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Privatiseringens debatt – Privatisering som en fortsättning av politiken med andra 
medel 

Privata säkerhetsföretag verkar i dag i stor utsträckning etablerat sig som en del i eller parallellt 
med den västliga militära styrkestrukturen, framför allt i USA. Uppgifterna som de privata 
säkerhetsföretagen löser är till huvudsak uppgifter som traditionellt tidigare lösts av militära 
förband. 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga debatten om privata 
säkerhetsföretag i USA. Min frågeställning är om inställningen till den privata aktören inom den 
militära styrkestrukturen förändrad och vad är det som debatteras rörande den pågående och 
ökande privatiseringen av den militära styrkestrukturen? 

För att ta mig an uppgiften på ett vetenskapligt sätt har jag valt att använda kvalitativ 
innehållsanalys. Jag har därför valt att utgå från Lennart J. Lundqvists breda tankar om 
privatiseringen som finns beskrivna i boken Politik som organisation och koppla dessa tankar till 
Bo Rothsteins modell för konkurrensen, ansvar och effektivitet mellan marknad och stat. 

Min huvudslutsats är att i USA debatteras inte huruvida inställningen till den privata aktören 
inom den militära styrkestrukturen är förändrad, utan privatisering är en del av politiken. 
Inställningen till de privata säkerhetsföretagen får, sett ur ett historiskt perspektiv från Kalla 
kriget slut, ses som vedertaget förändrad. 

Nyckelord: Privata säkerhetsföretag, legitimitet, rättsäkerhet, kostnadseffektivitet och USA 
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The debate of Privatization – Privatization as a continuation of Politics with other 
means 
 

Private Security Companies seems to have established itself as a part of or parallel with western 
military structure, especially in US. Tasks traditionally solved by military units are today solved 
by Private Security Companies. 

The overall aim with this thesis is to describe and clear the debate of Private Security Companies 
in US. My question is if the attitude towards PSC as a partner inside the military structure has 
changed and what is the debate covering regarding the ongoing and increasing privatization of 
military structure.  

In order to do this thesis scientifically have I chosen to use a qualitative text analysis.  As theory 
have I chosen Lennart J. Lundqvist broad ideas about privatization that can be found in his book - 
Politik som organisation. Lundqvist broad ideas will be linked with Bo Rothsteins model for 
competition, responsibility and efficiency between market and state. 

My main conclusion is that the debate inside US is not the covering the change of attitude 
towards the private companies inside the military structure. The privatization of the military 
structure is considered to be a part of politics. The attitude towards the private security 
companies, seen out of a historic perspective from the end of the Cold War, must be seen as 
changed. 

Key words Private Security Companies, legitimize, rule of law, cost efficiency and US  
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Privatiseringens debatt – Privatisering som en fortsättning av 
politiken med andra medel 

1. Problemformulering 
Det Kalla krigets slut har lett till omfattande förändringar i den europeiska militära 
styrkestrukturen. De tidigare stora stående styrkorna från Kalla kriget om hundratusentalet 
man på vardera väst- respektive östsidan är nu borta och en mer teknologisk styrkestruktur har 
etablerats. Denna teknologiska omvandling har i allt väsentligt varit amerikanskledd och 
amerikanskdominerad. De stora styrkereduktionerna har möjliggjort att man kan finansiera 
den kostnadsdrivande teknologin.1

 
Privata säkerhetsföretag verkar i dag i stor utsträckning etablerat sig som en del i eller 
parallellt med den västliga militära styrkestrukturen, framför allt i USA. I mars 2005 
bedömdes minst 20 000 personer arbeta för privata säkerhetsföretag i Irak.2 En tredjedel av 
dessa bedöms vara beväpnade.3 De privata säkerhetsföretagen löser uppgifter åt bland annat 
de militära förbanden, FN, internationella organisationer, NGO osv. Uppgifterna som de 
privata säkerhetsföretagen löser har ett brett spektrum, men vanligast är livvaktsskydd, 
eskortering av konvojer, bevakning och militär utbildning. Detta är till huvudsak uppgifter 
som traditionellt tidigare lösts av militära förband.4

 
Ur ett västligt perspektiv har legoknekten, dvs. soldaten som strider mot betalning, sedan 
Napoleons dagar varit en marginaliserad aktör inom den västliga militära styrkestrukturen, 
numerärt sett. Legoknekten fick i Västeuropa en minskad betydelse allt eftersom den 
teknologiska utvecklingen med eldhandvapnet gjorde att den enskilde medborgaren utan 
längre utbildning kunde vara soldat, och därmed skapades massarméer av medborgare som 
pålitligt kunde tjäna sitt land.5 Legoknekten har i huvudsak i modern tid, sett ur ett västligt 
perspektiv, genomfört sina arbetsuppdrag i sammanfallande afrikanska kolonier eller andra 
perifera länder.6  
 
Återinträdet av det privata alternativet och/eller komplementet inom eller parallellt med den 
militära styrkestrukturen i Irak har alltså skett i en aldrig liknande omfattning.7 Debatten om 
de privata företagens inblandning i krig och konflikter världen över kommer att fortsätta. 
 
Inställningen till närvaron av privata aktörer inom eller parallellt med den västliga militära 
styrkestrukturen verkar ha förändrats från något som inte varit vedertaget till något näst intill 
normalbild.8 Detta mönster av privatisering av den militära styrkestrukturen som traditionellt 

 
1 Janne Matlary Haaland, och Øyvind Østerrud, (red.), Mot et avnasjonaliserat forsvar? (abstrakt forlag AS, 
2005), s. 18-19, 78-104. 
2 Tony Skinner, ”Regulating the irregulars”, Jane’s Defence Weekly issue no. 10, (2005), s. 22. 
3 Doug Brooks, “Basic Report Analyzes Contractors in Iraq”, IPOA Quarterly 4 (2004), Tillgänglig: 
www.ipoa.org, 2006-04-25. 
4 Tony Skinner, ”Regulating the irregulars”, Jane’s Defence Weekly issue no. 10, (2005), s. 22. 
5 Matlary Haaland och Østerrud (red.), Mot et avnasjonaliserat forsvar?, s. 78-104 
6 Holmqvist, Caroline, Private Security Companies – The Case for Regulation, SIPRI Policy Paper No. 9, 
(SIPRI, January 2005), s. 2-3. 
7 Tony Skinner, ”Regulating the irregulars”, Jane’s Defence Weekly issue no. 10, (2005), s. 22. 
8 Deborah D. Avant, The Market for Force – The consequences of Privatizing Security (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005), s. 30-31. 

http://www.ipoa.org/
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uppfattats vara en statlig angelägenhet följer den privatiserande utvecklingen av 
samhällsfunktioner i övrigt som västvärlden ägnat sig åt under de senaste decennierna.9

 
De fortsatta numerära minskningarna och den tekniska utvecklingen av de militära styrkorna i 
västvärlden har skapat brister i strukturen, dels personellt men även materiellt. Utvecklingen i 
många länder går nu i en riktning att de nationella militära strukturerna inte längre kan verka 
utan de privata företagen stöd.10 De privata företagen kan med sina kontrakt liknas med de 
italienska kondottiärerna som Machiavelli fördömer i sin bok Fursten. Kondottiärerna lejde 
genom kontrakt ut militära tjänster till betalade furstar, vilket uppfattades vara socialt och 
ekonomiskt effektivare än en armé rekryterad från det egna folket.11

 
Det är en förändring i inställning, från återhållsamhet till nästan vedertagenhet, till privata 
säkerhetsföretag samt ett behov av de privata företagen som återuppstått. Den historiska 
pendeln har slagit tillbaka. Förändringen i inställning bryter mot det traditionella mönster eller 
synsätt som gällt privata aktörer på den militära marknaden och får sägas ha genomförts under 
en tillsynes relativt kort tid sett ur ett militärt historiskt perspektiv. Det är därför som debatten 
kring privatiseringen av våldet och de privata säkerhetsföretagen är så krigsvetenskapligt 
intressant att studera. Det stora problemkomplexet för denna uppsats är om inställningen till 
den privata aktören inom den militära styrkestrukturen är förändrad, men fokus ligger på vad 
det är som debatteras rörande den pågående och ökande privatiseringen. 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga debatten om privata 
säkerhetsföretag i USA. Mer konkret är avsikten med uppsatsen att undersöka huruvida 
debatten om privata säkerhetsföretag avhandlar frågeställningar kring legitimitet, rättsäkerhet 
samt kostnadseffektivitet. 

1.2 Frågeställningar 
Inom ramen för problemställningen och syftet har jag identifierat fyra konkreta frågor som jag 
skall svara på. 
 
Den första frågan handlar om var debatten finns idag om privata militära företag. Den frågan 
syftar i första hand till att hjälpa mig att kartlägga debattens utbredning, men även att skapa 
förståelse för vem det är som debatterar. Den andra frågan handlar om vem det är som 
debatterar. Den syftar till att kartlägga debattörerna. Den tredje frågan syftar i första hand till 
att hjälpa mig att kunna beskriva debattens innehåll, men även dess bredd och djup. 
Frågeställningen är: vilka frågor handlar debatten om? 
 
Den sista och fjärde frågan är att beskriva och kartlägga vilka frågor det är som dominerar 
debatten. Syftet med frågan är att erhålla en uppfattning, måhända subjektiv, om vilka frågor 
debatten handlar om. Frågan syftar inte till att klargöra vilken eller vilka frågor som 
diskuteras oftast sett ur något numerärt tal. Det skulle vara metodiskt fel enligt min valda 

 
9 Lennart J. Lundqvist och Bo Rothstein (red.), Politik som organisation – Förvaltningspolitikens grundproblem 
(Stockholm: SNS Förlag, 2001), s. 252-256. 
10 Matlary Haaland och Østerrud (red.), Mot et avnasjonaliserat forsvar?, s. 101. 
11 David Shearer, Private Armies and Military Intervention, Adelphi Paper 316 (Oxford: Oxford University 
Press, International Institute For Strategic Studies, 1998), s. 14. 
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kvalitativa metod, och det empiriska materialet är dessutom för litet för att klara av en 
kvantitativ analys. 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att begränsa mig till att beskriva och kartlägga debatten i USA vad gäller privata 
säkerhetsföretag. Syftet med att studera den amerikanskrelaterade debatten, och inte den 
europeiska debatten, är att den amerikanska försvarsmakten från 11 september 2001, till idag, 
våren 2006, som har de största erfarenheter utav säkerhetsföretag samt att amerikanska 
försvarsmakten arbetar parallellt med privata säkerhetsföretag, främst i Irak.  
 
Jag kommer också att avgränsa mig till att studera debatten efter USA:s invasion i Irak 2003 
därför för att ökningen av användandet av privata militära företag markant har ökat under 
denna period. 
 
Det finns en europeisk debatt, men den är inte så omfattande så som den amerikanska. I 
Europa uppfattar jag debatten vara starkast i Storbritannien, men jag uppfattar att debatten i 
Storbritannien mer kretsar runt ett post-Sandline perspektiv12 och den lagstiftning mot privata 
militära företag som sedan dess diskuterats. Det finns inte heller någon omfattande debatt om 
privata säkerhetsföretag i Sverige. Den idag starkaste svenska koppling till debatten är 
Caroline Holmqvists arbete för SIPRI Policy Paper No.9. Detta är skälen till att jag valt att 
studera debatten i USA. 
 
Jag kommer inte med denna uppsats att definiera vad som är en legoknekt eller inte. Syftet 
med denna avgränsning är att jag inte avser att studera enskilda individer utan mera studera 
debatten kring företagen, vilka kan ses som en samlad form av kompetens eller kunskap. 
Uppsatsen syftar inte att studera legoknektars anställningsformer. Debatten om huruvida 
legoknektar är att se som anställda i privata säkerhetsföretag eller om privata säkerhetsföretag 
är något annat än legoknektar är i sig en annan debatt som pågått under väldigt lång tid. 
 
Jag kommer inte att definiera skillnaden mellan privata säkerhetsföretag och privata militära 
företag eller andra benämningar. De privata aktörerna kan indelas i tre grupper, vilket jag 
återkommer till under 1.4.1.. Jag kommer att förhålla mig till fenomenet och inte den privata 
aktörens sysselsättning, dvs. om det är offensiva, konsulterande eller understödjande tjänster, i 
syfte att slippa definiera de olika tjänsterna och därmed tappa fokus i min analys om 
inställningen till företagen. Jag kommer att benämna företagen för privata säkerhetsföretag 
eftersom det inte är troligt att företagen inom den västliga kommer att få utföra offensiva 
tjänster.13

1.4 Centrala begrepp 
Jag har identifierat två centrala begrepp som jag måste utveckla för att läsaren lättare skall 
kunna följa den ledstång, som min längre fram förklarade teori om privatisering, utgör. 
Begreppen som skall utvecklas är privatisering och privata säkerhetsföretag. 

 
12 Tim Spicer, An Unorthodox Soldier – Peace and War and the Sandline Affair (Edinburgh: Mainstream 
Publishing Company LTD, 2000). Det brittiska privata militära företaget Sandline misstänkliggjordes för att 
bryta mot FN:s vapeninförselförbud i Sierra Leone, vilket kom att leda till utredningar och anklagelser samt en 
allmän tanke om att förbjuda privata militära/säkerhets företag. 
13 Matlary Haaland och Østerrud (red.), Mot et avnasjonaliserat forsvar?, s. 79. 
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1.4.1 Privatisering 
Själva begreppet privatisering är en relativt ny företeelse och förekommer i amerikanska 
ordböcker första gången 1983. Begreppet har en distinkt politisk och ideologisk bakgrund och 
som ord har det blivit lika värdeladdat som begreppet socialisering.14

 
Privatisering handlar om att överföra tjänster eller varor från offentlig sektor till privat sektor. 
En enkel definition avgränsar begreppet privatisering till fyra värdeord som: riktning, process, 
ursprung och omfång.15

 
Lennart Lundqvist pekar på att begreppet privatisera anger aktiv form och därmed handlar det 
om att flytta något i en viss bestämd riktning, dvs. över till det privata.16 I västvärlden handlar 
detta om politiska processer med ursprung hos de demokratiska ansvariga, och politiska 
beslut måste ske för att privatisering skall kunna ske. Enkelt sagt så handlar det om beslut att 
överföra något, i sin helhet eller till del, från det offentliga till det privata. 
 
Privatisering behöver inte innebära enbart tjänster utan kan också innebära t.ex. utförsäljning 
utav statlig egendom och avreglering.17

 
Den ökande privatiseringen av våldsmonopolet har debatterats häftigt sedan 11 september 
attentaten. Sociologen Max Webers tankar om den moderna staten som upprätthållande av 
kontrollen över den legitima våldsapparaten börjar allt mer ifrågasättas. Det sker speciellt som 
den ökande globaliseringen gör att privata affärsföretag som verkar i oroliga delar av världen 
där mycket av de attraktiva råvarorna finns, söker säkerhet för att kunna upprätthålla sitt 
företagande.18

1.5.2 Privata säkerhetsföretag 
Inom den privata sfären av den militära industrin finns det många namn på ”kärt” barn. I det 
anglosaxiska språket finns många benämningar på de privata aktörerna, mycket beroende på 
vad företagen löser för uppgifter; private security companies, private security contractors, 
private military companies, private military firms osv. Den finns ingen enhetlig beskrivning 
på vad som är en viss typ av benämning och vad som är en annan typ av benämning.  
 
