force Journal, September-October 

1997, s 50-53 
43

 Martin van Creveld, The transformation of war: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since 

Clausewitz, The free press, New York, 1991, s. 205-207  
44

 Wing, 2010, s. 20-21 
45

 Moscos, 1992, s. 3-10, citerad i Freedman, 1994, s. 134-139 
46

 Creveld, 1991, s. 205-207  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-29 
Niklas Halvarsson 
SA VT 2011 
 

- 18 - 

revolutionen, endast var en parentes från den situation vi är på väg tillbaks till – att ett 

mindre antal människor med kriget som yrke, hyrs in för att föra krig åt de som 

betalar.47 Men inte heller detta tydliggör någon distinktion mellan den tredje och sjätte 

faktorn och således förstärks antagandet att de två faktorerna i sin essens är lika och 

består i en förändring från mellanstatliga krig till lågintensiva konflikter, vilket även tar 

sig uttryck i en reducering och omstrukturering av nationernas reguljära arméer.   

 

2.2.7 The Global War on Terror 

 

Som sjunde och sista faktor lyfter Wing fram det faktum att ”the Global War on Terror” 

(GWOT) ställde krav på utdragna storskaliga operationer utan att dessförinnan 

massmobilisera eller genom värnplikt rekrytera nationella styrkor. Detta menar han 

blev en ideal situation och miljö för PMSCs att växa fram i då tidigare militärer genom 

lite entreprenörskap kunde skapa ett företag och delta i budgivningen för de lukrativa 

kontrakt som nu erbjöds.48 

  

2.3 Avgränsningar av faktorer 

 

Eftersom Wings teori och de sju faktorerna i mångt och mycket är baserade på 

erfarenheter från USA och i viss mån Sydafrika är det relevant att kort analysera vilka av 

faktorerna som är applicerbara på Sverige som undersökningsmaterial och eventuellt 

göra vissa avgränsningar. 

 

Med anledning av de tidigare nämnda likheterna mellan den tredje och sjätte faktorn är 

det relevant att diskutera huruvida dessa bör prövas var för sig e ller som en faktor. Till 

fördel för det senare alternativet talar det faktum att den litteratur de baseras på belyser 

en och samma faktor – nedgången av mellanstatliga krig till förmån för lågintensiva 

konflikter. I motsats till detta talar Wings uppställning av de två faktorerna för en 

distinktion, då han skiljer på förändringen i krigföring och anpassningen av den 

                                                 
47

 Roggeveen, 1997, s 50-53 
48

 Wing, 2010, s. 21 
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reguljära armén som ett resultat av detta. Även om detta skulle kunna vara föremål för 

en diskussion om vad som föranleder vad, så kommer med hänsyn till Wings teori att 

krigföringen föranleder omstrukturering, författaren att behandla de två faktorerna som 

en och då i första hand analysera huruvida Sverige har skiftat fokus i sin syn på 

krigföring och i andra hand, vid behov, om detta indikeras av omstrukturering.   

 

Vidare är det intressant att diskutera den sjunde faktorns tillämpbarhet på Sverige. 

Huruvida Sveriges insats i Afghanistan innebär ett deltagande i GWOT är i viss mån 

omstritt. Oaktat denna problematik så har Afghanistaninsatsen utgjort en betydande del 

av det svenska försvarets fokus under 2000-talet och är därmed relevant att inkludera i 

undersökningen. Insatsen kan, med hänsyn till att det är Sveriges första utomeuropeiska 

insats av större omfattning sedan kalla krigets slut, ses som representativ för det 

svenska försvarets transformation från invasionsförsvar till insatsförsvar. Detta 

perspektiv medför att även om Sveriges insats i Afghanistan inte kan beskrivas som del 

av GWOT, så kan dess möjliga bidrag till en lukrativ marknad för privata entreprenörer, 

så som Wing beskriver i sin sjunde faktor, undersökas som en del av det svenska 

försvarets ominriktning från mellanstatliga krig till lågintensiva konflikter.  

 

Sammanfattningsvis kommer tre faktorer att undersökas som en, vilken kan indikeras 

på två sätt i den svenska kontexten. Således kommer Wings teori prövas på Sverige i fem 

delar.  
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3 Undersökning 

 

3.1 Expansionen av privata säkerhetsföretag i Sverige 

 

Denna första del av undersökningen syftar till att klargöra expansionen av privata 

säkerhetsföretag i Sverige sedan kalla kriget.  

 

En undersökning av privata säkerhetsföretag i Sverige begränsas, vilket tidigare nämnts, 

kraftigt av underlaget. Bevakningsföretag som till exempel Securitas är väl omskrivna 

och marknadsförda, men företag som erbjuder utbildning för, eller tjänster i, 

högriskområden är desto mer diskreta. Deras offentliga marknadsföring är till synes 

endast deras hemsidor och ytterst lite är skrivet om dem i såväl media som rapporter 

och avhandlingar. Därmed är det svårt att beskriva expansionen i absoluta termer, men i 

relativ bemärkelse syns en trend vilken behandlas i Svenska Dagbladet samt en rapport 

från Kristna fredsrörelsen från 2008.49 

 

Rapporten Säkerhet på export från Kristna fredsrörelsen identifierar 2008 fem 

svenskregistrerade säkerhetsföretag inriktade på högriskområden. Samtliga dessa fem 

grundades under perioden 2002-2007.50 Av dessa är tre verksamma idag och utifrån 

offentlig statistik över två av företagens bokslut fram till 2009 kan utläsas att deras 

omsättning under perioden 2005-2009 ökat med flera hundra procent.51 Ett av dessa 

företag är Vesper Group AB som tillhandahåller tidigare omnämnt livvaktsskydd i Kabul.  

 

I oktober 2010 skrev Svenska Dagbladet om tillväxten för svenska säkerhetskonsulter. 

Där omnämns SRS Group AB samt Vesper Group AB, de två största företagen i Kristna 

fredsrörelsens rapport. Utöver dessa omnämns 2Secure AB som nyttjats av SVT och TV4 

för skydd under rapportering i jordbävningsdrabbade Haiti. Vidare belyses att Vesper 

Group utöver Afghanistan även har personal anlitade av UD i Bagdad och Karthoum. 

                                                 
49

 Kristna fredsrörelsen, 2008, s.13-14 
50

 Ibid, s. 11-15 
51

 http://www.ratsit.se/5566659354 (2011-05-12), http://www.ratsit.se/5566669171 (2011-05-12) 

http://www.ratsit.se/5566659354
http://www.ratsit.se/5566669171
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Omsättningsökningen perioden 2006-2010 för dessa företag som ”nischat in sig på 

avancerade säkerhetstjänster” anger SvD till 500%.52 

 

Sammanfattningsvis finns idag i Sverige en handfull privata företag inriktade på 

säkerhetstjänst i högriskområden. Dessa har startats under 2000-talet och deras årliga 

omsättning har ökat avsevärt sedan dess. 

