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Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om 
ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i 
nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå 
övervåld mot gäster på krogen. En ordningsvakt replikerade på debattartikeln och svarade att 
otryggheten på krogen inte skapas av ordningsvakterna utan orsakas av krogägaren med 
personal. Det finns en intressekonflikt mellan ordningsvaktens uppdrag och krogägaren som 
betalar ordningsvakternas lön.  Krogägarna vill gärna ha inflytande över ordningsvakternas 
arbete annars kan denne förlora sitt arbete. I repliken föreslås att lösningen på 
intressekonflikten är att ordningsvakterna blir anställda och får lön från Polismyndigheten. 
Innehållet av ordningsvaktens replik på debattartikeln fångade mitt intresse för denna studie. 
Studiens syfte är att få ökad kunskap och förståelse för hur förutsättningarna är för 
ordningsvakternas arbete i krogmiljö, utifrån tre frågeställningar.    
 

• Hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag? 
• Hur hanterar ordningsvakterna intressekonflikten mellan uppdragsgivaren 

Polismyndigheten och krogägaren?  
• Hur resonerar ordningsvakterna om att vara statligt anställda och få lön från 

Polismyndigheten?  

Studiens teoretiska perspektiv består av Rational Choice teori (RC), Georg Simmels teori om 
triader och Pierre Bourdieus begrepp av habitus. För att besvara frågeställningarna valdes 
kvalitativ metod med intervju. Fem ordningsvakter intervjuades genom semistrukturerad 
intervjumetod. Intervjuerna skrevs ut och analyserades genom tematisk analys. De teman som 
framkommer i studien är ordningsvakternas yrkesroll, intressekonflikt, anställningsform och 
förbättringsområde.  Studiens resultat visar att ordningsvakterna ser på sin yrkesroll som en 
betydelsefull servicefunktion på krogen där bra bemötande av krogens gäster står i fokus. Den 
beskrivna intressekonflikten var känd av de intervjuade ordningsvakterna men de bedömde att 
den stod för ordningsvakter som var olämpliga och som inte stod upp för sitt yrke och 
uppdrag. Samtliga ordningsvakter ville inte vara anställda och få lön från Polismyndigheten 
utan menade att ordningsvakter enbart skulle vara anställda av bevakningsföretag och inte 
direkt av krögaren.  
 
 
Nyckelord: Rational choice, habitus, utkastare, privata poliser, triader  
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The study has its starting point in two articles in the daily press, one debate article and one 
reply, about the security guards work at the pub. The debaters in the article said that the 
insecurity in the nightlife depends on the security guards can be abusing their power, 
discriminating and committing violence against the guests at the pub. A security guard 
replicated on the article and said that the insecurity in the pub is not created by the security 
guards but by the pub owner with his staff. There is a conflict of interest between the security 
guard's assignment and the pub owner who pays the guard's salary. The owner of the pub 
would like to have influence over the work of the security guards, otherwise he /she may lose 
his /her work. In the reply, it is proposed that the solution to the conflict of interest is that the 
security guards become employees and receive a salary from the police authority. The 
contents of the security guard's reply to the debate article caught my interest in this study. The 
aim of the study is to gain increased knowledge and understanding of how the conditions are 
for the work of the security guards, in a pub environment, based on three issues. 
 
• How do the guards experience their profession and mission? 
• How do the security guards handle the conflict of interest between the principal police 
authority and the owner of the pub? 
• How do the security guards’ reason to be state employees and receive salaries from the 
police authority? 
 
The theoretical perspective of the study consists of Rational Choice theory (RC), Georg 
Simmel's theory of triads and Pierre Bourdieu's concept of habitus. To answer the questions, 
qualitative method was chosen with interview. Five security guards were interviewed through 
semi-structured interview method. The interviews were printed and analyzed by thematic 
analysis. The themes that appear in the study are the professional role of the security guards, 
conflict of interest, form of employment and improvement area. The study's results show that 
the security guards watch their professional role as an important service function at the pub 
where good reception of the guests is in focus. The described conflict of interest was known 
by the interviewed guards, but they judged that it was caused by security guards who were 
unsuitable and who did not stand up for their profession and assignments. All security guards 
did not want to be employed and receive salaries from the police authority, but argued that 
security guards would only be employed by security companies and not directly by the owner 
of the pub. 
 