P.W. Singer beskriver dock att det finns tre typer av sektorer inom vilka företag verkar. 
Singer indelar den privatiserade militära industrin i: Military Provider Firms, Military 
Consultant Firms och Military Support Firms. De som erbjuder offensiva tjänster brukar 
indelas i grupperingen privata militära företag. De som utför defensiva och understödjande 
tjänster brukar indelas i gruppen privata säkerhetsföretag.19 En indelning i sektorer som detta 
ger en överskådlighet, men fortfarande är det en för enkel bild och den ger inte några 
enhetliga namn. Det finns företag som enbart arbetar i en sektor, men likväl finns det andra 
företag som erbjuder tjänster i fler eller alla sektorer.20

 
14 Lundqvist i Politik som organisation, s. 254. 
15 Ibid., s. 255. 
16 Ibid., s. 255. 
17 Ibid., s. 256. 
18 Robert Mandel, Armies without States – the Privatization of Security, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 
Inc., 2002), s.36-37 
19 Peter Warren Singer, Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry, (Ithaca: Cornell 
University Press, 2003), s. 91-100. 
20 Singer, Corporate Warriors, s. 91-100 
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Ett privat säkerhetsföretag är ett företag med vinstdrivande syfte. Företaget löser kvalificerade 
uppgifter inom traditionella militära och polisiära arbetsområden. Företagen kontrakteras 
oftast av regeringar, större företag och organisationer, för att lösa kvalificerade uppgifter inom 
t.ex. logistik, utbildning, bevakning och eskort.21

1.5 Tidigare forskning 
Internationellt bedrivs forskning om privata säkerhetsföretag. Forskningen bedrivs i huvudsak 
i USA och Storbritannien. Forskningen kring privata säkerhetsföretag avhandlar främst 
frågeställningar kring privatisering av våldet samt legalitetsfrågan kring legoknektarna, 
endera som individ eller som företag.  
 
I Sverige bedrivs mycket lite studier om privata säkerhetsföretag. Den forskning som bedrivs i 
Sverige handlar främst om frågeställningar kring privatiseringen av våldet. Jag känner endast 
till två doktorander som studerar ämnet, vara av Försvarshögskolan har en. 
Försvarshögskolans doktorand, kommendörkapten Marcus Mohlin, studerar statens 
privatisering av våldet. Den andra doktoranden, Joakim Berndtsson vid Göteborgs universitet, 
studerar ’privatiseringen’ av våld och säkerhet genom ett ökande användande av privata 
militära företag och säkerhetsföretag. 
 
Min uppsats studerar huruvida inställningen till den privata aktören inom den militära 
styrkestrukturen är förändrad och vad det är som debatteras rörande den pågående och ökande 
privatiseringen av den militära styrkestrukturen. Min uppsats får ses som ett bidrag till 
diskursen om privatiseringen av våldet. 

1.6 Disposition 
Inledningsvis kommer jag i min uppsats, i kapitel 2-3, att redogöraför vald metod och vald 
teori. Jag har valt att arbeta med kvalitativ textanalys för att kunna finna innebörden i de 
texter som jag studerat. I min valda teori har jag valt att utgå från tankar om privatiseringen av 
det offentliga, vilket redovisas i kapitel 3. 
 
I kapitel 4, mitt empirikapitel arbetar jag utifrån mina undersökningsfrågor med att beskriva 
var debatten om privata militära företag finns idag, vem det är som debatterar, vilka frågor 
debatten handlar om samt vilka frågor det är som dominerar debatten. Syftet med den delen 
av uppsatsen är att ge läsaren en beskrivning av debatten om privata säkerhetsföretag i USA. 
 
Därefter kommer jag i kapitel 5 att med hjälp av en analysmodell att svara på min 
frågeställning om huruvida inställningen till den privata aktören inom den militära 
styrkestrukturen är förändrad och studera vad det är som debatteras rörande den pågående och 
ökande privatiseringen av den militära styrkestrukturen. 
 
Slutligen skall jag i kapitel 6 att redovisa några slutsatser utifrån mitt arbete och lämna förslag 
till fortsatt forskning. 
 
Avslutningsvis finns min litteratur- och källförteckning i kapitel 7. 

 
21 Författarens egen definition 
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2. Metod 
För att ta mig an uppgiften på ett vetenskapligt sätt har jag valt att använda kvalitativ 
innehållsanalys, vilket innebär att jag kommer att tolka texternas innehåll och inte räkna eller 
mäta innehållet i texterna.22 Skälet till att jag valt kvalitativ framför kvantitativ textanalys är 
att jag mer lagt tyngdpunkten i min uppsats på att beskriva och kartlägga vilka frågor som 
debatten om privata säkerhetsföretag innehåller, samt var och utav vem debatten förs, framför 
frågeställningar om vilken fråga som är mest förekommande. Min fjärde undersökningsfråga, 
vilken skall studera de dominerande debattämnena, kan uppfattas som att den har ett 
kvantifierande syfte, men så är inte tanken. Jag skall med den fjärde undersökningsfrågan se 
vilka frågor som dominerar och det upplever jag kan göras utifrån textmängd såväl som en 
överskådlig blick om antalet artiklar.     
 
För att komma åt empirins innebörd har texterna analyserats manuellt, främst med syfte att 
komma åt de olika artiklarnas bedömningar och tolkningar av olika frågeställningar om och 
kring de privata säkerhetsföretagen.  
 
Jag har för att stödja min analys valt att jobba i Microsofts programvara Excel, där jag gjort 
ett kodschema med överskrifter som: ämne, namn på artikel, publicerad, författare och 
tendens. Detta är en metod som Bergström och Boréus rekommenderar i sin bok: Textens 
mening och makt.23

 
Efter att jag studerat debattartiklar har jag registrerat in artikeln i mitt kodschema och gjort en 
värdering av inom vilket debattämne som artikeln faller. För att värdera materialet har jag 
använt mig av indikatorer, vilka redovisas i under kapitelpunkten 3.3.1-3.3.3. Indikatorerna är 
i sig inte absoluta utan skall ses mer som en generell beskrivning av materialvärderingen. 
Indikatorerna är framdrivna ur Lundqvists och Rothsteins teorier om privatisering.  
  
Jag har upplevt att det ibland varit svårt att värdera artiklar till endast ett ämne, vilket har 
föranlett mig att vid enstaka tillfällen ge artiklar en ”dubbelvärdering”. Jag har uppfattat att 
denna enstaka ”dubbelvärdering” inte utgör något problem för empirin eftersom jag inte 
genomför någon kvantifiering av materialet och därmed använder materialet två gånger. 
Denna risk var ett mindre, men ändock ett skäl, till att jag inte valde kvantifiering. 
 
Därefter har jag infört artikelns namn, var den var publicerad, samt artikelns författare. Detta 
har jag gjort för att säkerställa att jag inte skall använda samma material flera gånger under 
mitt arbete. Jag har i mitt inhämtande arbete på Internet noterat att samma artikel kan 
förekomma på flera olika forum, ibland faktiskt i omarbetad form, då oftast förkortad och 
sammanfattad form samt ibland med annan titel. 
 
Avslutningsvis har jag bedömt materialets tendens och noterat det i kodschemat. Jag har 
använt mig av två variabler: positiv och negativ. Det handlar i detta arbete om att vara positivt 
eller negativt till privatisering av vad som traditionellt uppfattas vara en offentlig tjänst, dvs. 
våldet. Syftet med denna enkla klassificering har varit att se om materialet som inhämtats från 
ett forum har haft en tendensiös form som indirekt negativt kunnat påverka min analys.  
 

 
22 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
23 Ibid.,s.79. 
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Under genomläsningen och den grova sorteringen i debatten har jag använt mig av 
indikatorer, eller kodningsenheter, som jag hämtat från Rothsteins resonemang om 
marknadslösningar för att kunna analysera materialet och i slutändan kunna beskriva och 
kartlägga debatten om privata säkerhetsföretag. Indikatorerna har hjälpt mig att skärpa 
analysen utifrån min problemformulering om att inställningen till den privata aktören inom 
den militära styrkestrukturen kan vara förändrad och vad det är som debatteras rörande den 
pågående och ökande privatiseringen av den militära styrkestrukturen. 

2.1 Källkritik 
Det empiriska underlaget till uppsatsen kan beskrivas som uppdelat i två kategorier. 
Bakgrunds- och det problembeskrivande materialet kommer i huvudsak från tryckt material, 
medan det analyserade materialet till största del kommer från Internet.  
 
Det tryckta materialet har till stora delar en akademisk inriktning, men är i stora delar i sin tur 
uppbyggt på en empiri från sekundärkällor. Öppenheten inom branschen där privata 
säkerhetsföretag verkar är begränsad, mycket pga legitimtetsfrågan kring legoknektar eller 
privata säkerhetsföretag, men också pga uppdragsgivarnas krav på sekretess. 24 Det gör att det 
tryckta materialets omfattning är begränsat i sin bredd och ofta behandlar äldre historiska 
händelser eller i främst brittisk media väl dokumenterade händelser, exempelvis som företaget 
Sandline i Papua Guinea och Sierra Leone samt företaget Executive Outcomes i Angola och 
Sierra Leone. Det tryckta materialets författare har dock ofta haft olika infallsvinklar på de 
olika fallen. När det gäller det tryckta materialet är det främst P.W. Singer med sin bok 
Corporate Warriors och Deborah D. Avant med The Market for Force som kan bidra till ett 
aktuellt debattläge med tanke på närhetskriteriet i min avgränsning till 2003. Inom ramen för 
det tryckta materialet kan även SIPRI:s Policy Paper No.9, Private Security Companies 
skildra en del av den aktuella debatten. Jag uppfattar att det tryckta materialet väl håller vad 
avser trovärdighetskriteriet, bl.a. eftersom olika författare belyst de olika företagen och 
händelserna, ofta med samma eller liknande material, ur olika infallsvinklar. 
 
Det analyserade materialet är till stor del hämtat från Internet. Jag har valt att till stor del 
hämta mitt material från Internet för att kunna beskriva den sedan 2003 pågående debatten i 
USA om de privata säkerhetsföretagen. Jag har varit tvungen att vara mycket källkritisk 
eftersom jag främst fått hämta min empiri från tidskrifter och branschrelaterade hemsidor. Jag 
har fått studera olika källor i syfte att försöka vidimera materialet som används. Göran Leth 
och Torsten Thurén skriver i sin rapport 177 – Källkritik på Internet – om just problematiken 
att inte jobba med primärkällor, men med tillräckligt bra sekundärkällor.25  Det resonemanget 
har varit en ledstjärna.  
 
För att söka efter materialet har jag använt sökord som t.ex. private security companies (PSC), 
private security contractors, private military companies (PMC) och private military firms 
(PMF).  

 
24 Spicer, An Unorthodox Soldier, s. 11, 18.  
25 Göran Leth och Torsten Thurén, Källkritik för Internet (Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2000), 
s. 19. Tillgänglig: http:www.psycdef.se/reports/doc.asp?FileID=37, 2006-04-19. 
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3. Teori 

3.1 Val av teori 
Syftet med denna punkt är tvådelat. Det är dels att ge läsaren en tydlig väg in i den 
komplicerade världen av privata säkerhetsföretag, men också att ge uppsatsen ett verktyg med 
vilken jag skall analysera det empiriska materialet. 
 
För att kunna nå mitt syfte, dvs. att undersöka huruvida debatten om privata säkerhetsföretag 
avhandlar frågeställningar kring legitimitet, rättsäkerhet samt kostnadseffektivitet, har jag valt 
att arbeta med en teoribildning om privatisering. 
 
Jag har därför valt att utgå från Lennart J. Lundqvists breda tankar om privatiseringen som 
finns beskrivna i boken Politik som organisation26 och koppla dessa tankar till Bo Rothsteins 
modell för konkurrensen, ansvar och effektivitet mellan marknad och stat.27 Lundqvist och 
Rothstein arbetar inte med traditionell säkerhetspolitik, men tar med sina böcker och teorier 
om privatiseringen ett bredare grepp i sitt resonemang än vad som förts av andra som studerat 
privatisering.  
 
Robert Mandel och Deborah D. Avant28 gör i sina böcker om privatiseringen av 
säkerhetssektorn beskrivningar av konsekvenser av privatiseringen. Mandel och Avant för 
båda resonemanget om att privatiseringen av våldet innebär att kontrollen över våldet överlåts 
till privata aktörer. Avant skriver att det vore bra om det fanns någon debatt om den civila 
kontrollen över det militära.29 Det visar dock på att hon bortser från det resonemang som 
Lundqvist och Rothstein tillför i sin teori, dvs. för att privatisering skall kunna ske så finns det 
en demokratisk politisk process bakom som driver fram det aktiva beslutet om att de facto 
privatisera. I Lundqvists och Rothsteins teori innebär det att det finns civil kontroll över det 
militära. Clausewitz’ tankar om att krig bara är en fortsättning på politiken med andra medel30 
passar väl in på Lundqvists och Rothsteins tankar om att privatiseringen bara är ett resultat av 
den politiska processen. Mandels tyngdpunkt finns mera i debatten om ekonomin i att 
privatisera statlig verksamhet. Lundqvist och Rothstein visar i sina böcker att 
kostnadseffektivitet inte är den enda mål som en stat skall sträva efter utan att det även 
handlar om mål att upprätthålla rättsäkerhet och ansvarighet.31

 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i privatisering som en process; en process som debatteras; en 
debatt som förs av enskilda individer, företag, organisationer och myndigheter. Teorin om 
privatisering, och mina undersökningsfrågor skall hjälpa mig att nå mitt syfte med denna 
uppsats.   

 
26 Lundqvist i Politik som organisation. 
27 Bo Rothstein, Vad bör staten göra? – Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik (Stockholm: SNS 
Förlag, 2002), s. 165-175. 
28 Avant, The Market for Force. 
29 Avant, The Market for Force, s. 78. 
30 Carl von Clausewitz, Om Kriget (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2002) s. 42.  
31 Rothstein, Vad bör staten göra?, s. 245 
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3.2 Marknadslösningar eller offentliga system 
Lundqvist skriver att frågan om privatisering av offentlig egendom och verksamhet har allt 
sedan 1980-talet haft en central plats på den politiska dagordningen.32 Välfärdsstaternas 
ökade utgifter motsvarade inte den offentliga sektorns produktivitet. Detta ledde fram till idag 
välkända begrepp så som ”osthyvlar” och ”nollbudgetar”. Det är här enligt Lundqvist som 
tanken att samhället skulle avlastas föds och begreppet privatisering skapas. 
 
