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Redaktörernas förord

Ordkonstruktionen förvaltning som business såg dagens 
ljus inför Statsvetenskapliga förbundets jubileums-
konferens i Göteborg i oktober 2010. Många dok-
torander och seniora forskare hörsammade inbjudan 
och anmälde sitt intresse för att delta i arbetsgruppen 
med detta namn. Det blev en mycket lyckad arbets-
grupp med deltagare från många svenska lärosäten. 
Sett i backspegeln tre år senare är det tydligt hur det 
därmed föddes en genuin arbetsgemenskap där fors-
kare bidrar till att skapa något större tillsammans. Vi 
beslutade tidigt att skriva en gemensam antologi. För 
att göra samarbetet möjligt sökte vi ett nätverksanslag 
från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Anslaget har 
gjort det möjligt för gruppen att träffas flera gånger 
för att diskutera och kritiskt granska utkast till bok-
kapitel samt planera fortsatta forskningsuppslag inom 
gruppen.

Nätverket har organiserat tre renodlade nätverksmö-
ten och har också kommit samman i arbetsgrupper 
vid tre ytterligare nationella konferenser för Statsve-
tenskapliga förbundet (Umeå, oktober 2011; Växjö, 
oktober 2012; Stockholm, oktober 2013). Nätverket 
har en egen webbplats och har sedan starten 2010 va-
rit helt öppet för nya medlemmar. Även arbetsgrup-
perna på de årliga förbundsmötena har varit öppna 
till sin karaktär eftersom inbjudan riktat sig både till 
nätverkets medlemmar och till andra statsvetare som 



och utbyte av kommentarer på textutkast. Elin har 
även haft huvudansvaret och dragit ett tungt lass för 
det redaktionella arbetet med denna volym. Genom 
att sammanställa och sända runt anteckningar från 
nätverkets möten så har Linda Rönnberg gjort insatser 
för att möjliggöra progression i, och dokumentation 
av, de gemensamma strävandena. Urban Strandberg 
har sedan starten varit sammankallande och koordina-
tor för nätverket. Förutom att driva nätverkets interna 
arbete så har Urban också initierat externa kontakter.  

Avslutningsvis vill vi tacka alla som gjort det möjligt 
att åstadkomma denna bok. Vi vill börja med att tacka 
samtliga nätverksmedlemmar för att ni med stor ge-
nerositet och hängivenhet bidrar till att skapa en så 
fruktbar och frimodig stämning på våra möten. Vi vill 
också tacka nätverksmedlemmarna som medverkar 
med texter i denna bok. Tack också till kollegor som 
medverkat på de årliga mötena i Statsvetenskapliga 
förbundet. Ett särskilt tack går till RJ för dess upp-
muntrande och oumbärliga stöd. 

Stockholm den 2 oktober 2013
Linda Rönnberg
Urban Strandberg
Elin Wihlborg
Ulrika Winblad

intresserar sig för dessa frågor. Öppenheten i både nät-
verket och på mötena har varit viktig för att främja 
kvaliteten och bredden i ansatsen.

Vi vill också kommentera själva arbets- och skrivpro-
cessen som lett fram till föreliggande bok. Samtliga 
texter har presenterats vid flera nätverksmöten och/
eller möten i författargruppen. Vid varje sådan pre-
sentation har texterna genomgått det akademiska mö-
tets gängse kollektiva kollegiala granskning. Vid dessa 
möten har varje text dessutom gåtts igenom särskilt 
noga av en eller flera av oss redaktörer. Granskningen 
och det språkliga arbetet med bokens texter har va-
rit särskilt intensiv under det senaste halvåret. Minst 
två av redaktörerna har i flera omgångar arbetat ige-
nom varje kapitel. Kapitelförfattarna har fått konkreta 
kommentarer och förslag till omarbetningar samt 
ombetts återkomma med reviderade versioner. Där-
med har varje kapitel genomgått den slags kollegiala 
granskning som numera är gängse inom publicering i 
vetenskapliga tidskrifter (med den skillnaden att gran-
skare och författare inte varit anonyma för varandra).