 

3.2 De fem faktorerna i Sverige 

 

I undersökningens andra del kommer Wings teori att prövas på Sverige. Detta kommer 

främst att ske genom att undersöka vilken politik som förts i Sverige sedan kalla krigets 

slut och se i vilken omfattning de fem faktorerna återfinns i denna. 

 

3.2.1 Tränad personal utan sysselsättning? 

 

I Sverige har sedan kalla krigets slut en omfattande nedrustning av totalförsvaret och 

krigsorganisationen skett. Detta har tagit sig uttryck i avveckling av såväl förmågor som 

anläggningar vilka båda i regel leder till avveckling av personal. I den proposition som 

låg till grund för försvarsbeslutet 1992 och antogs kunde följande läsas: 

 

…ett mindre antal värnpliktiga än hela årskullen behöver ges grundutbildning, 

vilket i sin tur minskar behovet av utbildningsetablissemang. […] Till följd av de 

förändringar som föreslås kommer övertalig personal inom försvarsmakten, såväl 

militär som civil, att behöva avvecklas snarast möjligt.53 

 

Inför försvarsbeslut 1996 var inriktningen ytterligare minskning av 

krigsorganisationens omfattning och därmed avveckling av personal.54 Vid detta tillfälle 

uppstod dock vissa problem med att omedelbart avveckla Försvarsmaktens personal då 

                                                 
52

 Svenska Dagbladet, Stark tillväxt för svenska säkerhetskonsulter, 5 oktober 2010 
53

 Regeringens Proposition 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budget året 1996/97 samt anslag 

för budgetåret 1992/93, s. 5 
54

 Regeringens Proposition 1996/97:4 Totalförsvar i fö rnyelse, etapp 2, s. 142  
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vissa yrkesofficerare åtnjöt fullmakt. Men trots vissa arbetsrättsliga begränsningar 

fortsatte en delvis avveckling av personal åren fram till Försvarsbeslut 2000. Vid denna 

tidpunkt hade distansen till det kalla kriget gjort att regeringen ansåg  ”att Sverige 

behöver ett militärt försvar som är betydligt mindre till sin volym än tidigare”55. Konkret 

innebar det att behovet av anställd personal i Försvarsmakten minskade med ca 7000, 

inkluderande civilanställda.56 Denna trend höll i sig genom Försvarsbeslut 2004 då 

beslut fattades om att genomföra avvecklingar som innebar en reducering i antale t 

anställda i Försvarsmakten från 20 200 till 15 300. Alltså en reducering med ca 25 %, 

vilken till hälften bestod av yrkesofficerare.57 

 

I och med Försvarsbeslutet 2009 gjorde den kraftiga personalavvecklingen, åtminstone 

delvis, halt. Istället för att stadigt reducera Försvarsmakten och antalet anställda 

innebar visionen om ett användbart försvar 2009 en total revidering av 

personalförsörjningssystemet. Värnplikten lades i vila till förmån för ett yrkesförsvar. I 

detta yrkesförsvar infördes också ett tvåbefälssystem. Härvid gjordes bedömningar av 

hur många officerare respektive specialistofficerare som skulle krävas 2014 när 

reformen var klar. Denna siffra uppgick till 8 500 för de båda kategorierna tillsammans, 

vilket inte var alltför långt ifrån år 2009 års 9 400 redan anställda.58 Detta överskott har 

sedan dess reducerats dels genom naturliga pensionsavgångar dels genom 

uppsägningar som ett resultat av krav på obligatorisk utlandstjänstgöring. Men relativt 

tidigare försvarsbeslut är det ingen omfattande grupp personal som sedan 2009 lämnat 

Försvarsmakten. 

 

För att summera har vi alltså sedan 1992, det första försvarsbeslutet efter kalla krigets 

slut, fram till idag avvecklat ett antal tusen officerare. För att kunna hävda att Sverige 

uppfyller den av Wing definierade första faktorn krävs dock att dessa individer även 

söker ny sysselsättning och inte i statistiken definieras som pensionärer. Problemet med 

att avveckla viss personal efter 1996 års försvarsbeslut innebar att man vidtog särskilda 

åtgärder riktade mot de yrkesofficerarna över 55 år gamla. Dessa erbjöds då en form av 

                                                 
55

 Regeringens Proposition 1999/2000:30 Det nya Försvaret, s. 1-2 
56

 Ibid, s. 17 
57

 Regeringens Proposition 2004/05:05 Vårt fra mtida försvar, s. 80 
58

 Regeringens Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar s. 77-85 
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pensionssystem vilket kan antas tala mot det faktum att dessa skulle söka en ny 

sysselsättning om de antog erbjudandet och avvecklades. Detta skiljer problematiken 

från övriga försvarsbeslut där personal i alla åldrar avvecklades och därmed med 

mycket stor sannolikhet tvingades söka ny sysselsättning. Med detta i beaktande talar 

empirin starkt för att Wings första faktor återfinns i Sverige. 

 

3.2.2 Politisk trend av privatisering? 

 

För att undersöka om det har förekommit en politisk trend av privatisering i Sverige, likt 

den i USA och Storbritannien sedan Reagan och Thatcher, har författaren tittat på skola, 

vård och omsorg i Sverige. Vidare har författaren undersökt i vilken utsträcknin g 

privatisering av statliga bolag har skett i Sverige under motsvarande tidsperiod. 