Lundqvist beskriver hur nobelpristagarna i ekonomi, Milton Friedman och James Buchanan, 
försåg kritiker till den offentliga sektorn med argument om att privatisera. Friedman och 
Buchanan menar att regleringar av marknaden är en vilja att minska konkurrensen inom en 
sektor och för att sätta konsumenten i fokus så borde det ske avregleringar. Friedman och 
Buchanan var dock inte för helt fria marknader och pekade på det offentliga ansvaret att via 
reglering och skatter förhindra orättvisor. Rothstein stödjer detta resonemang och menar att 
varje fungerande marknadssystem måste vara reglerat på något sätt. Regleringen infinner sig 
genom politiska institutioner som t.ex. kan avgöra frågor om rättigheter och 
avtalskonstruktioner.33 Rothstein skriver att tanken att släppa lös konkurrens och 
kundanpassning saknar empiriskt stöd och han menar att avregleringen av taximarknaden i 
Stockholm i början på 1990-talet var ett sådant exempel på misslyckande.34

 
Privatiseringens förespråkare lyfter fram argument såsom effektivitet, produktivitet, 
individuell valfrihet och menar att privatiseringen ger ett spelrum för effektiv styrning och 
kontroll. Konkurrensen mellan de privata aktörerna gör att staten när som helst kan byta 
alternativ om staten är missnöjd.35

 
Privatiseringens motståndare framhåller också värden om att kunna styra och kontrollera, men 
anser att en demokratisk kontroll enbart kan upprätthållas genom offentlig insyn, 
medbestämmande, rättsäkerhet och likabehandling. För att finna rimlig servicenivå och rättvis 
fördelning måste ett huvudmannaskap över den faktiska produktionen innehas. Lundqvist 
skriver att offentlig insyn och medbestämmande är lättare om hela kedjan från reglering och 
finansiering till faktisk produktion ligger inom demokratiskt valda eller under dem lydande 
offentliga organs ansvarsområde.36

 
Rothstein skriver att marknadslösningar kan möta de krav som ställs bara om dessa kan 
identifieras tillräckligt entydigt. Rothstein pekar på att kostnadseffektivitet är ett mål, men att 
det finns tre andra mål som måste beaktas. Dessa är rättsäkerhet, dvs. att processerna att 
överföra den offentliga sektorn till den privata sektorn går rätt till, samt kravet att 
medborgarna blir behandlade med lika ”omtanke och respekt”, dvs. får den tjänst som de 
skulle få av staten och avslutningsvis att ansvarighet kan utkrävas i efterhand av de valda 
politikerna insatser.37

 

 
32 Lundqvist i Politik som organisation, s. 252. 
33 Rothstein, Vad bör staten göra?, s. 243. 
34 Ibid., s. 243. 
35 Lundqvist i Politik som organisation, s. 253-254.  
36 Ibid., s. 254 
37 Rothstein, Vad bör staten göra? , s. 245 
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Rothstein och Lundqvist pekar båda på att i praktiken är det inte så att vi måste välja mellan 
”privat” och ”offentligt”. De visar båda med en modell att varje producerande verksamhet 
består utav tre olika inflytandeformer; reglering, finansiering och produktion. 
 
Regleringen avhandlar om vem som skall besluta om regler och kvalitetsnormer för 
verksamheten och övervaka att dessa följs. Finansieringen är det som påverkar betalningen av 
verksamheten och avslutningsvis produktionen, dvs. vem som skall vara direkt huvudman för 
verksamheten och därmed i slutändan ha rätt att bruka de operativa styrmedel som följer på 
detta.38

 
Funktion Huvudmannaskap 
Reglering Offentlig Privat 
Finansiering Offentlig Privat Offentlig  Privat 
Produktion Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat 
        Tabell 1. Lennart J. Lundqvist39

 
Matrisen ovan visar på att privatiseringen av våldet och de privata säkerhetsföretagens 
marknad är mycket komplicerad. 40 Modellen visar på att finns många fler funktioner i 
diskursen än de som anges utav Mandel och Avant. Privatiseringen innebär en rörelse bort 
från det heloffentliga diagonala mönstret längs till vänster kan ske i minst sju kombinationer. 
Just denna mångfald i kombinationsmöjligheter gör att diskursen om privata säkerhetsföretag 
borde kunna breddas ytterligare. 
 
Rothstein ställer då frågan om vilka de allmänna villkoren är för att offentliga uppgifter skall 
kunna utföras av privata eller andra icke-statliga organisationer? Rothstein bygger på John D. 
Donahues forskning om effekterna av privatisering, vars forskning kommit fram till att 
följande villkor skall vara avgörande41: 
 

1. Att kontrakten mellan stat och producent specificeras. 
2. Att producenten kan utvärderas, dvs. kvalitetssäkra tjänsten - annars avbryts 

kontraktet. 
3. Att det finns en fungerande konkurrens mellan olika producenter 

 
De två första punkterna är inte så svåra att förstå, men det tredje villkoret är intressant 
eftersom det visar att det inte är någon verklig poäng, från kostnadssynpunkt, att privatisera 
en offentlig verksamhet. Det som är intressant är om man kan etablera en fungerande 
konkurrens, en konkurrens som driver fram effektivitet. Denna konkurrens kan vara mellan 
enbart offentlig och privata producenter, men också mellan enbart privata eller enbart 
offentliga producenter.42 Det senare alternativet är kanske inte så troligt när det gäller 
säkerhetsföretag, men kan inte uteslutas. Vi skulle kunna se konkurrens avseende t.ex. 
signalspaning mellan Försvarsmakten och FRA. 
 
Rothstein anser att utifrån detta resonemang att det inte är nödvändigt, sett främst från ett 
demokratiteoretiskt och normativt synsätt, att privata producenter övertar offentlig 
                                                 
38 Ibid., s. 245-246 
39 Lundqvist i Politik som organisation, s. 257.  
40 Lundqvist i Politik som organisation, s. 257 
41 Rothstein, Vad bör staten göra?, s. 247-248 
42 Ibid., s. 248 
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verksamhet. Rothstein menar att det främst är en lämplighetsfråga och bör avgöras från fall 
till fall enligt kriterierna som redovisas ovan.43

 
Vi ser i ovan givna villkor från Donahue att Rothsteins egna tankar om att kostnadseffektivitet 
inte är det enda målet, stämmer bra överens på de två första villkoren som Rothstein själv har 
i sitt resonemang om marknadslösningar. Det leder oss i sin tur tillbaka till modellen om olika 
privatiseringsalternativ.44  

3.3 Analysmodell 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga debatten om privata 
säkerhetsföretag i USA. Mer konkret är avsikten med uppsatsen att undersöka huruvida 
debatten om privata säkerhetsföretag avhandlar frågeställningar kring legitimitet, rättsäkerhet 
samt kostnadseffektivitet. 
 
För att kunna beskriva och kartlägga debatten om privatiseringen har jag valt att utarbeta en 
matris för analys som bygger på Rothstein, Lundqvist och även till del Donahues tankar om 
marknadslösningar. Modellen baserar sig i grunden på Rothsteins mål som redovisats ovan, 
vilka stöds av Donahue till del. 
 
Huvudanledningen till att jag valt att utforma just denna matris och inte arbeta utifrån 
Lundqvists matris (Tabell 1) är att jag uppfattar att Lundqvists modell inte beaktar 
legitimitetsfrågan tillräckligt. Lundqvist och Rothstein börjar sitt resonemang utifrån att 
privatisering är framdrivet ur den politiska processen och om man valt att privatisera, så finns 
legitimiteten där. Clausewitz tankar att krig bara är en fortsättning på politiken med andra 
medel passar alltså som tidigare sagt väl in på Lundqvists och Rothsteins tankar om att 
privatiseringen bara är ett resultat av den politiska processen. 
 
För att skärpa analysen har jag valt att arbeta fram tre stycken sektorer som sammanfattar de 
ovan nämnda författarnas tankar om privatisering. För att sedan redovisa debatten i de tre 
sektorerna har jag valt att studera om sektorerna debatteras som ett problem, dvs. förs det en 
debatt med divergerande uppfattning om sektorns innehåll. 
 
 Legitimitet Rättsäkerhet Kostnadseffektivitet 
Problem - JA    
Problem - NEJ    
       Tabell 2 - Privatiseringsargument 
 
För att kunna använda matrismodellen i mitt analysarbete måste jag definiera begreppen som 
Tabell 2 innehåller. 

3.3.1 Legitimitet 
Legitimitet är ett mycket svårt ord att definiera. Enligt Rothstein behandlar legitimitet 
frågeställningar om vad staten bör göra och ta ansvar för. 45 Dessa frågor är viktiga eftersom 

                                                 
43 Ibid., s. 249 
44 Ibid., s. 245 
45 Rothstein (red.), Politik som organisation, s. 253-254. 
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det handlar om statens rätt att existera. Det handlar om den moderna statens rätt att existera 
såsom beskyddare enligt Max Webers teori om staten som våldsanvändare. 46

 
Enligt Lundqvist är det offentliga mötet mellan medborgaren och statens tjänsteman det 
viktiga mötet. Det är det mötet som avgör om medborgaren tror på förvaltningens sätt att 
upprätthålla det som staten tagit ansvar för. Tror medborgaren att tjänstemannen kommer att 
lösa de uppgifter som staten tagit ansvar för så kommer, sett ur en maktsynvinkel, 
tjänstemannen och staten att uppfattas som rättfärdiga. Rättfärdigheten ger tjänstemannen och 
staten en auktoritet, vilken leder till att medborgaren följer de lagar och regleringar som staten 
stiftar utan att i varje enskilt fall ifrågasätta detta.47

 
Vad som gör det demokratiska politiska systemets legitimitet problematiskt är att staten, 
offentligheten, oftast arbetar i en tvångs- eller monopolsituation. Det innebär t.ex. att 
medborgaren avkrävs skatter, militärtjänst, hänvisas till centrala tjänster såsom t.ex. skola och 
sjukvård, avkrävs avgifter för t.ex. TV och miljö osv.48

 
Medborgaren måste som skattebetalare få se att de sociala normer som understryker 
betydelsen av kollektiva politiska lösningar, som t.ex. försvar av landet, fungerar rättfärdigt, 
eller med en annat ord, legitimt.49 Här är det viktigt för medborgaren, vilket också beskrivits 
av Rothstein och Donahue, att ansvar, dvs. genom val eller folkomröstningar, kan utkrävas av 
det huvudmannaskapet, oavsett om det är politiskt eller privat. 
 
Mary Kaldor är av samma uppfattning som Lundqvist och Rothstein och menar att det måste 
finnas en mekanism som skapar legitimiteten. Den mekanismen kan t.ex. vara religiösa 
påbud, ideologisk fanatism eller demokratiskt samtycke. Det förklarar, enligt Mary Kaldor, 
varför människor följer regler.50

 
Ur ovanstående innehåll har jag identifierat följande indikatorer för legitimitet: 
nationsbyggande, patriotism, ideologi, frihet, reglering, lagstiftning, kulturell identitet och 
humanism.51  

3.3.2 Rättsäkerhet 
Det andra villkoret avhandlar användningen av privata säkerhetsföretag, eller kontrollen över 
de privata säkerhetsföretagen. För att staten skall kunna genomföra en privatisering av en 
offentlig sektor krävs det att en politisk process fått verka och att de institutioner som finns, 
t.ex. Försvarsmakten och Polisen, har varit med och påverkat de sociala normerna som finns i 
samhället.52 Denna politiska process i samråd med, t.ex. regleringsbrev, institutionerna 
utverkar de regleringar som skall styra de privata säkerhetsföretagen. Staten måste identifiera 
sitt behov av tjänster och fördela dessa till sina myndigheter, institutioner. Här kan alltså 
enligt Rothstein dialogen med statens myndigheter tjänster för privatisering identifieras. 

 
46 Max Weber i Parson, T. (Editor), The theory of Social and Economic Organization (New York: Free Press, 
1964), s. 154. 
47 Lennart Lundqvist, Statsvetenskaplig förvaltningsanalys – Problem, trender och program (Lund, 
Studentlitteratur, 1994), s. 25. 
48 Rothstein (red.), Politik som organisation, s. 65-66. 
49 Ibid., s. 65. 
50 Mary Kaldor, Nya och gamla krig (Göteborg: Daidalos AB, 2002), s.157. 
51 Kaldor, Nya och gamla krig, s.167 
52 Rothstein, Vad bör staten göra?, s. 169 
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Medborgare som tycker att staten i allmän mening är rättfärdig, legitim, uppfattar att den 
deltagit i beslutsfattandet. Medborgarna uppfattar offentliga beslutsfattare som relativt 
opartiska och anpassar sig normalt till besluten, även om de inte anser att besluten alltid gått 
deras väg.53 Medborgaren måste tro att privatiseringen är rättfärdig och uppleva att 
privatiseringen har gått rättssäkert till. Här är kontrakten mellan stat och privat aktör som 
Lundqvist och Rothstein lyfter fram en indikator för medborgaren att det hela gått rättssäkert 
till. Kontrakten utgör också ett viktigt instrument för kontroll, styrmedel, för staten och 
medborgaren att använda om man är missnöjd med tjänsten. Kontrollen över 
tjänsteleverantören skapar rättsäkerheten. 
 
Ur ovanstående innehåll har jag identifierat följande indikatorer för rättsäkerhet: kontrakt, 
kontroll och styrmedel. 

3.3.3 Kostnadseffektivitet 
Det tredje villkoret i modellen är ekonomin. Den ekonomiska delen framlyfts av Donahue sett 
ur konkurrensvillkoret. Om det skall vara lönt att privatisera så måste det finnas konkurrens, 
annars flyttar man bara monopolet från offentlighet till den privata sfären. Det senare kan ju 
de facto innebära fördyringar för den enskilde medborgaren, speciellt om monopolet tidigare 
varit subventionerat av staten eller annan aktör, som till exempel EU. 
 
Privatiseringar får inte leda till fördyringar för den enskilde medborgaren. Ökade fördyringar 
kan leda till att ansvar kan komma att utkrävas av huvudmannaskapet, dock utan att 
legitimiteten för staten som aktör ifrågasätts om det finns rimliga skäl för att sociala normer, 
t.ex. landet skall försvaras, enligt medborgarna skall upprätthållas. 
 
Ur ovanstående innehåll har jag identifierat följande indikatorer för kostnadseffektivitet: 
ekonomi, konkurrens, lönsamhet, effekt, kostnad 

3.3.4 Tabell 2:s användande 
Tabellen under kapitel 3.3 visar vilka frågeställningar som är villkorade för att privatisering 
skall kunna genomföras. Rothstein och Lundqvist har i sin teori framfört att privatisering 
kräver politiska beslut, vilka i västliga demokratier förekommer och följs utav debatt. Det är 
debatten som jag skall beskriva och kartlägga, och tabellen utgör det analytiska verktyget för 
att jag inte skall komma fel i analysen.  
 
Tabellen kommer att hjälpa mig att i uppsatsen svara på mina egna frågeställningar om 
debatten kring det komplicerade fenomenet privata säkerhetsföretag. Det är främst 
frågeställningarna kring vilka frågor som debatten handlar om och vilka som dominerar som 
tydligt ger svar, men även genom kvalitativ textanalys så framkommer svar på 
frågeställningar om vem som debatterar och var debatten sker. 

 
53 Ibid., s. 171 
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4. Empiri 

4.1 Inledning 
Privatiseringen av våldet och privata säkerhetsföretag är en omdiskuterad och kontroversiell 
fråga som berör många olika aktörer och intressenter inom främst den säkerhetspolitiska 
sfären, men även under det senaste decenniet den ekonomiska sfären eftersom det efter 
attentaten 11 september, 2001, dramatiskt ökat efterfrågan på snabba privata alternativ till 
säkerhet. Anledningen till att frågorna berör är att det ytterst handlar om vilket ansvar som 
staten skall ha och vilken roll som den moderna staten skall fylla.  
 
Svårigheten i att studera och kartlägga debatten om privata militära säkerhetsföretag är inte 
den breda debatten med olika typer av frågor, utan snarare problematiken om att studera 
debatten på rätt nivå. Eftersom privatisering av våldet och privata säkerhetsföretag är något 
som berör så startar olika debattörer debatten på olika nivåer, vilket leder till en ganska 
spretig och otydlig debatt.  
 
Det finns allt från enskilda personer som diskuterar och debatterar på olika forum på Internet 
till multinationella företag som på sina hemsidor på Internet motiverar företagens tjänster och 
roll på den privata marknaden för våld. 
 
Jag har precis som jag nämnt i kapitelpunkten om avgränsningar valt att i denna uppsats 
studera den amerikanska debatten om de privata säkerhetsföretagen, främst med motivet att 
det är den amerikanska försvarsmakten som idag har omfattande erfarenheter av och arbetar 
parallellt med privata säkerhetsföretag, främst i Irak. 