Inom redaktörsgruppen har vi haft vissa ansvarsområ-
den. Ulrika Winblad hade det ursprungliga huvudan-
svaret att tillsammans med nätverksmedlemmen Ma-
tilde Millares arbeta fram ansökan om nätverksanslag 
till RJ. Allt sedan anslaget beviljades har Ulrika haft 
ansvaret att förvalta detsamma och för den praktiska 
organiseringen av nätverksmötena. Elin Wihlborg har 
skapat och uppdaterat nätverkets webbplats. Hon har 
också underlättat nätverkets interna kommunikation 
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Säkerhet, samverkan och 
business – oförenliga ideal
Oscar Larsson

Säkerhet och samverkan
Offentliga åtaganden på lokal och regional nivå har 
i stigande utsträckning marknadsanpassats och blivit 
inkorporerade i tanken om konkurrenseffektivitet. 
Marknadstänkande av offentlig verksamhet tilläm-
pas främst på välfärdsstatliga åtaganden som gäller 
utförande av specifika tjänster exempelvis inom vård, 
skola och omsorg. I fallet med RAKEL så möter vi 
en något annorlunda situation. RAKEL står för Ra-
diokommunikation för effektiv ledning och är nam-
net på det nya säkerhetskommunikationssystem som 
färdigställdes 2010 och som är tänkt att ersätta tidi-
gare analoga radiosystem. Det är idag Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tidigare 
dess föregångare Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 
som är ansvariga för förvaltningen och utvecklandet 
av RAKEL. 

Det som är särskilt intressant med detta fall är att det 
handlar om säkerhetspolitik och säkerhetshantering – 
frågeområden som traditionellt betraktas som statens 
mest centrala uppgifter. Man pratar ibland om statens 
”nattväktarfunktioner” som är att bistå med lag, ord-
ning och säkerhet. Det är oumbärliga funktioner som 
också möjliggör utveckling av en intern marknad och 
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Den nya säkerhetsförståelsen har växt fram som ett 
svar på vad som ses vara en ökad grad av sambero-
ende och komplexitet. På så vis blir samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer på säkerhetsområdet en 
möjlig, men därmed inte sagt nödvändig, organisa-
tionsform. I kombination med ett långtgående mark-
nadstänkande menar jag att statens sätt att förvalta 
nyckelfunktioner genom samverkan i nätverk med 
andra samhällsintressen väcker en utmaning som lig-
ger bortom de mest radikala nyliberala idéerna om en 
minimal stat. Frågan är då vad marknadstänkande och 
samverkan i nätverk innebär för ansvarsutkrävande 
och demokratiskt inflytande på ett av de mest centrala 
politikområden som staten tidigare har haft ovillkor-
ligt ansvar för? 

Nätverket som ny förvaltningsform   
Nätverk har tre centrala egenskaper. De består av både 
offentliga och privata aktörer. De olika aktörerna be-
skrivs ofta som intressenter, även kallade ”stakehol-
ders”, men det är inte ovanligt att det ingår andra 
grupper, såsom experter och politiker. Nätverk känne-
tecknas också av att de hanterar ett samhälleligt pro-
blem som rör andra än de direkt närvarande. Detta 
sker inte alltid genom tillämpning av lagar och for-
mella beslut utan ofta utformas nya policyer och regler 
i lösare och mer normgivande form. Det kan handla 
om att ta fram mallar eller riktlinjer för att avhjälpa 
samhälleliga problem. Dessutom, för att vi ska prata 
om nätverk som en alternativ förvaltningsform, så 

ett civilsamhälle (Keane 1988:32). I detta kapitel ska 
jag berätta om hur dessa föreställningar kommer på 
skam, närmare bestämt att de två rådande styridealen, 
samverkan och marknadstänkande, gör sig gällande 
också på säkerhetsområdet. 

Att även RAKEL präglats av marknadstänkande- och 
samverkanstrenden ska ses i ljuset av en förändring av 
själva begreppet säkerhet. Innebörden och förståelsen 
av säkerhet har nämligen vidgats till att bli en aspekt 
av praktiskt taget all samhällsverksamhet. Tidigare 
förstods och relaterade säkerhetsbegreppet främst till 
statens överlevnad. Staten och territoriet skyddades 
från inkräktare och främmande makter med militära 
medel. Sedan 2000-talets början har säkerhetsbegrep-
pet genomgått en slående breddning. Säkerhet är inte 
längre enbart en fråga om statens överlevnad eller 
ens om andra säkerhetsobjekts överlevnad. Säkerhet 
handlar numera även om att hantera en mängd sam-
hälleliga störningar, olyckor och händelser samt att 
minimera skador och förluster av sådana händelser 
(Buzan et al. 1998). 