 

Friskolor, är en idag relativt vanlig företeelse och återfinns sedan 2009 i 180 av Sveriges 

290 kommuner. Privata skolor som fenomen har funnits länge men fick ett stort 

uppsving 1992 i och med att den då borgerliga regeringen drev igenom 

friskolereformen. Denna berättigade friskolor att ta del av de bidrag som tidigare endast 

var förunnat de kommunala, vilket avsevärt förbättrade förutsättningarna att starta en 

friskola. Bakgrunden till reformen anges ha varit regeringens förhoppning om en ökad 

bredd och framväxt av alternativa pedagogiska modeller, vilket skulle 

konkurrensutsätta och kostnadseffektivisera skolorna. Innan reformen drevs igenom 

fanns det ca 90 stycken fristående grundskolor. Efter reformen ökade antalet kraftigt 

och idag beräknas ca 10 % av Sveriges 6000 skolor utgöras av privatägda friskolor. De 

statliga bidragen till friskolorna har i viss mån justerats sedan 1992 men har inte 

hindrat en kontinuerlig tillväxt av friskolor under perioden. 59 

 

Även inom vården har privata aktörer tagit en större roll sedan 90-talet. Detta förklaras 

i en av statens offentliga utredningar; Vård med omsorg från 2007, som resultatet av dels 

den samhällsekonomiska krisens påverkan på landstingets och kommunernas 

                                                 
59

 Lina Olsson, Friskolor på marknaden för grundskolor – medför en ökad valfrihet även bättre effektivitet på 

marknaden?, Magisteruppsats i nationalekonomi, Linköpings universitet, 2009, s. 7-8 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-29 
Niklas Halvarsson 
SA VT 2011 
 

- 24 - 

sjukvård,60 dels en nationell handlingsplan som antogs av regeringen 2000, vilken bland 

annat innehöll stöd för landstingen att nyttja privata aktörer i primärvården. 61 

 

När ekonomin stabiliserats under 2000-talet upphörde minskningen av antalet offentligt 

anställda, dock har privata företag fortsatt att växa. De privata företagens totala 

omsättning ökade under perioden 2000-2005 från 20 till 35 miljarder kronor per år. 62 

Sedan dess har dock motsättningarna växt partierna emellan om i vilken omfattning 

vården kan och bör privatiseras.  

 

Ytterligare en tendens av privatisering är statens avveckling av aktieägande i svenska 

stora företag. Detta sammanfattas i en rapport av Johnny Munkhammar 2007: 

 

I tre decennier har den svenska staten sålt statliga företag till privata ägare. Det 

statliga ägandet av företag har successivt minskat under såväl socialdemokratiska 

som borgerliga regeringar. […] Sveriges nuvarande regering avser att fortsätta på 

den inslagna kursen och sälja fler företag under kommande år. 63 

 

Munkhammars exempel är många och de politiska motiven anges oftast vara ökad 

effektivitet och utvecklingspotential..64 

 

För att summera har sedan 70-talet Sveriges politiska ledning konsekvent privatiserat 

de stora statliga bolagen i Sverige genom utförsäljning av aktier. Detta ofta motiverat 

med hänsyn till ökad effektivitet och lönsamhet. Under 90-talet sträckte sig 

privatiseringen även till utbildningen i landet när friskolereformen 1992 antogs och 

andelen privatägda skolor ökade från ca 1,5 % till ca 10 % på mindre än 20 år. Parallellt 

med detta ökade antalet privata vårdföretag och deras omsättning i följderna av den 

samhällsekonomiska krisen på 90-talet och fortsatte sedan öka under 2000-talet efter 

den nationella handlingsplanen som antogs av riksdagen 2000. 

                                                 
60
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3.2.3 Lågintensiva konflikter och omstrukturering? 

 

I följande stycke kommer Sveriges eventuella ominriktning från mellanstatligt krig till 

lågintensiva konflikter att undersökas. Skiljelinjen mellan krig och konflikt dras ofta med 

hänsyn till intensitet, mätt i exempelvis antal döda per år. Dock är intensitet relativt 

utifrån betraktarens perspektiv och eftersom undersökningen utgår från ett sve nskt 

perspektiv är andra intensitetsmått mer relevanta. Exempelvis är skillnaden, i hur stor 

andel av befolkningen som var engagerad, respektive hur mycket pengar som 

spenderades, i förberedelserna för att försvara sitt eget territorium kontra att med del 

av det egna militära försvaret genomföra internationell insats, ett mer relevant 

intensitetsmått för att i följande stycke skilja på mellanstatliga krig och lågintensiva 

konflikter. 

 

Direkt efter kalla krigets slut var regeringens bedömning att mellanstatliga krig 

fortfarande var det största hotet mot Sverige, vilket kan läsas i regeringens proposition 

som låg till grund för försvarsbeslutet 1992: ”Ett militärt angrepp utgör det allvarligaste 

hotet mot vår nationella säkerhet och skall vara den viktigaste utgångspunkten för 

totalförsvarets planering.” Endast försiktigt nämns framtida möjligheter till förändring 

och samarbeten i den Europeiska Gemenskapen.65  

 

Dessa förändringar fick dock betydligt större utrymme i propositionen som låg till grund 

för försvarsbeslutet 1996 då regeringen utöver direktiv om åtaganden nationellt även 

ger direktiv om att ”Internationellt skall vi i samverkan med andra stater aktivt delta i 

fredsfrämjande och humanitär verksamhet”.66 Vidare föreslås att ”Försvarsmakten skall 

organisera en internationell styrka för fredsfrämjande insatser.”67 Detta skedde i 

kölvattnet av Sveriges insats i Bosnien där den första bataljonen var på plats 1993 -94. 

Insatsen innebar att Sverige genomförde sitt största truppbidrag i internationell insats, 

sett till antalet soldater, sedan insatserna i Kongo på 60-talet.68 Här kan alltså ses en 
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 Proposition 1991/92:102, s. 7-9 
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tendens att börja ta sig an mer internationella uppdrag representerat i såväl 

Försvarsbeslut som faktisk statistik över antal soldater insatta internationellt.  

 

Under 1997 minskade dock Sveriges militära bidrag till Bosnieninsatsen och under åren 

1997-99 var det inte ens hälften så mycket trupp insatta utomlands som det varit under 

åren 1993-96.69  

 

Så kom Försvarsbeslut 2000 vilket baserades på regeringens proposition med titeln ”Det 

nya försvaret” där inledningen innehåller följande: 

 

Den internationella utvecklingen understryker att det finns behov av att snabbt 

förstärka Sveriges förmåga till internationella insatser för hantering av kriser. 

Regeringen föreslår ändringar av kraven på operativ förmåga hos Försvarsmakten. 

Regeringen anser att Sverige behöver ett militärt försvar som är betydligt mindre 

till sin volym än tidigare, men som har hög kvalitet och som är allsidigt användbar 

till en mängd olika typer av insatser. I stället för ett invasionsförsvar behövs ett 

insatsförsvar där möjligheten till framtida anpassning är en viktig 

planeringsförutsättning.70 

 

Att förändra organisationen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar innebar rent 

konkret beslut om att skära ner på Försvarsmaktens storlek och istället satsa på 

kvalitet.71 Parallellt med detta ökade Sveriges åtagande i Kosovo och i augusti 2000 hade 

Sverige 1354 soldater i internationell tjänst, att jämföra med 546 i augusti 1999.72 Under 

år 2000 pekar alltså den uttryckta politiska viljan likväl som antal soldater i 

internationell tjänst på att ”det nya försvaret” innebar mer fokus på internationella 

konflikter och mindre på mellanstatliga krig. 