4.2 Var finns debatten om privata militära företag? 

4.2.1 Övergripande beskrivning – Den världsliga debatten 
För att läsaren lättare skall förstå var debatten i USA finns så ger jag en övergripande 
beskrivning av var debatten i övriga världen finns.  
 
Det har funnits en debatt i FN, främst via enskilda länder, om privatisering av våldet och 
privata säkerhetsföretag. Idéer om att använda privata säkerhetsföretag för att stabilisera svåra 
situationer i t.ex. afrikanska länder har förts fram i FN under slutet på 1990-talet, men 
förkastats av olika anledningar.54 Att FN idag skulle använda privata säkerhetsföretag för 
fredsbevarande och fredsframtvingande uppgifter verkar inte vara någon fråga som finns på 
agendan och diskuteras inom FN-administrationen.55 Det har i den amerikanska debatten 
framförts kritik mot att FN undviker att ta till sig möjligheten till att ens diskutera nyttjandet 
av det privata alternativet.56 Det skall här sägas att det gör skillnad på vilken tjänst som 
diskuteras. FN använder idag t.ex. den privata sektorn för logiskt, transporter och 
minröjning.57  

 
54 Singer, Corporate Warriors, s. 185. 
55 Peter H. Gantz, “The Private Sector’s Role in Peacekeeping and Peace Enforcement” (Refugees International, 
18 November, 2003), tillgänglig: http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/0827rejects.htm, 2006-
04-26. 
56 Garrett Mason, “UN Peacekeeping and the Private Sector” (IPOA Quarterly 4/2005), tillgänglig: 
http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
57 Ibid. 

http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/0827rejects.htm
http://www.ipoa.org/
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FN gör här en skillnad i debatten på vad som stödjer FN:s egna operationer och vad som de 
facto ersätter FN:s egna insatser, främst när det gäller utövandet av våldet. FN:s 
generalsekreterare Kofi Annan framförde 1998 att han i Rwanda-fallet övervägt att använda 
ett privat företag för att skilja stridande och flyktingar åt, men att han varit tvungen att avstå 
från den lösningen eftersom han bedömde att världen inte var redo för att privatisera freden, 
dvs. våldet.58

 
I övriga världen förs debatten främst från Storbritannien och Sydafrika. Debatten i 
Storbritannien förs i främst facktidningar, forskningsinstituts hemsidor, men även via British 
Association of Private Security Companies (BAPSC). BAPSC är en intresseorganisation för 
de privata säkerhetsföretagen som arbetar för att privata säkerhetsföretag självmant skall anta 
regler för vilka arbetsuppgifter som företagen skall anta. Det handlar om en slags reglering i 
moral och etik i kombination med arbetsuppgiftsbeskrivning. Debatten i Storbritannien 
handlar mycket om vad som är ett är ett privat säkerhetsföretag och vilka uppgifter som 
företagen får lösa. Det finns en överspridning mellan den brittiska och amerikanska debatten, 
speciellt i frågan om privata säkerhetsföretag i Irak.59  Grunden för den brittiska debatten är 
det ”Green Paper” som Utrikesdepartementets kommitté skapade år 2002. Dokumentet ger 
förslag om att privata företag inte skall få syssla med offensiva uppgifter och att företagen 
skall registreras och hanteras som t.ex. vapenexport.60  
 
I Sydafrika förs debatten mycket via forskningsinstituts hemsidor. Den sydafrikanska debatten 
handlar mycket om lagstiftning mot legoknektar som företeelse. Användandet av legoknektar 
i främst Afrika kom under 1960-talet och framåt att symbolisera rasismen, kolonialväldet och 
västs förhindrande av etableringen av nya självständiga stater. Denna symbolik kom att 
etablera den redan negativa inställningen till legoknekten och ledde bl.a. fram till antagandet 
av Artikel 47 i 1977 års tilläggsprotokoll av Genevé-konventionen, dvs. en tydligare 
beskrivning om vem som är legoknekt.61 Debatten i Sydafrika har också sin bakgrund i det 
ökända sydafrikanska företaget Executive Outcomes som likt brittiska Sandline omskrevs och 
debatterades rikligt i mitten på 1990-talet. Nationell lagstiftning i Sydafrika tvingade 
Executive Outcomes till att stänga företaget 1 januari 1999.62 Debatten i Sydafrika har sedan 
dess handlat om att stärka lagstiftningen mot legoknektar, inte bara på nationell basis utan 
även på internationell basis.     
 
I Sverige finns inte heller någon omfattande debatt. Under de senaste åren har endast enstaka 
inlägg i debatten om privata säkerhetsföretag förekommit. Det mest omskrivna fallet under de 
senaste åren var debatten om ett privat säkerhetsföretag som fick genomföra rekrytering av 
personal vid pansarregementet P18 på Gotland december 2004.63 I den svenska riksdagen har 
Miljöpartiet under perioden 2003-2005 lämnat in två motioner som berör privata militära 

 
58 Stephen Fidler och Thomas Catan, “Private Military Companies Pursue Peace Dividend” (Financial Times, 24 
July, 2004), tillgänglig: http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/0724dividend.htm, 2006-04-25. 
59 Andy Bearpark, “Self-regulation is key for private security industry”, Jane’s Defence Weekly issue no. 12, 
(2006), s. 27. 
60 Tony Skinner, ”Regulating the irregulars”, Jane’s Defence Weekly issue no. 10, (2005), s. 22. 
61 Singer, Corporate Warriors, s. 37, men även Shearer, Private Armies and Military Intervention, Adelphi 
Paper 316, s. 17 
62 Singer, Corporate Warriors, s. 101-118. 
63 Peter Letmark, ”Svenska befall värvas till Irak” (Dagens Nyheter, 12 december 2004), tillgänglig: 
http://www.dn.se, 2006-04-28. 

http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/0827rejects.htm
http://www.dn.se/


FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 329/6:1 
Major Johan Huovinen   
Chefprogrammet 04-06 2006-07-29 Sida 19 (42) 
 

                                                

företag. Den ena motionen från Miljöpartiet kan kortfattat beskrivas avhandla att man vill att 
regeringen skall genomföra en utredning om privata militära företag är utrikespolitiska 
policyredskap för vissa stater. Den andra motionen är ett mer omfattande förslag till 
riksdagsbeslut, där privata militära företag utgör en liten del, om stopp för den globala 
vapenspridningen.64

4.2.2 Var finns den amerikanska debatten? 
En övergripande beskrivning av den amerikanska debatten om privata säkerhetsföretag i USA 
vore att säga att den i huvudsak finns i nationell amerikansk press, men debatten finns även 
spridd via internationell press. 
 
Debatten om privata säkerhetsföretag förs i dagspress, veckopress, fack- och 
branschtidningar, fack- och branschlitteratur samt olika dokument av typen policypapers.  
 
Det förekommer med jämna mellanrum artiklar om privata säkerhetsföretag i de största 
amerikanska dagstidningarna och veckopressen, men artiklarna har en form av att mer 
beskriva de olika privata säkerhetsföretagens verksamhet utifrån en realitet att de redan finns 
snarare än att på något vis debattera företagens existens, reglering av arbetsuppgifter eller 
andra förekommande debattämnen vilka oftare förekommer i forsknings- och 
branschrelaterade debatten. Ofta handlar artiklar av detta slag om att endera privat 
säkerhetsföretag fått något kontrakt, varit utsatt för våldsattacker i t.ex. Irak eller annan 
dagsaktuell rapportering. 
 
Emellanåt förekommer i amerikanska dagstidningar artiklar som lyfter svåra 
problemställningar med privata säkerhetsföretag eller andra intrikata frågeställningar som 
skiljer sig från den mera vardagliga nyhetsrapporteringen om företagen.65 Oftast är det då de 
mera etablerade debattörerna som har kopplingar till de amerikanska universiteten eller 
forskningsinstituten som har skrivit ett debattinlägg. 
 
Med USA som den enda kvarvarande supermakten och med sin globala roll så berör USA:s 
utökade användande av privata säkerhetsföretag andra länder och organisationer och därmed 
andra länders och organisationers olika intressen. Det finns även en amerikansk debatt 
internationellt med artiklar av samma amerikanska författare som i den amerikanska 
nationella pressen. Det är i t.ex. stora, erkända och världsledande tidningar som brittiska 
Financial Times som debattartiklar om amerikanska privata säkerhetsföretag förekommer med 
viss frekvens, men även på olika fack- och branschforum på Internet finns publicerade 
artiklar.66  
 
Själva debatten i USA, på ett nationellt plan, avseende privata säkerhetsföretag förs ändå i 
huvudsak via debattartiklar som publiceras på olika forskningsinstitut, universitet, 
branschrelaterade, opinionsbildares och privata säkerhetsföretags hemsidor på Internet. 

 
64 Motion 2003/04:U317, Privata aktörer med militära uppdrag, tillgänglig: 
www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2003/04&bet, 2006-05-02 och Motion 
2005/06:U386, Stopp för den globala vapenspridningen, tillgänglig: 
www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02U386&rm=20, 2006-05-02. 
65 Peter Warren Singer, “The Contract the Military Needs to Break” (Washington Post, 12 September, 2004), 
tillgänglig: http://www.washingtonpost.com, 2006-04-25.  
66 Stephen Fidler and Thomas Catán, “Private Companies on the Frontline” (Financial Times, 11 August 2003), 
tillgänglig: www.sandline.com/hotlinks/FT_PMC_pt2.html, 2006-05-04. 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2003/04&bet
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02U386&rm=20
http://www.washingtonpost.com/
http://www.sandline.com/hotlinks/FT_PMC_pt2.html
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Brooks skriver i en av sina ledare till IPOA Quarterly att han välkomnar den skiftning som 
han sett i den akademiska debatten om privata säkerhetsföretag. Brooks anser att debatten har 
blivit mer nyanserad och att sensationalismen från privata säkerhetsföretag försvunnit.67

 
Det finns en också parallellt med det som publiceras på forskningsinstituts och universitets 
hemsidor en bred amerikansk debatt med vetenskaplig ton som förs via facklitteraturen. 
Debatten sträcker sig tillbaka till slutet på 1990-talet fram till dags datum. Facklitteraturen har 
sin grund hos de amerikanska universiteten och forskningsinstituten och av de betydande 
senaste böckerna finns bland annat P.W. Singers Corporate Warriors och Debroah D. Avants 
The Market for Force. 
 
Det förekommer ofta artiklar om privata säkerhetsföretag i branschrelaterade tidningar av 
typen Soldier of Fortune. Artiklarna i dessa branschtidningar är sällan typen av att debattera 
olika problem eller användningsområden för privata säkerhetsföretag utan utgör snarare en 
beskrivande roll för den enskilde individen som funderar på ett nytt arbete i ett privat 
säkerhetsföretag. Det förekommer dock debattinlägg om privata säkerhetsföretag, men då 
mest med en intressebevakande positiv inställning till de privata aktörernas fördel. 
 
Det finns också ett mindre antal politiska dokument som är skrivna av t.ex. personer som 
sympatiserar med de amerikanska demokraterna och som kritiserar den republikanska Bush-
administrationen, främst för insatsen i Irak.68

4.3 Vem är det som debatterar? 

4.3.1 Amerikanska myndigheter 
Det finns ingen omfattande debatt inom de amerikanska myndigheterna, främst amerikanska 
försvarsmakten, om privata säkerhetsföretag. Den amerikanska försvarsmakten har accepterat, 
vilket också beskrivs av Lundqvist vara en förutsättning att privatisering skall fungera, de 
privata säkerhetsföretagen roll.69 Den amerikanska försvarsmakten har skaffat sig ett 
reglemente, Field Manuel 100-21 Contractors on the Battlefield, för sina egna 
förbandschefer.70 Reglementet syftar till att förbandschefen enkelt skall kunna anställa privata 
säkerhetsföretag för att kunna avlasta det amerikanska förbandet i operationsområdena. 
Handboken som utkom 1999 och uppdaterades 2003 är väldigt detaljerad i sin utformning.71

 
Ett exempel på att det inte förs någon omfattande debatt från den amerikanska försvarsmakten 
om privata säkerhetsföretag är t.ex. när reglementet Field Manuel 100-21 Contractors on the 
Battlefield skulle revideras. Det faktum att Assistant Secretary of the Army Patrick Henry i ett 
arbetsdokument framfört synpunkter om att privata säkerhetsföretag skulle vara förbjudna att 
arbeta med underrättelsetjänst för den amerikanska arméns räkning. Detta hade dock inte 
inarbetats i den reviderade handboken. När detta diskuterats och debatterats så avslutade den 
amerikanska arméns medierepresentant debatten med att varken bekräfta eller dementera 

 
67 Doug Brooks, “Message from the President”, (IPOA Quarterly, 1/2005) s. 2, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 
2006-04-25. 
68 William J. Perry (Chair), The U.S. Military: Under Strain and at Risk, (GlobalSecurity ), tillgänglig: 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2006/us-military_nsag-report_0, 2006-04-24 
69 Se punkt 3.2 
70 Jonathan Werve, “Contractors write the Rules” (The Center for Public Integrity, 30 June, 2004), tillgänglig: 
www.publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=334, 2006-04-24  
71 Ibid. 

http://www.ipoa.org/
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uppgifter och därmed så föll debatten.72 Frågeställningen om vad de privata 
säkerhetsföretagen får göra eller inte diskuteras alltså inte offentligt. Utgångspunkten i 
debatten är att privata säkerhetsföretag är en accepterad företeelse och därmed en icke-fråga 
som främst avhandlas konceptuellt och doktrinärt inom den amerikanska försvarsmakten. Det 
konceptuella och doktrinära arbetet blir ofta sekretessbelagt, vilket i sin tur omöjliggör 
debatten. 
 
Det finns dock uppsatser, motsvarande denna typ, skrivna av elever vid de amerikanska 
försvarshögskolorna som debatterar om privatiseringen av våldet och privata 
säkerhetsföretags ökade inflytande på t.ex. logistiken. Dessa uppsatser kan kanske inte ses 
som ett debattinlägg från myndigheten utan snarare i första hand som en del i diskursen inom 
den amerikanska försvarsmakten om privatiseringen av våldet och de privata 
säkerhetsföretagen.73

4.3.2 Organisationer 
Det finns en mängd organisationer som är med och debatterar ämnet privata säkerhetsföretag. 
Dessa organisationer kan vid ett första ögonkast uppfattas vara forskningsinstitut eller en del 
av det amerikanska skolväsendet, men så är sannolikt inte fallet. Det handlar om ett större 
antal organisationer, med olika intresseområden, som av olika anledningar diskuterar och 
debatterar privata säkerhetsföretag. Organisationerna kan enkelt indelas i två större grupper – 
mot privata säkerhetsföretag respektive för privata säkerhetsföretag.  
 
En mycket aktiv hemsida på Internet där det förekommer mycket debatt är privateforces.com. 
De utger sig för att vara en oberoende hemsida skapa av individer som är intresserade av 
säkerhetsfrågor och som vill verka för en plattform för diskussion om privata 
säkerhetsföretag. De har ett diskussionsforum som främst utnyttjas av enskilda individer. De 
publicerar löpande nyheter som är relaterade till och om privata säkerhetsföretag. De har 
också försäljning av böcker som handlar om privata säkerhetsföretag.74 De är uttalat positivt 
inställda till privatisering av våldet och privata säkerhetsföretag. 
 