I det vidgade säkerhetsbegreppet är inte staten läng-
re den som ensamt sörjer för säkerheten. Staten ska 
också på olika sätt aktivera andra aktörer att tänka på 
och sköta sin egen säkerhet. Genom att vara en aktör 
som hanterar sin egen säkerhet och tänker i termer av 
säkerhet bidrar man även till samhällets säkerhet. Det 
räcker dock inte med att man kan hantera sin egen 
säkerhet. I den vidgade förståelsen av begreppet måste 
man dessutom kunna samverka. 
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nätverksform, kringskär en parlamentarisk styrnings-
kedja och det demokratiska ansvarsutkrävande som 
möjliggörs genom en representativ ordning. Istället 
måste vi förlita oss på andra modeller för ansvarsut-
krävande. Tanken är då att civilsamhället och dess 
aktörer ska ersätta den statliga och formella demokra-
tiska styrningen av statens funktioner (Bevir 2010). I 
nätverk och samverkansförvaltning är tanken att an-
dra mekanismer för ansvarsutkrävande ska aktiveras. 
Det demokratiska och politiska ansvarsutkrävandet 
ersätts helt enkelt med samtal, delande, lärande och 
eventuell intressekamp mellan de centrala aktörer som 
ingår i nätverket (Sorensen och Torfing 2005). 

Organiserade och redan maktstarka intressen gynnas av 
en sådan ordning. Avsaknaden av offentliga och öppna 
arenor för debatt, politik, ledning och ansvarsutkrä-
vande missgynnar däremot medborgarnas möjligheter 
till kontroll och ansvarsutkrävande. Därför ställer jag 
mig frågande till positiva bilder av en förvaltning som 
är organiserad och styrd i nätverksform. Faktum är att 
denna förvaltningsform blir allt vanligare och detta är 
något som både statsvetare, politiker och tjänstemän 
bör uppmärksamma. Jag menar att RAKEL i allra hög-
sta grad kan ses i ljuset av denna förvaltningsform.
  

RAKEL som svar på samverkans-
problem
Regeringen tillsatte den 10:e juni 2002 en utredning 
som skulle undersöka och presentera möjligheten 

måste nätverket i viss utsträckning vara självregleran-
de. Detta tar sig två uttryck; nätverket måste i någon 
mån kunna påverka synen, policyn och hanteringen 
av problemet samt att en extern aktör inte heller kan 
ålägga eller styra nätverket utan dess samtycke. När 
nätverk tillämpas som förvaltningsform blir detta inte 
endast en utförare utan även beslutsfattare genom sitt 
inflytande över hur problemet ska förstås och lösas. 
Eftersom nätverket har ett element av självstyrning 
så innebär denna förvaltningsform att möjligheten 
för den representativa demokratins institutioner att 
direktstyra kraftigt undermineras. Nätverksforskning 
brukar därför påpeka att den representativa demokra-
tin får en mindre framträdande roll på grund av fram-
växten av dessa nätverk. I likhet med det som är fallet 
i en korporativ statsbildning, måste företrädare för de-
mokratins institutioner, i samråd och samverkan med 
andra intressenter, resonera och förhandla sig fram till 
en gemensam syn på problemen och hur dessa kan 
avhjälpas (Pierre & Peters 2000; Rhodes 1997). 

Nätverkens möjlighet att ha inflytande över problem 
och att styra sig själva kan sägas bidra till att undermi-
nera en demokratiskt grundad styrning av offentliga 
problem. Nätverken suddar också ut gränserna mel-
lan formella och informella processer eftersom de inte 
styrs med lagar och offentliga regler. Således skapas 
otydlighet om vem som styr men också vem som bär 
ansvaret när saker går fel (Larsson 2013).

En av de mest tongivande tankarna i litteraturen är 
att samverkan mellan statliga och privata aktörer, i 
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presentera en godtagbar finansieringsplan för byggan-
det och underhållandet av radiosystemet. Därför hade 
regeringen tills vidare valt att avvakta. 