 

Efter år 2000 minskar dock återigen Sveriges truppbidrag internationellt och pendlar i 

huvudsak mellan 750 och 1000 soldater insatta utomlands till år 2004. Av dessa skickas, 
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för första gången sedan kalla krigets slut, en större del av soldaterna utanför Europa i 

och med Sveriges bidrag till Afghanistan med start årsskiftet 2001/2002.73  

 

År 2004 tas ytterligare ett försvarsbeslut, denna gång grundat på regeringens 

proposition med namnet ”Vårt framtida försvar”. Här deklareras på första sidan a tt 

”ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter”. Detta ter sig, likt år 2000, konkret i 

en fortsatt avveckling av förband och enheter, vilken dock är ännu mer omfattande än 

tidigare.74 Huruvida kvaliteten ökar på de kvarvarande förbanden är svårare att konkret 

exemplifiera. Dock kan konstateras att ingen större skillnad i antal soldater insatta 

utomlands ses 2004. Bortsett från enstaka topp- respektive bottennoteringar så är 

svenskt truppbidrag mellan 700 och 1050 soldater till december 2008 då trupp bidraget 

utomlands minskar till under 700 vilket bibehålls under första delen av 2009.75 

 

Under 2009 fattas ytterligare ett försvarsbeslut vilket formuleras som en målsättning 

om ett ”Ett användbart försvar”.  Med anledning av detta genomförs en omfattande 

omstrukturering där värnpliktssystemet läggs i vila och soldater istället anställs. Det 

användbara försvaret skall kunna sättas in såväl nationellt som internationellt med 

kortare varsel än tidigare, vilket är grundtanken i beslutet.76 De organisatoriska 

förändringarna detta mynnar ut i har vi ännu inte sett alla konsekvenser av men 

insatsorganisationen bestående av bataljonsstridsgrupper håller på att ta form och rent 

juridiskt samt arbetsrättsligt är det idag lättare att skicka Försvarsmaktens anställda 

utomlands. Till dags datum har dock inte detta visat sig med annat än en smärre ökning 

av antalet soldater insatta i internationella konflikter. 1033 stycken i mars 2011 är ingen 

avvikelse från statistiken och endast en blygsam ökning från 846 i november 199 1.77  

 

För att summera har alltså den politiska viljan presenterad i regeringens propositioner 

och de politiska besluten dessa föranlett genomgående sedan 1992 inneburit en 

ominriktning av försvarets fokus från hotet om det mellanstatliga kriget till 

internationella konflikter, vilka ur svenskt perspektiv varit lågintensiva. Detta har 

                                                 
73
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konkret återspeglats i omstruktureringar av Försvarsmaktens organisation men inte till 

fullo återspeglats i statistiken över antal soldater insatta i internationella konflikter .   

3.2.4 Ovilja att ta egna förluster? 

 

Sedan kalla krigets slut har fem svenskar stupat i Försvarsmaktens utlandsstyrka av vad 

Försvarsmakten definierat som stridshandlingar. Samtliga av dessa fem var i 

Afghanistan och stridshandlingarna ägde rum vid tre olika tillfällen. I november 2005 

blev ett fordon utslaget av en hemmagjord mina, så kallad Improvised Explosive Device 

(IED), vilket ledde till att två löjtnanter, 28 respektive 30 år gamla, avled. I februari 2010 

ägde en skottväxling rum där en löjtnant och en kapten, 31 respektive 28 år gamla 

träffades och avled. I oktober 2010 blev ytterligare ett fordon utslaget av en IED vilket 

resulterade i att föraren, en sergeant, 22 år gammal, avled. Av dessa händelser var de 

första två mest omdebatterade. Dessa debatter har analyserats och jämförts av Stina 

Johansson i uppsatsen Stupade soldater i Afghanistan78. Hennes uppsats kommer därför 

att nyttjas för att belysa hur debatten efter två av dessa tre händelser såg ut och på så vis 

undersöka i vilken utsträckning det finns en ovilja hos svensk politisk ledning att utsätta 

svenska soldater för dödsrisk.  

 

Johansson framhäver att debatten efter dödsfallen 2005 i huvudsak var tredelad. De 

delar av relevans för denna studie var huruvida soldaterna i Afghanistan hade e tt 

bristande skydd samt huruvida de hade adekvat utbildning för uppgiften.79 

 

Det fordon svenskarna färdades i när de träffades av en IED var en personbil som 

saknade skydd mot den typen av explosion. Detta väckte frågan om soldaterna var 

tillräckligt skyddade vilken ställdes av media och riktades i första hand till 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens dåvarande insatschef och Överbefälhavare svarade 

att rådande skyddsnivåer var utvalda med hänsyn till uppdragets karaktär i Afghanistan, 

vilket ställde krav på kommunikation med lokalbefolkningen, något de sa förhindrades 

om man färdades bakom pansar. Svaret gjorde dock inte slut på debatten och fortsatta 
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spekulationer om olyckan kunde ha undvikits gjorde att även politikerna tvingades in i 

debatten.80 

 

Dåvarande statsminister Göran Persson uttryckte att skyddet behövde ses över. Han 

påpekade också att total säkerhet aldrig kan garanteras men att vi inte skulle acceptera 

dödsfall. Utöver frågan om skyddsnivå var frågan om soldaterna hade tillräcklig 

utbildning för tilldelad uppgift framstående i debatten. Denna fråga besvarades av 

dåvarande försvarsminister Leni Björklunds som deklarerade att en ny utredning 

behövde göras för att bedöma om utbildningen av soldaterna var tillräcklig för 

uppdragen som utfördes. 81 

 

Efter dödsfallen 2010 när två officerare sköts ihjäl tog debatten en något annorlunda 

vinkling, framhäver Johansson. En undersökningskommission tillsattes för att utreda 

händelsen i detalj, vilken senare skulle komma att bli omdebatterad i sig, med hänsyn till 

att de stupade eventuellt vådabekämpats av egen trupp. Men den omedelbara debatten 

som tog stort utrymme i media direkt efter skjutningarna var riktad mot politikerna, till 

skillnad från händelserna 2005 då i första hand Försvarsmakten fick stå till svars.  