En annan aktiv hemsida beträffande privata säkerhetsföretag är IPOA (International Peace 
Operation Association). IPOA är inriktade på debatten om att kunna använda privata 
säkerhetsföretag i fredsbevarande operationer. IPOA är till skillnad från de flesta andra 
organisationer också aktivt utåtriktade i frågor kring de privata säkerhetsföretagens utveckling 
och position. IPOA bemöter t.ex. artiklar och debattinlägg skrivna i tidningar världen över. De 
egna skrivna inlägg till tidningars chefredaktörer världen över publiceras också på den egna 
hemsidan oavsett om insändarna blivit publicerade i den tidning som de skickat inlägget till 
eller inte. IPOA har också egna rapporter och ett regelbundet utkommande nyhetsbrev som 
behandlar privata säkerhetsföretag. IPOA är uttalat positivt inställda till privatisering av 
våldet och privata säkerhetsföretag. 
 
Global Security är ytterligare en organisation som är positivt inställd till privata 
säkerhetsföretag. Global Security skriver på sin hemsida att de är aktiva till att vara med att 

 
72 Werve, “Contractors write the Rules”. 
73 Gregory A.Cate, Are the Department of Defence Outsourcing Efforts Smart Business for Military Operations 
and the Operational Commander, (Naval War College, Newport, R.I., 16 May 2003), http://stinet.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?AD=ADA420178&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf, Tillgänglig: 2006-05-04. 
74 www.privateforces.com, Tillgänglig: 2006-05-05. 
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skapa innovativa lösningar avseende säkerhet i ett nytt millennium samt att de stödjer 
utvecklingen av amerikansk underrättelsetjänst.75 Global Security debatterar inte enbart 
privata säkerhetsföretag utan har en mycket bred plattform inom säkerhetspolitik.  
 
Global Security är med och påverkar debatten genom att på sin hemsida publicera nyheter 
från andra tidningar samt egen producerade och andra utvalda rapporter. Ett bra exempel på 
en utvald rapport av hög kvalitet är den rapport som sammanställts av ett antal f.d. politiker 
och höga officerare till amerikanska presidentens National Security Advisory Group II.76 
Rapporten är ingen renodlad debattartikel, men kan ses som ett debattinlägg eller som en del i 
diskursen inom den amerikanska försvarsmakten avseende utvecklingen kring privata 
säkerhetsföretag. Global Security är en av få hemsidor som utgör forum för diskussion som 
inte redovisar sitt beroende eller oberoende till staten eller andra organisationer. 
 
En kritiskt granskande av de privata säkerhetsföretagen är organisationen Warprofiteers. De 
framhärdar som grund för sitt kritiska granskande av staten och de privata säkerhetsföretagen 
vikten av demokrati i systemet, insyn i affärer och insyn i nätverk mellan olika inblandade 
aktörer.77 Warprofiteers skriver på sin hemsida att de inte tar emot ekonomiska bidrag från 
staten eller företag i syfte att fortsatt kunna vara kritiska och oberoende. 
 
The Center for Public Integrity utger sig för att icke-partisk och icke dömande organisation. 
The Center for Public Integrity granskar inte bara privata säkerhetsföretag utan granskar 
samhället i övrigt. De publicerar ett antal rapporter och artiklar varje år som handlar om 
privata säkerhetsföretag. Den sammantagna bilden av deras rapporter och artiklar har ändå en 
tendens åt det negativa hållet när det gäller inställning till företagens genomförda 
verksamhet.78  

4.3.3 Forskningsinstitut och universitet 
Även när det gäller forskningsinstitut och universitet så finns det ett antal som är aktiva i 
debatten om privata säkerhetsföretag. 
 
Bland de amerikanska universiteten finns de namnkunniga Stanford, Yale, Cornell och det 
världsomspännande universitetet Cambridge. Stanford, Yale och Cornell har en fungerande 
sökmotor på sin hemsida varifrån man kan hämta deras egna publicerade material, men även 
artiklar publicerade i tidningar som Washington Post, Financial Times osv som bedöms vara 
av intresse för den som studerar ämnet om privata säkerhetsföretag. Yales hemsida erbjuder 
också en möjlighet till att debattera och kommentera artiklar. Det är i huvudsak journalister 
och forskare som är publicerade på dessa forum. 
 
Universiteten har också publicerat den mest ansedda litteraturen om privata säkerhetsföretag. 
Utgivna av universitets förlag är tidigare nämnda Singers bok Corporate Warriors och Avants 
bok The Market for Force. 

 
75 www.globalsecurity.org, tillgänglig: 2006-05-04.  
76 www.globalsecurity.org/military/library/report/2006/us-military_nsag-report_0, tillgänglig: 2006-04-24. 
77 www.warprofiteers.com, tillgänglig: 2006-05-06.  
78 www.publicintegrity.org, tillgänglig: 2006-05-06.  
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4.3.4 Privata säkerhetsföretag 
Sommaren 2004 hade mer än 150 olika amerikanska privata säkerhetsföretag fått kontrakt i 
Afghanistan eller Irak sedan hösten 2001. Detta var en ökning med mer än 100% från en 
undersökning av antalet företag hösten 2003.79 Detta visar på att det inte handlar om enstaka 
större privat säkerhetsföretag som löser uppgifter på en liten marknad i monopolliknande 
situation. Marknaden fyller Lundqvist och Donahues kriterier för att staten skall kunna 
privatisera, dvs. ett statligt monopol har inte ersatts av ett privat monopol. 
 
Det finns mycket stora amerikanska företag som t.ex. Halliburton vilka erhållit kontrakt av 
amerikanska högkvarteret Pentagon. Halliburton är ägare av privata säkerhetsföretaget 
Kellogg Brown & Root, vilket är det privata företag som också erhållit flest kontrakt i 
Afghanistan och Irak.80

 
Företagen lägger ned mycket stora summor pengar på att visa behovet av privata 
säkerhetsföretag. Det finns en omfattande lobbying från företagen mot främst det politiska 
etablissemanget. De privata säkerhetsföretagen har via lobbyföretag gett omfattande 
pengabidrag till valkampanjer för hundratals representanter för Vita husets och senatens 
lagstiftare. Utöver dessa lagstiftare har mer än 80 kongressledamöter tagit emot ekonomiska 
bidrag från lobbyister, vars pengar kommer från privata säkerhetsföretag.81

 
Lobbying är att se som en del i att påverka debatten och därmed indirekt beslutsfattandet.  
 
Företagen är annars sparsamma med att direkt lägga sig i debatten i USA. Företagens direkta 
inbladning är inte så omfattande när det gäller artiklar eller ledare i olika facktidningar eller 
på branschforum på Internet. 

4.3.5 Privatpersoner 
När det handlar om enskilda individer och privatpersoner som är inblandade i debatten om 
privata säkerhetsföretag är omfattningen mycket liten. På organisationers, universitets och 
forskningsinstituts hemsidor där det ibland finns möjlighet att diskutera på olika forum är 
debattnivån inte så omfattande när det gäller de komplicerade frågeställningarna kring de 
svåra frågorna om privata säkerhetsföretagens verksamhet. Från den enskilde människan 
handlar forumen mer om att knyta kontakter för att byta erfarenheter av olika slag eller 
möjligheter till att hitta ett arbete inom den privata säkerhetsföretagssektorn.  
 
Det finns enstaka individer som driver forum på Internet för debatt om privata 
säkerhetsföretag. En sådan hemsida på Internet är Global Guerillas. Det är en beskrivande 
hemsida om olika typer av säkerhetsproblematik och privata säkerhetsföretag är en sådan sak 
som bl.a. debatteras där. Hemsidan ger en bra överblick om vilka företag som finns på 
marknaden.82

 
79 Daniel Politi, “Winning Contractors – An Update” (The Center for Public Integrity, 7 July 2004), s. 1, 
Tillgänglig: http://publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=338, 2006-04-26.  
80 Daniel Politi och André Verlöy, “Halliburton Contracts Ballon” (The Center for Public Integrity, 18 August 
2004), Tillgänglig: http://www.publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=336, 2006-04-26.  
81 Alex Knott, “The Pentagon’s Stealth Rainmaker”, (The Center for Public Integrity, 29 September 2004), s.1-3, 
Tillgänglig: http://www.publicintegrity.org/pns/report.aspx?aid=338, 2006-04-24. 
82 www.globalguerillas.com, tillgänglig: 2006-05-06. 
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4.4 Vilka frågor handlar debatten om? 

4.4.1 Inledning 
För att kunna studera vilka frågor som debatten handlar om har jag varit tvungen att falla 
tillbaka på mina indikatorer, vilka redovisats under kapitel 3.3.1 – 3.3.3. Efter att jag studerat 
debattartiklar har jag med stöd av indikatorerna gjort en värdering inom vilket debattämne 
som artikeln faller. Indikatorerna är i sig inte absoluta utan har här mer setts som en generell 
beskrivning av materialvärderingen. Indikatorerna är framdrivna ur Lundqvists och Rothsteins 
teorier om privatisering.  
  
Jag har, vilket jag också beskrivit tidigare under metodkapitlet, upplevt att det ibland varit 
svårt att värdera artiklar till endast ett ämne, vilket har föranlett mig att vid enstaka tillfällen 
ge artiklar en ”dubbelvärdering”. Detta återspeglas under detta kapitel med att debattens 
överskrifter på underpunkterna redovisas ibland med olika sektorers indikatorer.   

4.4.2 Reglering eller lagstiftning om privata säkerhetsföretag 
Debatten om vad privata säkerhetsföretag skall arbeta med, vilka uppgifter de skall lösa, vilka 
lagar eller regleringar som gäller för privata säkerhetsföretag osv. har funnits i branschen 
sedan slutet på 1990-talet då Sandline-affären och Tim Spicer aktualiserade frågeställningar 
om privata säkerhetsföretag, eller som Sandline kallade sig – privat militärt företag.83

 
Dan Guttman menar att privatiseringen av amerikanska försvarsmakten gått för långt och att 
man måste ifrågasätta vad som de privata säkerhetsföretagen skall göra och inte göra. 
Guttman pekar på att armén mars 2002, ett år före Irakkriget inte visste hur många 
privatanställda som man hade. Arméns bedömning var att det var mellan 124 000 till 605 000 
människor. Guttman menar att om man inte har kontroll över hur många man har anställda så 
är det därför förståligt att man inte har kontroll över vilka uppgifter som de privata 
säkerhetsföretagen löser åt den amerikanska staten. Guttman pekar på bristerna vid Abu 
Ghraib, Blackwaters döda personal vid Fallujha, privata säkerhetsföretag som skriver 
handböcker åt armén, privata säkerhetsföretag som gör budgeten åt försvarsdepartementet 
osv.84

 
IPOA:s ordförande, Doug Brooks, menar att IPOA och brittiska föreningen för privata 
säkerhetsföretag, BAPSC, under ledning av Andrew Bearpark, utgör starka indikatorer på att 
de privata säkerhetsföretagen allt mer tar större ansvar för självreglering inom branschen. 
Brooks anser att eftersom allt fler privata säkerhetsföretag ansluter sig till IPOA och BAPSC 
så finns det en vilja att från företagen själva etablera en reglering inom branschen för vad som 
företagen får göra och vad de inte skall sysselsätta sig med.85 Brooks anser också att 
lagstiftning inte är av godo och att de som driver frågan om lagstiftning borde ta hänsyn till att 
de privata säkerhetsföretagen vill att det kommer till regleringar och att företagen är villiga att 
samarbeta kring frågeställningar rörande regleringar för privata säkerhetsföretag.86  
 

 
83 Spicer, An Unorthodox Soldier, s. 41-56 samt Tony Skinner, “Regulating the irregulars”, s. 22-23.  
84 Guttman, Dan, “The Shadow Pentagon”, (The Center for Public Integrity, 29 September 2004), s. 1-5, 
tillgänglig: http://www.publicintegrity.org/pns/report.aspx?aid=386, 2006-04-24 
85 Doug Brooks, “Message from the President: The Growth and Maturation of Private Security”, (IPOA 
Quarterly, 4/2005) s. 1-2, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25.  
86 Brooks, “Message from the President”, s. 2. 
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Deborah Avant stödjer detta resonemang som Brooks har, men pekar också på att det bästa 
för branschen vore internationella regleringar. Avant anser att den största konsumenten av 
tjänster från privata säkerhetsföretag, USA, skulle arbeta för en internationell reglering eller 
lagstiftning för branschen. Avant anser att den privata säkerhetsbranschen kraftigare skulle 
verka för att USA skulle vara vägledande inom regleringen av privata säkerhetsföretag. Avant 
anser att regleringar ökar legitimiteten för företagen och därmed på sikt också deras 
ekonomiska förtjänster.87  
 
Dr. Shaista Shameem anser också att reglering eller snarare lagstiftning gällande privata 
säkerhetsföretag behövs för att kunna möta de kriterier som gäller internationellt avseende 
mänskliga rättigheter inom ramen en stats självständighet. Shameem pekar på svårigheter om 
att kunna lagföra privata säkerhetsföretag för brott mot mänskliga rättigheter i fredsbevarande 
operationer. Shameem anser att inte bara de privata företagen skadas av att lagstiftning 
saknas, utan att också internationella samfundet får svårt att på bästa sätt lösa sina uppgifter 
om frågan om privata säkerhetsföretag fortsätter att vara oreglerad.88 Hennes resonemang 
stöds av Thomas Catan vid Financial Times som pekar på att de amerikanska soldaterna 
inblandade i Abu Ghraib-skandalen i Irak snabbt blivit dömda medan representanterna från 
det privata säkerhetsföretagen ännu inte blivit åtalade, trots att den amerikanska kongressen år 
2003 godkände en lag som ger amerikanska staten möjlighet att åtala privata säkerhetsföretag 
som arbetar utomlands för amerikanska staten.89  
 
Davis Brown från Gentium Group skriver i IPOA Quarterly våren 2005 att privata 
säkerhetsföretag står inför en myriad av lagar och regleringar när de skall lösa sina uppgifter i 
olika operationsområden. Brown menar att enda sättet att komma till rätta med bristen på 
aktuella och verkansfulla regleringar och lagar är att ta upp rättstvister som tvingar staten till 
att ta ställning i frågan om privata säkerhetsföretag.90 P.W. Singer framför liknande tankar om 
privata säkerhetsföretag och regleringar. Singer säger att andra länder utvecklas genom regler 
och regleringar, medan USA reformeras genom rättstvister.91 Browns tankar påminner en del 
om Deborah Avants resonemang om att USA bör ta ledningen på reglering och lagstiftning i 
en internationell kontext. 
 