När Regeringen tillsatte RAKEL-utredningen 2002 
var situationen dock sådan att det inte var möjligt 
att vänta längre, eftersom den svenska polisens ra-
diosystem inom kort skulle upphöra att fungera. 
Det var helt enkelt nödvändigt att hitta en lösning 
på finansieringsproblemen. RAKEL-utredningen 
kom att presentera en ny finansieringsmodell i vilken 
slutanvändarna skulle dela på kostnaden med hjälp 
av olika avgifter, prenumerationer och betaltjänster 
(SOU 2003:10). Även ifall detta initialt möjliggjorde 
RAKEL:s utbyggnad så har denna finansieringsmodell 
haft stor inverkan på hur RAKEL senare har utveck-
lats och hanterats av den svenska staten.

RAKEL-utredningen hade också i uppdrag att utreda 
hur anslutningen till RAKEL skulle säkerställas. Efter-
som den föreslagna finansieringsmodellen byggde på 
avgifter och betalande användare ville man samtidigt 
inte införa tvingande lagar. Det fanns flera skäl till var-
för detta ansågs olämpligt. I Sverige ligger ansvaret för 
allmän säkerhet och akut sjukvård på kommunernas 
och landstingens bord. I enlighet med beställar-ut-
förarlogiken så borde dessa utförare helt enkelt själva 
få bestämma vilken utrustning de finner lämplig. En 
direkt statlig detaljstyrning av hur kommuner, lands-
ting och privata aktörer ska sköta sina uppdrag kunde 
därför ses som otillbörlig statlig intervenering i dessas 
självbestämmande. En tvingande modell skulle också 

att bygga ett nytt radiokommunikationssystem som 
enkom ska användas för säkerhetskommunikation. 
Utredningen kom att kallas Radio-Kommunikation 
för Effektiv Ledning (RAKEL). Namnet kom senare 
att användas som beteckning på själva radiosystemet 
(SOU 2003:10). Utredningen handlade främst om 
hur RAKEL skulle finansieras. Det var nämligen re-
dan fastställt att Sverige var i behov av ett enhetligt 
system som kunde ersätta de över 200 befintliga ana-
loga radiosystemen. Att ha så många radiosystem som 
grund för säkerhetskommunikation ansågs vara både 
kostsamt och ineffektivt.  Staten tvingades finansiera 
flera parallella system och det gick inte att kommu-
nicera mellan systemen. Samtliga nordiska länder 
och många andra europeiska stater hade vid denna 
tidpunkt redan investerat i liknande nationella kom-
munikationssystem. De allra flesta av dessa bygger på 
en gemensam och speciell teknik som möjliggör ett 
mycket effektivt användande av radiofrekvenser, så 
kallad Tetra-standard. 

Med sådan teknik och en utökad robusthet kring ra-
diotekniken och dess elförsörjning var tanken att RA-
KEL på sikt skulle ersätta de övriga radiokommunika-
tionssystemen och på så vis möjliggöra och säkerställa 
kommunikationen mellan aktörer som arbetar med 
säkerhet och krishantering. Utredningen noterade det 
märkliga i att Sverige, trots vetskapen om bristerna i 
dåvarande kommunikationsmöjligheter, ännu inte 
hade påbörjat byggandet av ett enhetligt nationellt 
radiokommunikationssystem. Det främsta hindret 
ansågs dock ha varit att man ännu inte hade kunnat 
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systemet. Det räcker inte med att det nya systemet er-
bjuder bättre teknik. Det måste också vara finansiellt 
säkerställt så att aktören själv inte drabbas av alltför 
höga kostnader eller av att systemet måste läggas ner. 
Då står man plötsligt som nyansluten utan radiosys-
tem trots de ekonomiska och kunskapsmässiga inves-
teringar som man var tvungen att göra för att kunna 
ansluta sig. 