 

Vänsterpartiets Lars Ohly, nyttjade dödsfallen som ett argument för att Sverige borde ta 

hem sina trupper. Den debatt han då tar ställning i har försvarsminister Sten Tolgfors 

undvikit med hänvisning till att sex riksdagspartier står bakom insatsen.  Statsminister 

Fredrik Reinfeldt däremot påpekar att närvaron i Afghanistan ovanligt nog kan komma 

att bli en valfråga, vilket han samtidigt påpekar att svenska soldaters dödsfall är. Detta 

föranledde en polär debatt där den ena sidan representerades av framförallt 

Miljöpartiets Peter Eriksson, som anser att truppen behöver avvecklas till förmån för en 

ny strategi, samt Vänsterpartiets Hans Linde, som menar att händelsen påvisar att 

säkerhetsläget i Afghanistan försämrats, våldet eskalerat, och Sverige misslyckats.82  

 

Media försöker samtidigt att belysa debattfrågan genom statistik över opinionen hos 

den svenska befolkningen samt exempel i hur andra länder tagit ställning. I vilken grad 
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opinionen påverkats av dödsfallen råder det delade meningar om och inget tydligt svar 

framkommer.83 

 

Även debatten efter dödsfallen 2010 tar upp utrustningsfrågan och diskussionen förs nu 

kring risktagning och skyddsnivå. Statminister Fredrik Reinfeldt har inför media 

deklarerat att soldaterna ska ha bästa möjliga skydd. Skyddsnivån förklaras som högre 

än 2005 i och med ett utökat antal bepansrade fordon. Men samtidigt anser Aftonbladet 

att soldaternas utrustning och utbildning är bristfällig med anledning av ekonomin, en 

kritik som riktas mot politikerna. Parallellt framhäver Folkpartiets Allan Widman att 

helikoptrar för sjukvårdstransport behövs vilket blir en av de frågor som får mycket 

utrymme i den fortsatta utrustningsdebatten.84 

 

För att summera föranledde båda dessa händelser en debatt som fick stort utrymme i 

media. Såväl 2005 som 2010 kommer frågor kring adekvat utrustning upp. Frågan kring 

hur uppfattade brister skall lösas riktas mot olika parter men politikerna involveras i 

båda fallen. Utredningar tillsätts för att utreda var bristerna finns och en jakt på 

riskminimering kan tyckas synas. Dåvarande statsminister Göran Persson går 2005 så 

långt som att uttrycka att förluster är oacceptabla. I det senare fallet är dock tonen inte 

lika ultimat men konkreta åtgärder för att höja skyddsnivån saknas och till skillnad från 

2005 tar debatten dessutom en mer politisk vändning då styrkans närvaro blir 

ifrågasatt. 

 

3.2.5 Färre begränsningar – högre effektivitet? 

 

Ett allmängiltigt exempel på begränsningar för svensk trupp utomlands är specifika 

insatsregler, benämnda Rules of Engagement (ROE). Utöver det är samtliga svenska 

officerare i tjänst utbildade på samma reglementen och doktriner vilka kan hävdas styra 

dem i sitt agerande och sina beslut. Men även om så är fallet är det med hänsyn till vilka 

kända uppdrag svenska PMSCs har löst; livvaktsuppdrag åt Utrikesdepartementet, 
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konsultering kring säkerhet i insatsområdet för Utrikesdepartementet85 och utbildning 

av Försvarsmaktens personal i dokumentationsteknik och pistolskytte, 86 svårt att peka 

på att dessa är fria från begränsningar i den grad att de kan uppnå strategisk effekt med 

taktiska medel, såsom Wing beskriver den femte faktorn i sin teori.  

 

Det går dock att hävda att till exempel livvakter som skyddar Utrikesdepartementet i 

Kabul inte har de begränsningar som en svensk myndighets anställda skulle ha i samma 

situation. Begränsningar i form av säkerhetsbestämmelser för vilken typ av utrustning 

som nyttjas, reglering av ledighet och semester med hänsyn till statlig anställning och 

påtvingade lojaliteter och skyldigheter utöver uppdraget, till exempel soldatens 

skyldighet att ta hand om även motståndarens sårade efter stridskontakt. Livvakterna i 

Kabul har endast förbundit sig att följa sitt företags uppförandekod, svensk och lokal lag, 

samt internationell rätt87 och har därför något mer handlingsutrymme i sitt agerande 

och val av utrustning samt kan välja att lösa uppgift över längre tid utan avbrott. Utöver 

livvakterna i Kabul har Utrikesdepartementet även anlitat säkerhetskoordinatorer från 

samma företag för att agera rådgivare åt ambassadören i Kabul i säkerhetsfrågor samt 

bistå i organiseringen av säkerheten vid ambassaden.  88 Dessa har fått diplomatstatus 

och kan därmed påstås ha få begränsningar inför Afghanska myndigheter men har likt 

livvakterna förbundit sig att följa uppförandekod och lagar och är därmed ansvariga 

inför svenska myndigheter att följa dessa ”begränsningar”.  

 

Utöver dessa kända fall av sålda tjänster erbjuder i alla fall ett av de svenskregistrerade 

privata företagen att ”lösa gisslansituationer”89, vilket sannolikt skulle väljas som ett 

substitut när statliga myndigheter inte kan lösa motsvarande uppgift. Om denna 

situation skulle uppstå blir den i sin helhet ett fall där det privata företaget med hänsyn 

till färre begränsningar, oavsett vilka, når större effekt än den statliga myndigheten.  

 

Vidare på samma tema går att spekulera kring ytterligare ett användningsområde där 

det privata företaget nyttjas för att lösa uppdrag som staten inte vill förknippas med. 

                                                 
85

 Bildt, Svar på fråga: 2009/10:629 
86

 Kristna fredsrörelsen, 2008, s.13-14 
87

 Bildt, Svar på fråga: 2009/10:629 
88

 Ibid  
89

 Kristna fredsrörelsen, 2008, s.13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-29 
Niklas Halvarsson 
SA VT 2011 
 

- 32 - 

Exempelvis att slå ut politiska nyckelpersoner för att påverka ett lands politik i en viss 

riktning. Ett hemligt uppdrag som således inte behöver gå till den statligt anställda 

specialförbandsoperatören vars identitet och militära tillhörighet måste döljas, utan 

istället kan gå till den företagsanställda, varpå det enda som behöver hemlighållas är att 

tjänsten är köpt av staten för att bibehålla möjlighet till deniability. 