Den amerikanska försvarsmakten har som jag tidigare beskrivit arbetat fram en handbok för 
hur man internt skall förhålla sig till privata säkerhetsföretag, eller som USA väljer att 
beskriva dem – Contractors. Handboken togs fram 1999 och reviderades 2003. En 
underfundig sak med revideringen av handboken är att den gjordes just av ett privat 
säkerhetsföretag! Det var Military Professional Resources Inc., MPRI, som fick uppdraget 
samtidigt som MPRI hade affärskontrakt med amerikanska försvarsmakten i olika 
operationsområden.92

 

 
87 Deborah Avant, “Global Regulation for a Transnational Industry”, (IPOA Quarterly, 4/2005), s. 3, tillgänglig: 
http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
88 Shaista Shameem, Dr., “Conflict and Security issues in the Modern Age: Implications for Peace”, (IPOA 
Quarterly, 2/2006), s. 1, 7, 10, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
89 Thomas Catan, “Private armies march into a legal vacuum”, (Financial Times, 10 February, 2005), s. 1-2, 
Tillgänglig: http://news.ft.com/cms/s/66d5a032-7b0e-11d9-a3ea-00000e2511c8.html, 2006-04-26. 
90 Davis Brown, “Civilians and contractors deployed overseas: Whose laws applies?”, (IPOA Quarterly 2/2005), 
s. 1 och 6, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
91 Catan, “Private armies march into a legal vacuum”, s. 1-2. 
92 Werve, “Contractors Write the Rules”, s. 1. 
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Carlos Ortiz skriver att viljan att inte snabbare driva fram frågan om reglering kan leda till att 
de som driver frågeställningen om lagstiftning istället kan vinna genomslag. Idag har 
Sydafrika, Frankrike och Nya Zeeland lagstiftat i frågor kring privata säkerhetsföretag. Ortiz 
menar att en kumulativ nationell lagstiftning på sikt kan leda till en internationell konsensus 
när det gäller lagstiftning för privata säkerhetsföretag.93

 
Raenette Taljaard som är sydafrikansk parlamentsledamot anser att den utveckling som sker i 
Irak och Afghanistan med ökade marknadsandelar för privata säkerhetsföretag måste stoppas. 
Taljaard menar att det är den amerikanska presidentens vilja att dra ut amerikansk trupp ur 
operationsområdena som påskyndar privatiseringen av våldet i Irak och att detta sker 
samtidigt som marknaden i det närmaste är oreglerad.94

 
Taljaard vill att FN tar ett ökat ansvar för att reglera företagen och anser att de försök som 
tidigare gjorts av FN varit för svaga. Taljaard anser att FN skall uppdatera konventionen mot 
legoknektar och införa ytterligare protokoll till konventionen samt skapa ett register över 
privata säkerhetsföretag i syfte att kunna skilja på bra och dåliga företag.95

 
Doug Brooks vid IPOA är av en annan uppfattning. Brooks menar att FN bör utnyttja sig av 
privata säkerhetsföretag i större utsträckning eftersom FN inte får kvalificerade förband i 
tillräcklig utsträckning från sina medlemsländer. Brooks menar att FN i dag i för stor 
utsträckning måste förlita sig på förband från utvecklingsländer som inte har den tekniska 
eller militära kompetens som behövs för att leda svåra operationer.96 I augusti 2004 var de 
fem största truppbidragarna till FN-operationer följande fem länder: Pakistan, Bangladesh, 
Nigeria, Ghana och Indien.97

 
Peter H. Gantz  från Refugees International anser också att svagheten med FN är att de måste 
förlita sig på vad medlemsländerna kan avdela i truppresurser. Gantz menar att det allt för ofta 
blir ett svagt bidrag och att de privata säkerhetsföretagen skulle kunna utgöra ett komplement 
till FN-styrkorna.98

 
Garrett Mason som också är från IPOA menar att FN måste ta ansvaret för regleringen av 
privata säkerhetsföretag eftersom de privata säkerhetsföretagen finns över hela världen och att 
det inte enbart är ett nationellt problem för enstaka stater.99

4.4.3 Organisation och effekt 
Allison M. Frendak-Blume vid George Masons University i Virginia pekar på att deras 
forskning vid universitet kommit fram till att vid planläggning av fredsbevarande operationer 
skall man namnge vem som skall lösa uppgifterna istället för att ange vem som har möjlighet 
att lösa uppgiften. Skillnaden i denna specificering av tjänst möjliggör effektivitet vid 

 
93 Carlos Ortiz, “PMC regulation: A legal vacuum?”, (IPOA Quarterly 2/2005), s. 3 och 7, tillgänglig: 
http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
94 Raenette Taljaard,“Modern-Day Mercenaries”, (YaleGlobal, 9 December 2003), s. 1-4, tillgänglig: 
http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=2978, 2006-04-26.  
95 Ibid. 
96 Fidler and Catan , “Private Military Companies Pursue Peace Dividend”, s. 1-2. 
97 Thalif Deen, “UN rejects Private Peacekeepers”, (Inter Press News, 27 August 2004), s. 1, tillgänglig: 
http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/0827rejects.htm, 2006-04-26. 
98 Gantz, “The Private Sector’s Role in Peacekeeping and Peace Enforcement”, s. 1. 
99 Mason, “UN Peacekeeping and the Private Sector”, s. 1, 7.  
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genomförande. Frendak-Blume pekar på vinsten av att blanda civila och militära resurser i 
fredsbevarande operationer och anser att privata säkerhetsföretag är ett bra instrument för att 
höja effekten vid fredsbevarande operationer.100

 
Jack Goldstone, också vid George Mason University, anser att man vid fredsbevarande 
operationer skall kraftsamla resurser till att snabbt få ett fungerande rättsväsende. Syftet med 
detta kraftsamlande av resurser enligt Goldstone är att staten är den som är ansvarig för 
rättsäkerheten. Goldstone menar att rätt satsning på polis och säkerhetspersonal i t.ex. Bagdad 
skulle dramatiskt kunna ändra numerären på personal i Irak. Goldstone menar att den militära 
personalen inte är utbildad för att lösa de uppgifter de idag löser i Irak och att effektivitet och 
organisation måste ses över om man vill nå framgång. Goldstone menar att personal finns att 
hämta i de privata säkerhetsföretagen för att kunna höja effekten på dagens operationer.101

 
Peter Reynolds, en f.d. brittisk officer, som driver ett privat säkerhetsföretag anser att privata 
säkerhetsföretag kan spela en avgörande roll i fredsbevarande operationer som en oberoende 
och neutral part när kriget är slut och återuppbyggnad skall ske i det krigshärjade landet. 
Reynolds menar att ett privat företag är där för att lösa en uppgift, ett kontrakt, och inte har 
några politiska värderingar som kan ligga företaget till last.102

 
Begreppet SSR, Sector Security Reform, börjar bli allt vanligt förekommande i länder som är 
nära förestående en konflikt eller som genomlidit en väpnad konflikt. Enkelt beskrivet kan det 
sägas att det handlar om att se över ett lands våldsapparat, dvs. polis och militär. Det handlar 
ofta om att träna ett lands militär och polis att uppträda och verka enligt demokratiska 
värderingar om med ändamålsenlig utrustning. Eric Scheye et al pekar på att det tidigare ofta 
varit en uppgift för militära förband att lösa dessa uppgifter, men att privata säkerhetsföretag 
alltmer får dessa typer av uppdrag. Scheye et al menar att det är effektivt att använda 
specialister från företag och att det inte handlar om en privatisering av våldet. Scheye et al 
pekar på att våldsapparaten fortfarande finns kvar hos staten och detta enbart handlar om en 
effektiv utbildning.103  
 
En av de saker som lyfts fram i debatten om de privata säkerhetsföretagen är dess förmåga att 
fylla de luckor i kompetens eller förmåga som den amerikanska försvarsmakten saknar vid ett 
givet tillfälle i en operation. James Jay Carafano från Heritage Foundation, Washington DC, 
menar att dessa behov att fylla luckor finns speciellt när amerikanska förband drar sig ur ett 
operationsområde och lämnar över säkerhetsansvaret till de nationella styrkorna på plats.104

 
En rapport till presidentens National Security Advisory group från en grupp f.d. politiker och 
officerare pekar på samma sak som Carafano gör med sin debattartikel, dvs. behovet av att 
identifiera luckorna som kan fyllas med kompetens från privata säkerhetsföretag. Rapporten 

 
100 Allison M. Frendak-Blume, “Conceptualizing the Peace Operations Environment”, (IPOA Quarterly, 1/2006), 
s. 1, 7, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25.  
101 Jack Goldstone, “The simultaneity problem in stabilization/reconstruction”, (IPOA Quarterly, 1/2006), s. 1, 9-
10, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25.  
102 Peter W. Reynolds, “The role of private sector companies in post-conflict resolution”, (IPOA Quarterly, 
4/2005), s. 1, 6, 11, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25.    
103 Eric Scheye, Gordon Peake and Francesco Mancini, “Security Sector Reform and the Role of Private 
Contractors”, (IPOA Quarterly, 3/2005), s. 1, 6, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
104 James Jay Carafano, “Lessons from Iraq: Rethinking the future of contractors support”, (IPOA Quarterly, 
1/2005), s. 1, 6-7, tillgänglig: http://ipoaonline.org, 2006-04-25.  
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uppmanar amerikanska försvarsdepartementet att skapa ett systemtänk för hur privata 
säkerhetsföretag skall användas. Rapporten menar att en stor del av vad som är möjligt att 
privatisera redan är gjort, men att det skett på ad hoc-basis och saknar ett genomgående 
systemtänk för att kunna ge maximal effekt.105

 
En del i debatten är frågan om effekt och hur man säkerställer att man får det man betalt för. I 
bakvattnet av Abu Ghraib-skandalen framkom att de förhörsledare som amerikanska 
försvarsmakten hyrt in inte hade rätt kompetens. Det visade sig att ca 35% av de förhörsledare 
som man hyrt via ett privat säkerhetsföretag saknade formell utbildning och träning i 
förhörsteknik.106

4.4.4 Kontroll 
Laura A. Dickinson skriver i IPOA Quarterly 2/2006 att incidenterna med privata 
säkerhetsföretag i Irak under de senaste åren pekar på att det saknas kontroll över de privata 
säkerhetsföretagen. Dickinson menar att amerikanska försvarsmakten inte utnyttjar det 
viktigaste styrinstrumentet för att få företagen att fungera bättre, dvs. kontraktets utformning. 
Dickinson menar att man i kontraktet skulle införa krav på att företagen skall följa 
internationella mänskliga rättigheter samt utbilda sin personal i mänskliga rättigheter. 
Dickinson anser också att en större öppenhet i kontrakten är nödvändig för att kunna få 
kontroll. Dickinson lämnar förslag på att en oberoende enhet skulle kunna granska kontrakt 
mellan myndighet och företag.107 Daniel Politi som skriver för The Center for Public Integrity 
är också av samma uppfattning som Dickinson när det gäller öppenheten om kontrakten. 
Politi skriver i juli 2004, efter Abu Ghraib-skandalens avslöjande, att just Abu Ghraib-
skandalen lett till större öppenhet om kontrakten sedan det avslöjats att två privata 
säkerhetsföretag varit inblandade. Politi berömmer det amerianska handelsdepartementet för 
att det finns en uppdaterad lista för Irak, men menar att man inte får glömma bort Afghanistan 
och alla där verkande privata säkerhetsföretagen.108  
 
Roman Kupchinsky skriver att underrättelsetjänst blivit en mångmiljardaffär för de privata 
säkerhetsföretagen. De privata säkerhetsföretagen får allt fler uppgifter av den amerikanska 
underrättelsetjänstens olika delar. Kupchinsky menar att om företagen får arbeta oreglerat 
finns det en risk att de kan komma att hota individens rättigheter i USA, eftersom de allt 
oftare får lösa uppgifter som innebär att företagen måste jobba med personuppgifter.109  
M. Asif Ismail skriver att stora investeringsbolag rekryterar f.d. högt uppsatta politiker och 
ministrar till sina bolag. Politikerna beskylls för att utnyttja sina kontakter för att få de företag 
som investmentbolagen investerat i lönsamma genom att erhålla kontrakt från den lukrativa 
säkerhetsföretagsbranschen. Ett exempel som Ismail lyfter fram är f.d. presidenten George 
Bush Sr som arbetar för investmentbolaget Carlyle. Carlyle har investerat mycket i privata 
säkerhetsföretag, samtidigt som Bush Sr son, presidenten George W. Bush, dramatiskt ökat 
försvarskostnaderna under samma tid. Enligt Dan Briody, författare till boken The Iron 

 
105 Perry, The US Military: Under strain and at Risk, s. 13. 
106 André Verlöy and Daniel Politi, “Contracting Intelligence”, (The Center for Public Integrity, 28 July 2004), s. 
1, tillgänglig: http://www.publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=361, 2006-04-24. 
107 Laura A. Dickinson, “Accountability and the uses of contract”, (IPOA Quarterly, 2/2006), s. 5, 9, tillgänglig: 
http://ipoaonline.org, 2006-04-25. 
108 Politi, “Winning Contractors – An Update”, s.1. 
109 Roman Kupchinsky, “The wild west of American Intelligence”, (Asia Times, 2 June 2005), s. 1, tillgänglig: 
http://www.atimes.com./atimes/Middle_East/GF02Ak02.html, 2006-04-26.  
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Tringle: Inside the secret world of the Carlyle Group är detta en av de mest flagranta 
intressekonflikter i den amerikanska historien.110   

4.4.5 Ekonomi och Kostnadseffektivitet 
William D. Hartung skriver att historien är full av dyra krig, och att krig alltid blir dyrare än 
vad man först antagit. Hartung anser att privata säkerhetsföretag fått för stort ansvar för 
återuppbyggandet av Irak och att det är dags att återta kontrollen över skeendet. Hartung anser 
också att det skrivs för långa kontrakt med privata säkerhetsföretag. Amerikanska 
försvarsmakten har t.ex. skrivit 10 år långa avtal med Halliburton. Hartung anser de långa 
konrakten vara en nackdel när det gäller förmågan att stimulera fram ”tävlingsinstinkten”, 
vilket är en del av idén med privatisering enligt Hartung. Hartung anser också att de långa 
kontrakten skapar ett beroende och att på sikt försvinner kostnadseffektiviteten.111

 
Trots att det finns över 150 privata säkerhetsföretag i Afghanistan och Irak så finns det bara 
ett fåtal investeringsbolag bakom dem. Den amerikanska marknaden kontrolleras av dessa 
fåtal investmentbolag och de har stora ägarintressen i den ökade privatiseringen av våldet som 
förekommit sedan det kalla kriget. Ett av dessa investmentbolag är Carlyle, vilket i sig inte 
vunnit några kontrakt med amerikanska staten, men däremot har de bolag de investerat i 
vunnit kontrakt för flera miljarder dollar.112

 
William D. Hartung skriver att de som gjort mest pengar på kriget mot terrorism är de privata 
säkerhetsföretagen. Hartung anser att den amerikanska försvarsmakten har blivit för beroende 
av ett fåtal privata säkerhetsföretag. Beroende av ett fåtal bolag skapa enligt Hartung en 
osäkerhet om att företaget kan leva upp till kraven på att kunna leverera den efterfrågade 
tjänsten eller varorna. Hartung pekar på att de privata säkerhetsföretagen försöker lura den 
amerikanska försvarsmakten och att skattebetalarnas pengar borde finansiera något annat 
system än ett system som bara gynnar vad Hartung kallar krigsprofitörer.113

 
David Isenberg skriver att de militära affärerna och dess kontrakt är bra affärer för privata 
säkerhetsföretag och relaterar till en amerikansk undersökning år 2002. Undersökningen som 
gjordes av International Consortium of Investigative Journalists sträcker sig tillbaka till 1994 
och visar att amerikanska försvarsdepartementet under denna tid haft över 3000 kontrakt till 
ett värde av 300 miljarder dollar med tolv amerikanska privata säkerhetsföretag.114 Isenberg 
menar att det är enorma summor pengar som spenderas på säkerhet och att de privata 
säkerhetsföretagen bara ökar sin verksamhet. 
 