Med låg anslutningsgrad och -takt finns alltså risken 
att kostnaderna för anslutna aktörer blir väldigt höga. 
Detta medför i sin tur att systemet, trots sina tekniska 
fördelar, förblir en osäker och därmed oattraktiv in-
vestering. MSB och den tidigare ansvariga myndig-
heten KBM har i ett flertal skrivelser till regeringen 
också påpekat att den befintliga finansieringsmodellen 
underminerar förtroendet för RAKEL. MSB jobbar 
aktivt med att säkerställa, bland annat genom att för-
söka öka anslutningen. Vissa statliga och kommunala 
myndigheter samt några organisationer (SOS AB) är 
dock ålagda att använda RAKEL. Dessa säkerhetsak-
törer och krishanterare   däribland polisen, brandkå-
ren, ambulansen och akutsjukvården   riskerar dock 
att dra ett alltför stort ekonomiskt lass om inte RA-
KEL blir den succé och det självsäljande system som 
förutspåddes i utredningsrapporten 2003. I MSB:s 
budgetrapport för 2013-2015 lyfts inte mindre än 11 
förslag fram för att säkerställa en långsiktig finansiell 
lösning. Däribland nämns just att MSB måste kunna 
presentera kostnader för säkerhetsaktörer, de måste 
även öka anslutningsgraden och intäkterna genom 
diverse tilläggstjänster också för statliga myndigheter, 

kunna medföra att anslutande aktörer skulle påpeka 
att staten också borde finansiera deras anslutning, ut-
rustning och användande av RAKEL. Därtill menade 
utredningen att staten skulle få svårt att genomdriva 
en tvingande anslutning genom lagar och regler som 
riskerade att bli svårpreciserade. De alternativ som 
ansågs stå till buds för att få önskad anslutningsgrad 
bedömdes vara ekonomisk styrning och informations-
styrning. 

Genom att sluta finansiera de analoga radiosystemen 
och samtidigt ge ett visst finansiellt stöd till statliga 
och kommunala aktörer så menade utredningen att 
anslutningen till RAKEL borde kunna fortlöpa rela-
tivt väl. Dessutom skulle informationsstyrning vara 
behjälplig. RAKEL erbjöd kvalitet, robusthet och nya 
säkra kommunikationsmöjligheter. Detta såväl med 
de egna anställda som med andra aktörer man eventu-
ellt måste samordna sig med. Därtill finns möjlighe-
ten att skicka hemligstämplad information med hjälp 
av kryptering. Utredningen menade att RAKEL hade 
så pass stora fördelar att det praktiskt taget skulle vara 
självsäljande till berörda aktörer. Trots detta brottas 
den ansvariga myndigheten MSB alltjämt både med 
finansieringen och anslutningsgraden. Dessa bägge as-
pekter är dock intimt sammankopplade och på grund 
av den valda finansieringsmodellen förstärker de var-
andras effekter.

För att få en aktör att byta kommunikationsrutiner, 
eller för att få nya aktörer att införskaffa ett visst sys-
tem, så behövs en grundläggande tilltro till det nya 
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komma ifråga när det handlar om krishantering. De 
måste då ha erfarenhet av, och tillgång till, RAKEL-
utrustningen. Det handlar om nya delar av sjukvår-
den, sociala myndigheter och service som landsting 
och myndigheter hanterar (DNR 0460/2005). KBM 
ålades  av regeringen att sörja för största möjliga an-
slutning till RAKEL inom den befintliga lagen, men 
de förslag som KBM lanserade krävde omfattande lag-
ändringar.

I detta skede måste man dock beakta att i Sverige har 
en bredare förståelse av säkerhet fått fullt genomslag 
och formellt institutionaliserats i och med propositio-
nen 2001/02: 158. Propositionen anger tre principer 
för säkerhet och krishantering. Ansvarsprincipen slår 
fast att den som är ansvarig för hanteringen av en 
funktion i normaltillstånd också har ansvar för denna 
funktion i krissituationer. Likhetsprincipen slår fast 
att även i krissituationer ska organisation vara så lik 
den vanliga organisationen som möjligt. Närhetsprin-
cipen slår fast att kriser ska hanteras på lägsta möjliga 
nivå i samhället. Dessa principer är framarbetade med 
en ny och vidare säkerhetsförståelse som menar att alla 
hot, störningar och tillbud är ett potentiellt säkerhets-
hot om de inte hanteras på rätt sätt. 