 
Keywords: Rational choice, habitus, bouncers, private policing, triads,  
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Inledning 
 
”Problemet med otrygghet i nattlivet är inte bevakningsföretagen, utan krogägarna med egen 

personal. Därför bör vi ordningsvakter ligga under Polismyndigheten och få statlig lön /…/ 

Ägare med egen personal leder dessa (ordningsvakter) i arbetet och det händer att ägaren 

försöker släppa in gäster som redan avvisats. Det har även hänt att de ”förbjudit” oss att 

ringa polisen vid överservering, då det inte ser bra ut med polisbesök. Vi har 

rapporteringsskyldighet samtidigt som vi vet att vi riskerar att få sparken av ägaren om vi 

inte gör som denne vill. Det blir en intressekonflikt.” 

 

Citaten ovan är hämtade från en replik skriven av ordningsvakten Oliver Meyner i tidningen 

Metro den 11 november 2017(Bilaga 3). Meyner svarar på en opinionsbildande debattartikel i 

tidningen Metro, författad av Lorentz Tovatt (riksdagsledamot, MP) och Hedda Berkesands 

(språkrör, Grön Ungdom), den 6 november år 2017 som handlar om hur maktmissbrukande 

ordningsvakter som skapar otrygghet i nattlivet, ska stoppas (Bilaga 3). Deras debattartikel 

går ut på att regelverket måste skärpas upp för att få bort oseriösa vaktbolag som missbrukar 

sin makt på barer och klubbar vilket tar sig uttryck i olämpliga och diskriminerande 

ordningsvakter. Ordningsvakterna beter sig olämpligt mot gästerna och nyttjar sina polisiära 

befogenheter och bestämmer på diskriminerande grunder vilka av gästerna som får vistas på 

krogen. Ansvaret ska enligt författarna avkrävas av klubbarna och barerna som anlitar 

oseriösa vaktbolag. 

 

Meyner svarar i sin replik att Tovatt och Berkstands påstående om att otryggheten på krogen 

skulle orsakas av oseriösa vaktbolag inte är sant utan att problemet ligger hos krogägaren som 

betalar lönen för ordningsvakterna men som även vill styra ordningsvakternas arbete. Vidare 

konstaterar Meyner, att ordningsvakten är anställd av krogägaren eller inhyrd via ett 

bevakningsföretag samtidigt som de är underställda polisen och har polisiära befogenheter. 

Det blir en intressekonflikt då krogägaren vill styra vilka gäster som ska vistas på krogen 

samtidigt som ordningsvakterna är underställda Polismyndigheten men är tvungna att förhålla 

sig till krogägarens önskemål. Om krogägaren inte får sin vilja igenom kan ordningsvakten 

förlora arbetet eftersom krogägaren betalar lönen.  
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Utifrån dessa artiklar var det tre funderingar som fångade mitt intresse. Den första 

funderingen är hur ordningsvakterna själva erfar sitt yrke och uppdrag utifrån kritiken om att 

ordningsvakter skulle vara maktmissbrukande och komma från oseriösa vaktbolag.  

Den andra funderingen är intressekonflikten som Meyner beskriver i artikeln. Hur hanterar 

ordningsvakterna intressekonflikten mellan uppdragsgivaren Polismyndigheten och 

krogägaren som betalar deras lön?  Den tredje funderingen är kring ett förslag som lyfts fram 

av Meyners, nämligen att ordningsvakter borde vara anställda av Polismyndigheten och få 

statlig lön. Är det en bra lösning och vad anser ordningsvakterna själva om att vara både vara 

anställd och få lön av Polismyndigheten? Dessa tre funderingar och tillika frågor fångade mitt 

intresse och är grunden för denna kandidatuppsats i sociologi.  