Elizabeth Brown pekar i sin rapport om affärsverksamhet på att de stora privata 
säkerhetsföretagen köper upp de små privata säkerhetsföretagen. Syftet med uppköpen är att 
skaffa sig marknadsandelar och inflytande. Det amerikanska försvarsdepartementet försöker 
att genom en reglering sprida 23 % av kontrakten till små privata företag, men de stora 

 
110 M. Asif Ismail, “Investing in War”, (The Center for Public Integrity, 18 November, 2004), s. 1-4, tillgänglig: 
http://www.publicintegrity.org/pns/report.aspx?aid=424, 2006-04-24. 
111 William D Hartung, “War: Just whose business is it anyway?”, (Asia Times, 10 Mars 2004), s. 1-6, 
Tillgänglig: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FC10Ak01.html, 2006-04-26. 
112 Ismail, “Investing in War”, s. 1-4. 
113 William D. Hartung, “Private Military Contractors in Iraq and Beyond: A Question of Balance”, s. 1-7, 
tillgänglig: http://www.worldpolicy.org/projects/arms/updates/FPIFJune2004.html, 2006-04-26. 
114 David Isenberg, “Security for Sale”, (Asia Times, 14 August 2003), s. 1-3, tillgänglig: 
http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/EH14Aa01.html, 2006-04-26. 
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företagen köper upp de små företagen, och ett en gång ingått kontrakt bibehåller sin 
klassificering till dess att kontraktet går ut. Detta gör att antalet kontrakt små privata 
säkerhetsföretag blir mindre och mindre.115

4.5 Vilka frågor är det som dominerar debatten? 
Utan att göra någon kvantitativ mätning av materialet så anser jag att det är ett antal frågor 
som återkommer i debatten, dock med olika infallsvinklar, och som bör lyftas fram. En av 
huvudfrågorna som dominerar är huruvida reglering och/eller lagstiftning av de privata 
säkerhetsföretagen skall ske. 
 
Ytterligare ett ämne som ofta dyker upp i debatten är kontrakten mellan de privata 
säkerhetsföretagen och den amerikanska staten. Kontraktsfrågorna som upptar stor del av 
debatten har en bredd i allt från ekonomiska spörsmål, offentlighetsfrågor, lobbyism till 
bristen på kontroll över kontraktens utformning. Kontraktsdebatten avhandlar främst 
förmågan att kunna styra de privata säkerhetsföretagen via kontrakten, men även en 
omfattande debatt om kontraktens längd. 
 
Förmågan att kontrollera de privata säkerhetsföretagen samt effektiviteten av den produkt 
eller tjänst som inköps diskuteras i bakvattnet av kontraktsdebatten och 
kostnadseffektivitetsdebatten. 

5. Analys 

5.1 Inledning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga debatten om privata 
säkerhetsföretag i USA. Mer konkret är avsikten med uppsatsen att undersöka huruvida 
debatten om privata säkerhetsföretag avhandlar frågeställningar kring legitimitet, rättsäkerhet 
samt kostnadseffektivitet. 

5.2 Legitimitet 
Inom diskursen för legitimitet för staten och vilka uppgifter som staten bör göra och ta ansvar 
för kontra vad privata säkerhetsföretag kan göra eller lösa så är det övergripande i 
resonemanget reglering eller lagstiftning.  
 
Diskursen handlar om att alla aktiva debatterande vill att det skall ske en reglering, eller 
lagstiftning, av de privata säkerhetsföretagen. Hur regleringen sedan skall gå till är en annan 
del av diskursen.  
 
En av de frågeställningar som diskuteras är viljan till att reglera de privata säkerhetsföretagen. 
IPOA:s ordförande Doug Brooks menar att det finns en vilja att reglera de privata 
säkerhetsföretagen bland företagen själva. Brooks, som har stöd av Tim Spicer (Aegis) och 
Andrew Bearpark (BAPSAC), talar om en självreglering bland företagen.  
 
Detta synsätt som Brooks, Spicer och Bearpark har på självreglering innebär enligt Lundqvist 
syn på reglering att de själva skall besluta om regler, kvalitetsnormer för verksamheten samt 

 
115 Elizabeth Brown, “The big business of small business”, (The Center for Public Integrity, 29 September, 
2004), s. 1-2, Tillgänglig: http://www.publicintegrity.org/pns/report.aspx?aid=387, 2006-04-24. 
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att övervaka att dessa följs. Detta synsätt om självreglering finner i debatten inte något 
bredare stöd från andra debattörer. Debroah Avant, Shaista Shaemem, Davis Brown, Carlos 
Ortiz och till viss del P.W. Singer anser att det internationella samfundet bör ta ansvar för 
reglering eller lagstiftning. Detta handlar inte bara om legitimitet utan även om en syn 
rättsäkerhet enligt Lundqvist och Rothstein. Just när det gäller rättsäkerheten utgör kontrollen 
en viktig del. Kontrakten är en viktig del i kontrollen, men kan sannolikt inte enligt debatten 
utgöra den enda delen av regleringen. Rothstein stödjer detta resonemang och menar att varje 
fungerande marknadssystem måste vara reglerat på något sätt. Regleringen infinner sig genom 
politiska institutioner som t.ex. kan avgöra frågor om rättigheter och avtalskonstruktioner. 
Som tidigare nämnts så skriver Rothstein att tanken att släppa lös konkurrens och 
kundanpassning saknar empiriskt stöd och han menar att avregleringen av taximarknaden i 
Stockholm i början på 1990-talet var ett sådant exempel på misslyckande. 
 
Avant är ensam i sin uppfattning om att USA borde ta en ledande roll i utvecklingen mot 
internationella regleringar. Avant anför som huvudargument till detta att USA som största 
konsument av tjänster från privata säkerhetsföretag borde ta det ansvaret, just för att skapa 
legitimitet. Jag tycker att P.W. Singer har en liknande tanke om privatisering och legitimitet 
som Avant när han framför sina idéer om att driva saken om privata säkerhetsföretags 
uppgifter genom rättstvister istället för genom regler och regleringar. Jag uppfattar dock att 
detta resonemang främst blir nationellt istället för internationellt, vilket Deborah Avant 
förespråkade. Ortiz å andra sidan menar att Singers resonemang skulle kunna, genom en 
kumulativ lagstiftning på nationell nivå, på sikt leda fram till Avants internationella nivå på 
reglering eller mot Raenette Taljaard och Shaista Shameem syn på lagstiftning. 
   
Denna delning i debatten om självreglering eller reglering av internationella nivån kan ses 
som en debatt mellan på ena sidan de privata säkerhetsföretagen och organisationer som 
stödjer utvecklingen av privata säkerhetsföretag och på andra sidan forskningsinstitut och 
universitet. Brooks skriver i en av sina ledare till IPOA Quarterly att han välkomnar den 
skiftning som han sett i den akademiska debatten om privata säkerhetsföretag. Brooks anser 
att debatten har blivit mer nyanserad och att sensationalismen från privata säkerhetsföretag 
försvunnit. 
 
I debatten om reglering av privata säkerhetsföretag dyker emellanåt upp en debatt om 
lagstiftning om eller mot privata säkerhetsföretag. En del i diskursen handlar om att reglera de 
privata säkerhetsföretagens möjligheter till att lösa vissa uppgifter, då sett ur ett perspektiv att 
minska deras möjligheter till vissa typer av uppgifter. Diskursen om lagstiftningen handlar om 
att revidera den nuvarande lagstiftningen om legoknektar. Debatten om lagstiftning drivs inte 
av amerikaner, utan drivs i första hand av afrikaner i den amerikanska debatten. Företagen 
och de organisationer som är positiva till privata säkerhetsföretag förespråkar reglering före 
lagstiftning. En reglering är mer öppen och ger mer handlingsfrihet för företagen, speciellt sett 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Chansen för att kunna hitta nya marknadsandelar finns kvar om 
marknaden inte blivit hårt lagstiftad. Debatten om lagstiftning istället för reglering får ses ha 
sitt ursprung ur den sydafrikanska debatten om legoknektar och det sydafrikanska företaget 
Executive Outcomes verksamhet i Angola och sedermera Sierra Leone. 
 
Shaista Shameem syn på att inte bara de privata säkerhetsföretagen skadas av att det saknas 
lagstiftning, utan att också internationella samfundet får svårigheter att på bästa sätt lösa sina 
uppgifter är ett resonemang om legitimitet. Hon utgår från legitimiteten för de privata 
säkerhetsföretagen såväl som legitimiteten för FN. Avant anser också att legitimiteten ökar för 
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företagen om regleringar införs. Brooks anser också att FN:s legitimitet skadas. Han ser 
problemet utifrån att FN inte använder privata säkerhetsföretag för fredsbevarande 
operationer, och därmed anser Brooks att FN blir för svagt eftersom dess medlemsländer inte i 
tillräcklig stor utsträckning bidrager med kvalificerad trupp och utrustning. Brooks får stöd 
utav Peter H. Gantz i sitt resonemang om ett svagt FN. 

5.3 Rättsäkerhet 
Inom diskursen för rättsäkerhet om privata säkerhetsföretag avhandlas ett antal olika 
debattområden. De ledande debattområdena inom rättsäkerhet är kontraktens utformning, 
politiska inflytanden i de privata säkerhetsföretagen samt bristen av kontroll av de privata 
säkerhetsföretagen. 
 
Laura A. Dickinson liksom Dan Guttman lyfter fram den amerikanska försvarsmaktens brist 
av kontroll över de privata säkerhetsföretagens verksamhet på fältet. Dickinson går så långt 
att hon kritiserar den amerikanska försvarsmakten för att inte använda kontrakten som det 
yttersta styrmedlet. Försvarsmakten å sin sida har arbetat fram ett ramverk, reglemente, för 
hur man skall arbeta med privata säkerhetsföretag i olika operationsområden. 
 
Handboken visar också på ett sätt att den amerikanska staten och i förlängningen även 
försvarsmakten accepterat de privata säkerhetsföretagen. Rothstein pekar just på den politiska 
processen där staten för en dialog med institutionerna. Den amerikanska försvarsmaktens 
handbok för att hantera privata säkerhetsföretag kan ses som ett erkännande av privatiseringen 
av våldet och därmed lyfts diskussionen ovanför Avants nivå om privatiseringen av våldet och 
den civila kontrollen över militären. 
 
Lundqvist och Rothstein menar att kontrollen över tjänsteleverantören skapar rättsäkerhet. 
Guttman och Dickinson menar att kontrollen brister. Guttman , Dickinson och Daniel Politi 
lyfter fram Abu Ghraib-skandalen som ett tecken på att den amerikanska försvarsmakten inte 
haft kontroll över de privata säkerhetsföretagen. Ett exempel är den brist på kontroll i Abu 
Ghraib-fängelset genom att det visat sig att 35% av den personal som den amerikanska 
försvarsmakten hyrt in från de privata säkerhetsföretagen som förhörsledare saknade relevant 
utbildningen för sådana uppdrag.  
 
Politi framhåller dock att Abu Ghraib-skandalen lett till ökad öppenhet i kontrakten mellan 
stat och privat aktör. Lundqvist och Rothstein skriver just att privatiseringens motståndare 
också framhåller värden om att kunna styra och kontrollera, men anser att en demokratisk 
kontroll enbart kan upprätthållas genom bl.a. offentlig insyn. 
 
Den offentliga insynen har gett möjlighet att studera vilka av de privata säkerhetsföretagen 
som får kontrakten. Rothstein skriver att medborgare som tycker att staten är rättfärdig, 
legitim, i allmän mening uppfattar att de deltagit i beslutsfattandet. Medborgaren måste tro att 
privatiseringen är rättfärdig. M Asif Ismail skriver om f.d. politikers och ministrars 
inblandning i privata säkerhetsföretag och pekar på intressekonflikter mellan politik och 
ekonomi, t.o.m. personlig ekonomi. Lundqvist och Rothstein pekar på att medborgaren måste 
uppleva att privatiseringen har gått rätt till. Om nu kontrakten utgör en indikator för 
rättsäkerhet, vilket Lundqvist och Rothstein skriver, så hotas statens legitimitet om kontrakten 
ifrågasätts i press och utav allmänhet i för stor utsträckning.  
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Ytterligare en viktig sak som diskuteras inom ramen för rättsäkerhet är amerikanska statens 
och försvarsmaktens inköp av tjänster rörande underrättelsetjänst. Roman Kupchinsky skriver 
att de privata säkerhetsföretagen får allt fler uppgifter att lösa från den amerikanska 
underrättelsetjänsten. Kupchinsky pekar på att om företagen får arbeta oreglerat så finns det 
risk för att företagen kan komma att jobba mot den amerikanske medborgaren på ett sätt som 
inte uppfattas som rättssäkert. Det kan t.o.m. i slutändan komma att ställa legitimitetsfrågan i 
dager, dvs. vem skall lösa uppgiften om att övervaka medborgarna?    

5.4 Kostnadseffektivitet 
Rothstein säger, efter att ha hämtat stöd hos Donahue, att privatisering endast kan vara lönt 
om det finns konkurrens, annars menar Rothstein att staten endast flyttar monopolet från eget 
ägande till privat ägande och därmed framkommer inte någon avgörande effekt med att 
privatisera.   
 
Det är just detta kärnområde om monopol som William D. Hartung angriper när han skriver 
att den amerikanska försvarsmakten skrivit för långa avtal med privata säkerhetsföretag. 
Hartung anser att de långa kontrakten, vilka ibland är så långa som 10 år, kan vara en nackdel 
när det gäller att stimulera fram ”tävlingsinstinkten” hos staten, vilket är en del av syftet med 
privatisering enligt Hartung. Nobelpristagarna i ekonomi, Milton Friedman och James 
Buchanan, använder just argumentet om effektivitet inom statlig förvaltning som ett av skälen 
till att privatisera. Hartung anser också att de långa kontrakten skapar ett statligt beroende av 
det privata företaget, och på sikt försvinner kostnadseffektiviteten. Därtill kan sannolikt även 
förmågan att styra företagen på sikt försvinna, vilket innebär att rättsäkerhet och legitimitet 
för staten på lång sikt försvinner. 
 
Hartung anser också att den amerikanska försvarsmakten blivit för beroende av enstaka 
företag. Hartung kopplar de långa kontrakten till de få företagen och anser därmed att också 
riskerna att den amerikanska försvarsmakten inte får den tjänst som man beställt ökar. Detta 
påstående faller också inom ramen för vad Rothstein och Donahue anser om meningen med 
att privatisera. Framkommer någon konkurrens i denna typ av kontraktering och 
affärsförbindelse med enstaka privat aktör? Hartung menar att det inte finns tillräcklig 
konkurrens och att beroende av endast ett fåtal privata säkerhetsföretag skapar en sårbarhet i 
systemet. 
 
En stor del av debatten om privata säkerhetsföretag i USA handlar vilket företag som vunnit 
upphandlingen av de olika kontrakten med amerikanska försvarsmakten och amerikanska 
försvarsdepartementet. Både William D. Hartung och David Isenberg beskriver att de privata 
säkerhetsföretagen gjort enorma vinster efter att USA startade kriget mot terrorismen år 2001. 
Hartung menar att de privata säkerhetsföretagen emellanåt försöker lura den amerikanska 
försvarsmakten och amerikanska skattebetalarna och att pengarna borde spenderas i den egna 
staten istället för i privata företag. Isenberg är inne på samma ämne och visar i en rapport att 
det är ett mycket litet fåtal amerikanska privata säkerhetsföretag som fått de flesta kontrakten 
till enorma belopp. Den amerikanska staten försöker sprida en knapp fjärdedel av kontrakten 
till små företag, men det hindras indirekt genom att de stora företagen köper upp de små 
privata säkerhetsföretagen. Dessa uppköp får också ses utifrån Rothsteins och Donahues 
tankar om att undvika monopolisering. De större företagen köper enligt Elizaeth Brown större 
marknadsandelar och inflytande, och därmed ökar risken för monopolbildande situationer 
utan konkurrens. 
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Ytterligare en del i debatten om kostnadseffektivitet är om det är effektivare med privata 
säkerhetsföretag än med statliga resurser, dvs. behövs mindre resurser för att lösa uppgiften, 
behövs mindre tid för att lösa uppgiften osv. 
 