Det finns alltså ett element av säkerhet i all form av 
offentlig verksamhet och i det vardagliga livet. Tanken 
är att säkerhet byggs underifrån och med robusthet. 
I regeringspropositionen 2005/06:133 hänvisar reger-
ingen också till dessa principer och denna förståelse 
av säkerhet som motiv till att kretsen av RAKEL-

kommuner och landsting (Budgetunderlag för MSB 
2013-2015).

Vilka är det då som är att betrakta som en säkerhetsak-
tör och som därmed kan anses vara behörig att ansöka 
om RAKEL-licens? Att denna fråga inte är helt enkel 
att besvara beror framförallt på den vidgade förståel-
sen av säkerhetsbegreppet, men även på att MSB och 
dess föregångare KBM har intervenerat i frågan och 
själva föreslagit en breddning av synen på vem som är 
att betrakta som säkerhetsaktör. 

RAKEL togs initialt fram för myndigheter som ar-
betade exklusivt med just säkerhet och krishantering 
såsom polisen, brandkåren, akutsjukvården, kust-
bevakningen med flera. KBM som var ansvarig för 
RAKEL mellan åren 2004 och 2009 föreslog dock 
för regeringen att den bredare förståelsen av säkerhet 
som angetts och institutionaliserats i propositionen 
2001/02:158 i sin tur betyder att andra myndigheter 
och en rad privata aktörer måste anses utföra centrala 
säkerhetsfunktioner och således vara i behov av de 
kommunikationsmöjligheter som RAKEL erbjuder. 
Sådana funderingar fanns med i den statliga utred-
ningen från 2003 men följdes aldrig riktigt upp. I en 
offentlig skrivelse till regeringen föreslog KBM redan 
2005 att man måste göra RAKEL tillgängligt för nya 
användare. Det handlar såväl om privata aktörer med 
centrala samhällsfunktioner, exempelvis elleverantö-
rer, elbolag och privata vårdföretag. Därtill finns en 
mängd myndigheter som, även om deras huvudsak-
liga uppgift inte är relaterat till säkerhet, ändå kan 
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flyktingströmmar och ekonomiska kriser som säker-
hetsfrågor. Högst ordinära, om möjligen icke önskvär-
da och störande händelser, såsom strömavbrott, kan 
också falla inom ramen för säkerhet. Säkerhet har där-
för gått från att vara en specifik politisk sektor, med 
militären som en central aktör, till att bli en aspekt av 
nästan all form av gemensamma offentliga åtaganden. 
Detta kräver i sin tur en aktivering av en mängd nya 
säkerhetsaktörer som måste börja tänka i banor av sä-
kerhet. Denna utveckling, och konsekvenserna av ett 
vidgat säkerhetsbegrepp, kritiseras dock starkt av vissa 
forskare (Neocleous 2008). 

Slutdiskussion
Redan 2003 fastslog RAKEL-utredningen att Sverige 
var i mycket stort behov av ett enhetligt och gemen-
samt kommunikationssystem för krishantering. I 
den bredare förståelsen av säkerhet måste en mängd 
olika aktörer, såväl myndigheter som privata företag 
och frivilligorganisationer, kunna kommunicera med 
varandra. När byggandet av RAKEL påbörjades var 
det tänkt att det snabbt skulle kunna ersätta de be-
fintliga analoga radiosystemen. Trots bättre teknik och 
robusthet är det alltjämt många påtänkta aktörer som 
ännu inte har anslutit sig till RAKEL. Detta generar 
en rad problem. Om inte centrala och viktiga aktö-
rer är anslutna så omöjliggörs effektiv samverkan och 
ledning vid krishantering. Om inte tillräckligt många 
aktörer går med så blir systemet outnyttjat och inef-
fektivt, både ekonomiskt och behovsmässigt, för de få 

användare behöver breddas. Tidigare var kraven att 
RAKEL-användare arbetade exklusivt med ordning, 
säkerhet eller krishantering. De nya kraven som in-
fördes 2005 är betydligt lägre ställda. Grundkravet 
för att få ansluta en verksamhet till Rakel är att den 
utför vissa uppgifter för att tillgodose allmän ordning, 
säkerhet eller hälsa. Dessutom ansåg regeringen att 
dessa säkerhetsaktörer måste ha permanent tillgång till 
RAKEL för att kunna hantera utrustningen i kritiska 
lägen. Trots denna breddning av potentiella användare 
och användningsområden menar MSB så sent som 
2012 att problemet med att få kommuner, landsting 
och även privata aktörer att ansluta sig till RAKEL 
kvarstår. 