 

För att summera kan alltså konstateras att i de få kända fall av tjänster, svenska PMSCs 

utfört eller erbjuder, är begränsningarna färre än för den statliga motsvarigheten. Men 

då dessa tjänster inte syftar till strategisk effekt blir friheten från dessa begränsningar 

svårjämförbart med Wings exempel på möjligheten att nå strategisk effekt med taktiska 

medel. Det går dock att spekulera i ett användande av företagen med strategiskt syfte i 

form av hemliga operationer med krav på deniability, där enkelheten i att skicka 

företagsanställda skulle kunna påverka att fler sådana operationer blev av. 
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4 Avslutning 

4.1 Diskussion 

 

I nedanstående fem stycken kommer resultatet av undersökningen att diskuteras. Detta 

kommer att göras utifrån två huvudsakliga perspektiv – resultatens pålitlighet 

respektive giltighet. Genom detta belyses dels huruvida resultaten faktiskt uppvisar 

närvaron av de oberoende variablerna, dels huruvida resultaten är relevanta för att 

förklara den beroende variabeln – framväxten av privata säkerhetsföretag. 

 

4.1.1 Tränad personal utan sysselsättning  

 

Den första faktorn som undersöktes var nedskärningar av svenskt försvar och 

avveckling av personal som ett resultat av detta. Resultatet är mycket tydligt och att ett 

antal tusen officerare har friställts sedan 1992 är fakta. Dock bör nämnas, vilket kort 

diskuterades i undersökningen, att med hänsyn till ålder på officerarna samt vilken typ 

av pension de fick när de friställdes är det orimligt att anta att samtliga söker ny 

sysselsättning. Men även med detta medtaget i beräkningarna kvarstår ett stort antal 

tränade officerare vilka saknar sysselsättning och utgör en rekryteringsbas för den 

privata sektorn. Med anledning av de faktiska personalavvecklingarna samt det faktum 

att majoriteten av den avvecklade personalen med stor sannolikhet tvingas söka ny 

sysselsättning kan påpekas att pålitligheten i detta resultat är god och det Wing 

beskriver i sin första faktor återfinns i Sverige. 

 

Giltigheten i detta resultat är däremot inte lika tydligt. Wings teori bygger på att tränad 

personal utan sysselsättning utgör en rekryteringsgrund för den privata sektorn. Men i 

Sverige problematiseras detta av två faktorer. Dels att de officerare som avvecklats i 

huvudsak är utbildade för ett nationellt invasionsförsvar och därmed kan antas mindre 

benägna, än exempelvis amerikansk personal från en expeditionär armé, att ta 

anställning i ett företag sysselsatta i högriskområden. Dels att den privata sektorn är 
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mycket liten jämfört med till exempel USA, vilket gör det svårare att sätta en bred 

rekryteringsbas i samband med expansionen, eftersom detta förutsätter ett behov av 

personal. Om marknaden är väldigt liten för den privata sektorn är det mindre rimligt 

att anta ett sådant behov av personal finns. Dock blir antagandet desto mer rimligt i 

händelse av en expansion av en tidigare liten marknad, vilken skulle kunna påverkas av 

nyligen avvecklad personal från försvaret.  

 

Dessa två faktorer gör det svårt att argumentera för att tränad personal utan 

sysselsättning driver expansionen men lättare att argumentera för att de i viss mån kan 

påverka den. Därmed blir giltigheten i den första faktorn beroende av att en expansion 

redan drivs av andra faktorer. 

 

4.1.2 Politisk trend av privatisering 

 

Den andra delen av undersökningen visar upp ett resultat med hög grad av privatisering 

inom två av tre undersökningsområden och en viss grad av privatisering inom det 

tredje. En politisk trend av privatisering i Sverige sedan kalla kriget kan därmed med 

lätthet argumenteras för. Då de tre verksamheterna som undersökts, statliga företag, 

utbildning och skola samt vård och omsorg, har privatiserats med relativt brett stöd 

bland de politiska partierna och motiverats med i många fall kostnadseffektivitet är det 

tydligt att den typen av politik som Wing beskriver återfinns i Sverige. Med hänsyn till 

detta samt att de undersökta verksamheterna utgör representativa delar av den 

offentliga sektorn blir pålitligheten för även detta resultat starkt. 

 

Resultatets giltighet däremot kan i viss mån problematiseras. De generella 

privatiseringstendenserna som Wing beskriver utifrån USA och Storbritannien återfinns 

förvisso i Sverige men detta innebär inte per automatik att de måste omfatta säkerhet 

och militär verksamhet likt dessa länder. Det svenska politiska klimatet kring 

användandet av militär personal för upprätthållande av ordning och säkerhet har som 

bekant präglats av skottlossningen mot demonstranter i Ådalen 1931.90 Vidare är 

                                                 
90

 SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terroristbekämpning , Stockholm 2005, s. 11 
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kulturen kring privatpersoners användande av skjutvapen för eget skydd i Sverige helt 

olik den i USA. Båda dessa faktorer inverkar starkt på giltigheten i den andra delen av 

undersökningen.  

 

Händelserna i Ådalen har i stort avseende framtvingat vattentäta skott mellan militär 

verksamhet och annan typ av verksamhet samhällets säkerhet, vilket exemplifieras i 

bristen på samarbete mellan till exempel Försvarsmakten och Polisen.91 I ett sådant 

politiskt klimat kan det tyckas långsökt att låta privata företag utgöra substitut till 

Försvarsmakten. Klimatet har dock inte förhindrat en stor framväxt och expansion av 

företag som löser bevakningsuppgifter nationellt, exempelvis Securitas och Falck 

Security. Detta kan möjligen vara förklaringen till varför de få svenska företag med 

inriktning på högriskområden som faktiskt har utvecklats framställer sig som de gör. 

Företagen ifråga har, sett till deras hemsidor och hur de presenterar sig själva, beskrivit 

sitt tjänsteutbud som säkerhetskonsultering och -lösningar i högriskområden.92 De 

undviker alltså att presentera sig som militära substitut eller komplement. Detta blir 

vidare av relevans för diskussionen kring begreppsapparaten för dessa företag. Om 

såväl företagen själva som kunden (till exempel Utrikesdepartementet) försöker 

undvika att gemene man reflekterar över att militär verksamhet privatiseras, är det en 

möjlig förklaring till varför begreppet privata säkerhetsföretag är den vanligaste och 

mest gångbara termen i Sverige.  

 

Utöver att händelserna i Ådalen kan vara en begränsande faktor i privatiseringsvågens 

utbredning har vi alltså även den kulturella, och i viss mån juridiska, skillnaden mellan 

Sverige och USA kring privat säkerhet och skjutvapen. I USA är det, med en viss skillnad 

mellan delstaterna, inte något konstigt att som privatperson inneha skjutvapen för sin 

egen och sina anhörigas säkerhet, medan detta i Sverige tillhör ovanligheter. Kulturen 

och juridiken kan här möjligtvis påverka folkets acceptans för privatisering av säkerhet, 

försvar och användande av våld. Med detta i åtanke så blir det rimligtvis svårare för 

politiker att med bibehållet folkligt stöd låta privatiseringen nå lika långt i Sverige som 

den gjort i USA.  