Det är intill enhälligt i diskursen om att privata säkerhetsföretag i fredsbevarande operationer 
utgör ett mervärde, åtminstone vid någon eller några faser i operationen. Det som skiljer 
debattörerna åt är väl snarare när i själva operationen som de privata säkerhetsföretagen utgör 
det direkta mervärdet.  
 
En intressant del i debatten är den rapport som f.d. politiker och militärer gjorde för National 
Security Advisory Group. Deras rapport lyfter fram bristen på ett systemtänk för hur privata 
säkerhetsföretag skall användas. Rapporten beskriver att mycket av privatiseringen som kan 
göras redan är gjord idag och att det som gjorts inom privatiseringen skett på ad hoc-basis. 
Detta beskriver indirekt två saker som framkommit i debatten. Det första är Guttmans 
synpunkter på att den amerikanska försvarsmakten inte har kontroll på vilka uppgifter de 
privata säkerhetsföretagen löser. Den andra saken är Hartung som menar att det inte finns 
tillräcklig konkurrens och att beroende av endast ett fåtal privata säkerhetsföretag skapar en 
sårbarhet i systemet. Hartung och National Security Advisory Group pekar båda på bristen på 
ett systemtänk. Det är enligt Rothstein viktigt att privatiseringarna inte leder till fördyringar 
för den enskilde medborgaren. Det finns alltid risk för att ad hoc-lösningar medför fördyringar 
på längre sikt. 

5.5 Resultat av analys 

5.5.1 Diskuteras legitimitetsfrågan? 
Frågan om legitimitet, så som Lundqvist och Rothstein lyfter fram den, diskuteras inte i någon 
större utsträckning. Emiriska fakta indikerar att det ingen omfattande debatt i USA om vad 
staten bör göra och ta ansvar för. Den som lyfter fram ämnet till del är Dan Guttman. Guttman 
är av uppfattningen att privatiseringen gått för långt. Guttmans sätt att se på saken pekar dock 
på att privatisering är något som redan är gällande. Debatten i USA är snarare vinklad utifrån 
frågeställningen om regleringar eller lagstiftning. Enligt Rothstein handlar reglering om vem 
som skall besluta om regler och kvalitetsnormer för verksamheten och övervaka att dessa 
följs. Detta uppfattar jag vara frågor som kommer efter beslutet om att privatisera, dvs. reglera 
något som man fattat beslut om. Detta innebär att man redan beslutat om att röra sig bort från 
den vänstra delen av Lundqvists tabell som endast förespråkar offentlighet av våldet och 
kvarstår gör de sju alternativen som alla innehåller privata alternativ. 
 
Funktion Huvudmannaskap 
Reglering Offentlig Privat 
Finansiering Offentlig Privat Offentlig  Privat 
Produktion Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat 
        Tabell 3. USA saknar det helt offentliga 
 
Jag uppfattar debatten i USA börjar på den nivå som angivits av Lundqvist och Rothstein. De 
båda menar ju att för att privatisering skall kunna ske så måste det finnas en demokratisk 
politisk process bakom som driver fram det aktiva beslutet om att de facto privatisera. Detta 
bekräftas också av Guttmans syn på att privatiseringen gått för långt samt av den rapport som 
National Security Advisory Group erhöll från f.d. politiker och militärer. Rapporten beskriver 
att mycket av privatiseringen som kan göras i den amerikanska försvarsmakten redan är gjord 
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idag. Det framstår som klart att privatisering är accepterat, frågan är mer hur långt 
privatiseringen skall gå.  
 
Det finns inom den akademiska nivån av debatten, t.ex. hos Debroah Avant ett resonemang 
om avsaknaden av någon debatt om den civila kontrollen över det militära. Som jag tidigare 
nämnt så visar det på att hon bortser från det resonemang som Lundqvist och Rothstein tillför 
i sin teori, dvs. för att privatisering skall kunna ske så måste det finnas en demokratisk politisk 
process bakom. Den amerikanska försvarsmakten och amerikanska försvarsdepartementet 
använder privata säkerhetsföretag och därmed har de redan passerat gränsen för den politiska 
debatten om privatisering av våldet. Man får inte glömma bort att även avsaknaden av ett 
politiskt beslut, om det är medvetet, är ett beslut om att inte fatta beslut. 
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag inte att frågan om legitimitet inte diskuteras. Det innebär 
inte att man avstår från debatten, utan snarare har den amerikanska debatten passerat det 
stadiet i privatiseringens debatt och koncentrerar sig på de övriga frågeställningarna inom 
rättsäkerhet och kostnadseffektivitet. 
 
 Legitimitet Rättsäkerhet Kostnadseffektivitet 
Problem - JA    
Problem - NEJ X   

Tabell 4 - Legitimitet 

5.5.2 Diskuteras rättsäkerhetsfrågan? 
Kontraktet som Lundqvist och Rothstein anser vara en indikator till rättsäkerhet för 
medborgaren är ett ämne som tydligt framträder i den amerikanska debatten. Debatten tar sig 
huvudsakligen uttryck i två riktningar: brist på kontroll och kontraktens utformning. 
 
Just bristen på kontroll över de privata säkerhetsföretagen är det ämne som debatteras. Det 
som sticker ut i debatten är Abu Ghraib-skandalen och inblandningen av privata 
säkerhetsföretag. Guttman och Dickinson lyfter fram just Abu Ghraib-skandalen som ett 
exempel på bristen på kontroll över de privata säkerhetsföretagen och Dickinson pekar också 
på bristen att använda kontraktet som styrmedel. Lundqvist och Rothstein lyfter just fram 
betydelsen för rättsäkerheten att kunna använda möjlighet att utöva kontroll över 
tjänsteleverantören via kontraktet. 
 
Det finns en debatt om att beslutsfattandet kring kontrakten hotas av opartiskhet. 
Opartiskheten hotas därför att f.d. politiker anställs av de privata säkerhetsföretagen eller av 
de investeringsbolag som äger stora delar av de privata säkerhetsföretagen. Politiker beskylls 
för att utnyttja sina kontakter för att få de företag som investmentbolagen investerat i som 
lönsamma. Rothstein trycker på att just vikten av att beslut skall uppfattas som opartiska är 
avgörande för att medborgaren skall anpassa sig till beslut, även om beslutet inte går enligt 
den uppfattning som medborgaren har. Här finns ett problem mot vad Rothstein ställer som 
kriterium för att privatisering skall ses som lyckad. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att rättsäkerhet diskuteras och är ett problem, dvs. det förs en 
debatt med divergerande uppfattning om sektorns innehåll, främst avseende kontroll över de 
privata säkerhetsföretagens verksamhet. Kontraktens utformning mellan stat och företag utgör 
en viktig del i debatten, vilket väl överensstämmer med Lundqvist och Rothsteins tankar som 
tidigare redovisats i kapitel 3.2.   
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 Legitimitet Rättsäkerhet Kostnadseffektivitet 
Problem - JA  X  
Problem - NEJ X   
          Tabell 5 - Rättsäkerhet 

5.5.3 Diskuteras kostnadseffektivitet? 
Ja, det diskuteras kostnadseffektivitet. Det är tydligt att debatten handlar om 
konkurrensvillkor. Debatten lyfter fram kontraktens utformning och vem som får de 
eftertraktade kontrakten mellan stat och företag.  
 
Debatten om vem som får de eftertraktade kontrakten har sin början i debatten om 
rättsäkerhet. Debatten avhandlar vilka företag som får kontrakten, hur kontrakten erhålls och 
vilka som är inblandade. Debatten lyfter fram frågeställningar om bredden på marknaden och 
visar att de rör sig i huvudsak om ett fåtal större företag som har etablerat sig på marknaden i 
USA och av dessa företag har vissa fått långa kontrakt. Debatten pekar på det som Rothstein, 
med stöd från Donahue, menar vara faran vid privatisering. Risken för att byta ett statligt 
monopol mot ett privat monopol är överhängande. De långa kontrakten skapar enligt debatten 
ett beroende av ett privat säkerhetsföretag istället för konkurrens mellan stat och flera 
säkerhetsföretag, vilket förordas av ekonomer. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att kostnadseffektivitet diskuteras och är ett problem, dvs. det 
förs en debatt med divergerande uppfattning om sektorns innehåll, främst avseende risken för 
beroende av företagens monopolliknande ställning. Den debatten överensstämmer med 
Lundqvist och Rothsteins tankar som tidigare redovisats i kapitel 3.2. 
 
 Legitimitet Rättsäkerhet Kostnadseffektivitet 
Problem - JA  X X 
Problem - NEJ X   
       Tabell 6 - Kostnadseffektivitet 

6. Slutsatser 
Debatten i USA avseende privata säkerhetsföretag förs i huvudsak via debattartiklar som 
publiceras på olika forskningsinstitut, universitet, branschrelaterade, opinionsbildares och 
privata säkerhetsföretags hemsidor på Internet. Debatten uppfattas i huvudsak ha en 
nyanserad akademisk nivå. Branschen anser själv att debatten har skiftat från sensationalism 
om privata säkerhetsföretag och legoknektar till en mera nyanserad akademisk nivå, vilket 
stärks av min empiri. 
 
Debatten i USA förs främst av organisationer, universitet och forskningsinstitut. Dessa nyttjar 
sig oftast av olika enskilda forskare, opinionsbildare eller journalister för att driva olika 
frågeställningar på de olika hemsidorna för organisationer, universitet och forskningsinstitut. 
Debatten innehåller i mycket liten omfattning inslag från enskilda privatpersoner eller 
amerikanska myndigheter.  
 
Den amerikanska debatten om privata säkerhetsföretag visar efter beskrivning och 
kartläggning av densamma att inställningen till de privata säkerhetsföretagen i stort är positiv. 
Resultatet av mitt arbete visas i tabell 6, ovan. Tabellen visar att frågan om legitimitet inte är 
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ett problem som diskuteras. Den historiska frågeställningen om vad staten skall sköta eller 
inte är inte en stor fråga i USA. I USA debatteras inte huruvida inställningen till den privata 
aktören inom den militära styrkestrukturen är förändrad, utan privatisering är en del av 
politiken. Inställningen till de privata säkerhetsföretagen får, sett ur ett historiskt perspektiv 
från Kalla kriget slut, ses som vedertaget förändrad. 
 
Den internationella negativa inställningen till privatisering av våldet som finns och som bl.a. 
tagit sig uttryck i internationell och nationell lagstiftning mot legoknektar saknas i debatten i 
USA. I USA är de privata säkerhetsföretagen i debatten beskriven som en legitim 
samarbetspartner för den amerikanska försvarsmakten. Debatten innehåller dock inslag utav 
att de privata säkerhetsföretagen kan behöva regleras. De privata säkerhetsföretagen ses som 
en del i den amerikanska styrkestrukturen, vilket bl.a. visas genom debatten om de långa 
kontrakten mellan privata säkerhetsföretag och den amerikanska försvarsmakten. 
 
När det gäller debatten om reglering av privata säkerhetsföretag måste vi i nuläget konstatera 
att marknaden är starkare än staternas vilja att reglera globalt. Detta innebär inte att det inte 
sker reglering regionalt eller framför allt nationellt, vilket genomförts i t.ex. USA och 
Sydafrika. Den nationella regleringen utgör grund för att stater kan upprätthålla sin 
legitimitet. Den nationella regleringen kan på sikt leda till en kumulativ effekt om ökad 
regional och internationell lagstiftning. 
 
Debatten i USA avseende privata säkerhetsföretag avhandlar i första hand frågeställningar 
kring reglering av företagen arbetsområden, bristen på kontroll över de privata 
säkerhetsföretagen, kontraktens utformning och utsträckning i tid samt opartiskheten mellan 
politiker och företag vid upphandling av kontrakt. Debatten avhandlar inte frågeställningar 
om statens legitimitet, utan snarare frågeställningar om ökad effektivitet mellan staten USA 
och de privata säkerhetsföretagen.  
 
Privata säkerhetsföretag kan uppfattats som ha utvecklats mot att vara ytterligare ett 
maktmedel för USA. Styrkan med privata säkerhetsföretag är att risken att förlora egna 
soldater nedgår dramatiskt samt att det ytterst även går att minimera förlusten av egna 
medborgare genom att välja ett privat säkerhetsföretag utan amerikaner. 
 
Den fråga som dominerar debatten är huruvida reglering och/eller lagstiftning av de privata 
säkerhetsföretagen skall ske. Reglering och/eller lagstiftning och de privata 
säkerhetsföretagens marknad är mycket komplicerad. Lundqvists tabell i kapitel 3.2 visar på 
att finns många fler funktioner i diskursen än de som anges utav Mandel och Avant. 
Privatiseringen innebär en rörelse bort från det heloffentliga mönstret. Just denna rörelse bort 
från det heloffentliga skapar en bred diskurs om privata säkerhetsföretag, vilket förklaras av 
Lundqvists tabell. 
 
Ytterligare ett ämne som ofta dyker upp i debatten är kontrakten mellan de privata 
säkerhetsföretagen och den amerikanska staten. Kontraktsfrågorna som upptar stor del av 
debatten har en bredd i allt från ekonomiska spörsmål, offentlighetsfrågor, lobbyism till 
bristen på kontroll över kontraktens utformning. Kontraktsdebatten avhandlar främst 
förmågan att kunna styra de privata säkerhetsföretagen via kontrakten, men även en 
omfattande debatt om kontraktens längd. 
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6.1 Fortsatt forskning 
Privatiseringen av våldet och de privata säkerhetsföretagens marknad är ett mycket 
komplicerat ämne att diskutera. De privata säkerhetsföretagen väcker känslor, speciellt i 
Afrika. Privatisering av våldet väcker tankar avseende statens roll och legitimitet. 
Privatiseringen av våldet och de privata säkerhetsföretagens marknad är fortsatt aktuella 
frågor eftersom vi ser en fortsatt stark efterfrågan av privata säkerhetsföretag. Det innebär att 
det finns mycket kvar inom ämnet att utforska.  
 
Med denna uppsats som grund kan det vara lämpligt att fortsätta att göra fördjupade studier av 
debatten i t.ex. Storbritannien och om något år även inom EU. I dagsläget är debatten i Europa 
inte så omfattande, men de privata säkerhetsföretagens ökade engagemang i olika operationer 
kommer säkert att medföra en ökad debatt, även i Europa.   
 
För att kunna ge en bredare bild av diskursen om privatiseringen av våldet och de privata 
säkerhetsföretagen så kan Lundqvists modell nedan fortsatt användas.  
 
Funktion Huvudmannaskap 
Reglering Offentlig Privat 
Finansiering Offentlig Privat Offentlig  Privat 
Produktion Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat 
        Tabell 7. Lennart J. Lundqvist 
 
Ett annat område som vore av intresse att studera är t.ex. skillnaden mellan privat och 
offentlig reglering, dvs. behövs någon statlig, regional eller internationell reglering eller 
räcker det med lokal reglering, såsom de privata säkerhetsföretagen försökt göra i Irak. Min 
uppsats visar just att reglering, eller lagstiftning, är ett av många ämnen som livligt diskuteras. 
 
Ett tredje område som vore intressant att studera är de privata säkerhetsföretagens ökade 
ansvarsområde inom olika sektorer, dvs. produktionen av tjänster. Vilka typer av tjänster är 
det som efterfrågas av stater? Vilka typer av tjänster är det som efterfrågas av företag? Vilka 
typer av tjänster är det som efterfrågas av organisationer? Lundqvists tabell skulle då kunna 
användas för att visa på olika aktörers behov i förhållande till inköp av tjänster från det 
offentliga eller privata. 
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