Säkerhetsområdets innehåll är inte helt obetydligt för 
vilka organisationsformer som ter sig mest lämpliga. 
Även om flertalet av de nya så kallade säkerhetshoten 
knappast handlar om regelrätt överlevnad så möjlig-
gör säkerhetsstämpeln att säkerhetsaktörer kan använ-
da sig av extraordinära procedurer och åtgärder för att 
hantera dessa problem (Buzan et al. 1998). 

I litteraturen brukar framhållas att problem som har 
”säkerhetiserats” också har fått en annan dignitet. Det 
är därför möjligt att, med hänvisning till att ett sam-
hällsproblem är relaterat till säkerhet, kräva särskilda 
och akuta åtgärder. Samtidigt har säkerhetsbegreppet 
vidgats till att även innefatta hot mot samhället och 
grundläggande värderingar, allvarligare störningar av 
normala funktioner. Exempelvis klassar MSB även kli-
matförändring och konsekvenser av miljöförstöring, 
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kommun, aktör efter aktör som är ”mycket nöjda” 
med RAKEL. Den information som finns att tillgå 
om RAKEL är svår att bedöma just eftersom staten 
befinner sig i en situation där de måste sälja RAKEL 
till betalande användare. I hanteringen och lansering-
en av RAKEL blir resultatet av samverkansidéer och 
marknadstänkande att gränsdragningen mellan mark-
nad och stat helt suddas ut. Frågan är vad detta på sikt 
innebär för demokratin och medborgarnas möjlighet 
att påverka samt deras rätt till skydd och säkerhet?
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användare som antingen måste vara med eller som har 
valt att gå med på ett tidigt stadium. 

Jag menar att fallet är paradigmatiskt och talande 
för hur idéer om samverkan och marknadstänkande 
också har börjat tillämpas på de demokratiska insti-
tutionernas nyckelfunktioner. I detta fall är det tyd-
ligt att staten avstår från att finansiera eller stifta lagar 
som förmodligen skulle medfört att anslutningen till 
RAKEL hade varit mer omfattande och att den utta-
lade målsättningen med större samverkan mellan stat 
och samhälle hade möjliggjorts. Målsättningen med 
samverkan inom detta område kan dock ifrågasättas 
utifrån normativa demokratiideal och möjlighet till 
ansvarsutkrävande när säkerhetshanteringen fallerar. 
Just säkerhetshantering faller traditionellt inom de de-
mokratiska institutionernas nyckelkompetenser och 
borde rimligtvis anses vara av sådan natur att de var-
ken kan underställas nätverk som samverkansideal el-
ler marknadsprinciper. Det paradoxala blir att staten, 
genom dessa styrideal, får en helt ny roll. Staten måste 
agera som en återförsäljare och marknadsförare av 
ett radiosystem som man har monopol på. Då staten 
avstår från att lagstifta om en anslutning men också 
från att finansiera nätet och på så vis underlätta för 
anslutning av relevanta aktörer, så befinner man sig nu 
i en situation där man har en säkerhetssamverkan som 
fungerar undermåligt. Staten tvingas då inta en roll 
där man mer eller mindre ”säljer” RAKEL. På hem-
sidan, genom speciella tidningar och på mässor infor-
meras det om RAKEL och dess förträfflighet. Detta 
illustreras med idel lyckade exempel av kommun efter 
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Att företag bedriver vård, omsorg och andra verksam
heter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår 
vardag. Den svenska förvaltningen har förändrats och 
blivit alltmer business. 

I den här boken väcker forskare från flera läro säten 
frågor och uppmuntrar till fortsatt diskussion på detta 
tema. Vi tar upp vad marknadisering, konkurrens
utsättning och privatisering betyder för den svenska 
demokratin och förvaltningsmodellen. Hur står det till 
med politikens möjligheter till styrning? Vad händer 
med synen på medborgarskapet? Finns det till 
exempel vinnare och för lorare? Finns det en framtid 
för förvaltningen som business?
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