                                                 
91

 SOU 2005:70, s. 58-63 
92

 http://www.vespergoup.se (2011-05-11), http://www.srsgroup.se (2011-05-11) 

http://www.vespergoup.se/
http://www.srsgroup.se/
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Ovanstående faktorer gör det något svårare att argumentera för att allmänna 

privatiseringstendenser som oberoende faktor drivit utvecklingen av den beroende 

faktorn privata säkerhetsföretag. Vad som däremot blir desto lättare att argumentera för 

är att dessa förutsättningar hämmar utvecklingen i Sverige att  gå samma väg som i USA. 

Således kan, för att summera den andra delens giltighet, sägas att det är mycket möjligt 

att de allmänna privatiseringstendenserna i Sverige driver expansionen av privata 

säkerhetsföretag i Sverige, men inte i samma omfattning och utsträckning som i Wings 

teori. 

 

4.1.3 Lågintensiva konflikter och omstrukturering 

 

Likt den första delen av undersökningen talar den tredje delens resultat ett tydligt 

språk. En omfattande transformation av det svenska försvaret har skett. Hotbilden och 

uppgiften domineras inte längre av mellanstatliga krig utan av lågintensiva 

internationella konflikter. Detta har även lett till omfattande omstruktureringar i form 

av utvecklandet av ett yrkesförsvar. Således bär resultatet hög pålitlighet inför såväl 

Wings tredje som sjätte faktor, vilka av författaren tidigare slagits ihop till en del i 

undersökningen. Det enda som i någon mån talar mot dess pålitlighet är det faktum att 

denna ominriktning inte till fullo återspeglas i hur många soldater som är insatta 

utomlands. Men eftersom antalet insatta soldater utomlands påverkas av fler faktorer än 

hur stort fokus Sverige lägger på lågintensiva konflikter behöver detta inte 

nödvändigtvis stå i strid med en uttalad ominriktning och genomförd omstrukturering, 

varför pålitligheten kvarstår som hög. 

 

Det faktum att antalet soldater insatta utomlands inte ökat är dock intressant för 

diskussionen kring resultatets giltighet. Ökade ambitioner utomlands, vilka inte kan 

tillfredställas av nationellt försvar, kan möjligtvis bredda marknaden för privata företag. 

Om det till exempel råder brist på vissa förmågor eller kompetenser i Försvarsmakten 

kan det privata företaget specialisera sig på dessa och erbjuda ett alternativ till att lägga 

tid och pengar på att utveckla dessa internt. Detta är en möjlig förklaring till att 
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Utrikesdepartementet nyttjar sig av ett privat företag för säkerhet och personskydd i 

Kabul. Istället för att ge uppgiften till Försvarsmakten och påtvinga en utökning, och i 

viss mån utveckling av Försvarsmaktens personskydd köps tjänsten in av ett företag 

som med kortare varsel kan erbjuda en skräddarsydd förmåga. Möjligheten för de 

privata företagen att komplettera Försvarsmakten inom vissa nischer uppstår alltså som 

ett resultat av trasformationen. När uppgiften inte längre är lika förutsägbar och 

insatsområdet varierar kommer ständigt luckor i Försvarsmaktens förmågor att uppstå 

vilka privata företag har bättre förutsättningar att snabbt anpassa sig efter och erbjuda 

tätning av. Resultatets giltighet förstärks ytterligare av var och när de svenska privata 

företagen har löst uppgifter. Utifrån perspektivet att Sveriges insats i Afghanistan 

representerar en milstolpe i transformationen av försvaret, blir det faktum att det är 

efter att insatsen inleddes som företagen har uppstått, och att det är i Afghanistan de fått 

flest kända kontrakt, ytterligare argument för transformationens påverkan på 

expansionen. Med anledning av dessa argument bär Försvarsmaktens genomförda 

transformation hög giltighet som oberoende variabel för att förklara de privata 

företagens expansion. 

 

4.1.4 Ovilja att ta egna förluster 

 

I den fjärde delen av undersökningen framkommer att både dödsfallen 2005 och 2010 i 

Afghanistan väckte stor medial debatt. I det första fallet kan dåvarande statsminister 

Göran Perssons uttalande att förluster är oacceptabla vara antingen ett uttryck för en 

naiv syn på krig eller ett uttryck för den press man som ledande politiker hamnar under 

när man utsätter svensk trupp för risk. Det senare alternativet underbyggs av att man 

2010 kunde läsa i tidningarna om stark kritik mot ansvariga politiker för att svenska 

soldater faktiskt dör i Afghanistan. Denna mediala debatt och svårhanterliga situation 

för politikerna visar på en tydlig förekomst av det Wing beskriver i sin fjärde faktor och 

därmed på en tydlig pålitlighet.  

 

Den mediala debatten och trycket på politikerna är dock otydligare i sin giltighet. Att det 

väcks debatt om Sveriges närvaro i Afghanistan är förvisso tydligt men för att detta ska 
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bära giltighet bör resultatet bli att företagsanställda i viss mån ersätter 

försvarsmaktsanställda på utsatta poster. Detta är fallet i Wings exempel där han påvisar 

att förlusterna hos amerikanska privata företag i Irak inte har fått samma mediala 

genomslag som den amerikanska arméns förluster. Detta skiljer sig från resultatet av 

debatterna i Sverige, där snarare förändringar inom utrustning och utbildning för 

Försvarsmaktens personal varit åtgärderna. Det är för visso inte omöjligt att kommande 

utveckling även i Sverige är att privata aktörer tar över riskfyllda uppdrag. Men detta 

innebär ytterligare problematik i att det i Sverige, med en betydligt mindre population 

än USA, med stor sannolikhet skulle uppmärksammas medialt om en svensk 

medborgare dog, i till exempel Afghanistan, även om denne inte tillhörde 

Försvarsmakten. Därmed kan med lätthet argumenteras för att denna oberoende 

variabel inte bär samma giltighet i Sverige som i exemplet USA.  

 

4.1.5 Färre begränsningar – högre effektivitet  

 

Resultatet av den femte delen av undersökningen är det svagaste. Det saknas kända 

konkreta exempel på hur svenska privata säkerhetsföretag nyttjats i strategiskt syfte. De 

kända exempel som tidigare nämnts innebär förvisso färre begränsningar och en ökad 

handlingsfrihet för de privata aktörerna men är långt från Wings beskrivning av att nå 

strategisk effekt med taktiska medel. Pålitligheten i undersökningen av kända kontrakt 

blir därför så bra som den kan bli med rådande informationsläge och giltigheten 

bristande eftersom de svenska exemplen inte kan liknas vid Wings och därmed saknar 

relevans. 

 

Det som tidigare nämndes i undersökningen är dock att denna del lämnar utrymme för 

spekulationer kring hur de privata aktörerna skulle kunna användas med färre 

begränsningar och högre effektivitet. Exemplet som då nämndes var hur den 

företagsanställda, som ett substitut till specialförbandsoperatören, skulle kunna nyttjas 

för att nå en högre grad av deniability. Då exemplet är rent spekulativt brister det i 

pålitlighet men är desto mer intressant att diskutera utifrån dess giltighet. I USA är detta 

exempel inte ovanligt förekommande, åtminstone i allehanda fiktion i form av litteratur, 
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tv-serier etc. Där skapar sig politikerna deniability genom att låta företagsanställda göra 

de hemliga operationerna som med små medel får stora konsekvenser. Men skulle detta 

kunna inträffa i Sverige? Om man ser till skillnaden i storlek och befolkning mellan 

exemplet USA och Sverige blir situationen kanske inte densamma. Med tanke på hur litet 

Sverige är skulle en påfunnen svensk i ett internationellt högriskområde troligtvis väcka 

vissa frågor som i slutändan ändå riktas mot försvarsministern eller statsministern. Det 

tillhör inte normalbilden i samma utsträckning med till exempel svenskar som 

amerikaner i Afghanistan eller Irak. Ett konkret exempel går att finna i de två norrmän 

som september 2009 blev dödsdömda för mord och spionage i Afrika.93 Oaktat deras 

agenda, och vems agenda de genomdrev, så påvisar de vilket medialt och politiskt 

genomslag det får i en mindre nation när deras medborgare återfinns under udda 

förhållanden utomlands. Allt detta talar emot att Sverige skulle kunna ha särskilt mycket 

deniability att hämta i de privata företagen, vilket leder till en lägre giltighet för även det 

spekulativa exemplet.  

 

                                                 
93

 Svenska Dagbladet, Dödsdömda norrmän ber om benådning , 24 juni 2010 
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4.2 Slutsatser 

4.2.1 Teorins beståndsdelar 

 

Sammanfattningsvis är pålitligheten i samtliga delar av undersökningen, undantaget det 

spekulativa exemplet i den sista, god.  Bilden av respektive variabels giltighet är något 

mer komplex varför en tabell lämpar sig för att beskriva detta: 

 
Oberoende variabel Giltighet 
Tränad personal utan 
sysselsättning 

Viss giltighet – inte en självständigt drivande faktor till 
expansionen men kan bidra till en fortsatt expansion 
vilken redan drivs av andra faktorer. 

Politisk trend av 
privatisering 

Viss giltighet – i viss mån en förutsättning för 
privatiseringen av säkerheten, men har i Sverige inte 
samma kulturella förutsättningar för att bli lika 
omfattande som i USA. 

Lågintensiva konflikter och 
omstrukturering 

Hög grad av giltighet – varierande insatsområde och 
mindre förutsägbar uppgift skapar luckor i 
Försvarsmaktens förmågebredd. 

Ovilja att ta egna förluster Låg grad av giltighet – Debatten kring svenska militärers 
dödsfall har inte föranlett ersättningar av militär 
personal i utsatta befattningar med företagsanställda.  

Färre begränsningar – högre 
effektivitet 

Ingen giltighet – konkreta exempel på nyttjande av 
privata företag för strategisk effekt saknas.  

 

Slutsatserna av modellen ovan blir därmed att de två oberoende variablerna; 

Lågintensiva konflikter och omstrukturering samt en politisk trend av privatisering kan 

förklara varför marknaden för privata säkerhetsföretag skapas. Medan de båda två 

tillsammans med den oberoende variabeln tränad personal utan sysselsättning kan 

förklara varför företagen kan expandera. Således är expansion av privata 

säkerhetsföretag i Sverige beroende av dessa tre oberoende variabler. 

 

Svaret på frågan; I vilken utsträckning driver de av Ian Wing definierade faktorerna 

expansionen av privata säkerhetsföretag i Sverige blir därmed att endast fyra av hans 

definierade faktorer bidrar noterbart till expansionen. Dessa är; 

- tränad personal utan sysselsättning – vilken endast bidrar till en fortsatt expansion i 

samband med andra faktorer 
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- en politisk trend av privatisering – som bidrar men inte i samma utsträckning som i 

exemplet USA 

- en omstrukturering och ominriktning av Försvarsmakten  samt att lågintensiva konflikter 

ersätter mellanstatliga krig – vilka i undersökningen kombinerats till en och är de 

faktorer som i störst utsträckning driver expansionen i Sverige. 

 

4.2.2 Begreppens relevans för teorins tillämpbarhet i Sverige  

 

En förutsättning som är relevant för att förstå studiens resultat är den begreppsliga 

skillnaden mellan de företag som Wings teori baseras på och de företag som i denna 

uppsats har fått utgöra exempel. I kapitel 2.1 presenterades den problematik som gör 

det svårt att avgöra om Wings PMCs är en annan typ av kategori av fö retag än de 

svenska privata säkerhetsföretagen. Men som diskuterades under kapitel 4.1.2 är det 

möjligt att den begreppsliga skillnaden endast är ett resultat av att företagen framställer 

sig på olika sätt, präglade av respektive kulturella sammanhang. Dock är det 

ofrånkomligt att det kan finnas skillnader mellan den kategori företag som Wing 

studerat och kategorin svenska exempel i denna uppsats. 

 

4.2.3 Teorin förstärks/försvagas 

 

Med hänsyn till diskussionens resultat är Wings teori i flera beståndsdelar relevant som 

förklaring till expansionen av privata säkerhetsföretag i Sverige. Därmed förstärks 

teorins giltighet som förklaringsmodell för även mindre nationer utan samma grad av 

internationella åtaganden och militära insatser som exemplet USA. 
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4.3 Vidare forskning 

 

Förslag på vidare forskning är att repetera motsvarande undersökning på ett annat 

material. Till exempel att göra en motsvarande studie innefattande de nordiska 

länderna, vilket skulle kunna ge ett intressant och mer nyanserat resultat då det finns en 

skillnad i när, efter kalla kriget Danmark, Norge respektive Sverige har genomfört 

transformationer av respektive försvars inriktning och struktur.  
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