 

Dessa funderingar väcker frågor på hur ordningsvakterna kan hantera intressekonflikter när de 

uppstår och om det är vanligt i deras arbete. Även om parterna består av krogägare, 

ordningsvakter och Polismyndigheten hanterar inte alla parter eller individer bedömningar 

och val på likvärdiga sätt vilket skulle kunna innebära att på vissa krogar har 

ordningsvakterna inte någon intressekonflikt då krogägaren låter ordningsvakterna sköta sitt 

uppdrag utan inblandning. Kan det vara så att varje krog kan ha sina regler och förutsättningar 

och om det stämmer vad betyder det för ordningsvakterna?  När intressekonflikter på krogen 

uppstår är frågan om ordningsvakterna behöver välja mellan krogägaren önskemål och 

uppdraget som ordningsvakterna fått av Polismyndigheten. Kan valet stå mellan att följa 

krogägarens önskemål eller att kanske förlora sitt arbete på krogen?  

 

Eftersom jag har arbetat som kommunal alkoholhandläggare har jag i flertalet samtal med 

ordningsvakter, vid tillsyn i krogmiljö, fått berättat för mig att de borde vara anställda av 

Polismyndigheten och få statlig lön då krogägare lägger sig i deras arbete. Krogägaren 

försöker hindra att överserverade gäster avvisas från krogen då de är bra gäster som lägger 

mycket pengar på den aktuella krogen.  Det har även hänt att krogägare vill kontrollera 

rapporteringen till polisen om det varit många incidenter eller ingripanden, då det kan 

innebära att Polismyndigheten kan besluta att krogen behöver fler ordningsvakter. Det tvingar 

krogägaren i så fall att anställa fler och betala lön till dessa. Det här är några exempel som jag 

fått till mig av ordningsvakterna hur krogägaren lägger sig i deras arbete. För att undersöka 

om det finns några svar i denna studie utifrån mina tre funderingar, som jag tidigare redogjort 

för behöver jag prata med ordningsvakterna för att undersöka på hur deras verklighet ser ut. 

Min teoretiska referensram som jag använder mig av i studien för att förstå problemområdet 
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består av Rational Choice teori (RC), Georg Simmels teori om triader och Pierre Bourdieus 

begrepp av habitus. 

Syfte  
 
Studiens syfte är att undersöka de tre grundfrågorna som fångade mitt intresse utifrån 

artiklarna i tidningen Metro. De kan formuleras som tre frågeställningar för studien vilka är, 

hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag? Hur hanterar ordningsvakterna 

intressekonflikten mellan uppdragsgivaren Polismyndigheten och krogägaren och hur 

resonerar ordningsvakterna om att vara statligt anställda och få lön från Polismyndigheten? 

Målsättningen med studien är att få ökad kunskap och förståelse för hur ordningsvakternas 

förutsättningar för ordningsvakternas arbete i krogmiljö är. Yrkesgruppen ordningsvakter är 

ofta stundtals utskällda och omdebatterade i media som maktmissbrukande, diskriminerande 

och som begår övervåld mot gäster eller annan allmänhet. Ofta omnämns ordningsvakter i 

negativa ordalag när allmänheten ställs mot ordningsvakter. Därför vill jag undersöka hur 

ordningsvakterna själva upplever sin arbetssituation och hur deras roll fungerar på deras 

arbetsplats, krogen.  

 

Genom den teoretiska referensramen vill jag observera hur ordningsvakten som en aktör av 

tre hanterar intressekonflikten mellan Polismyndigheten och krogägaren. Genom Georg 

Simmels teori om triader kommer jag att undersöka triadens dynamik och förutsättningar. 

Ordningsvakten ställs inför olika val då Polismyndigheten eller krogägaren ställer krav på 

arbetets innehåll. Om ordningsvakten i triaden kan riskera att förlora sitt arbete om denne inte 

gör som krogägaren begär behöver ordningsvakten troligen göra val. Med hjälp av Rational 

Choise teori (RC) vill jag undersöka hur ordningsvakten kan tänkas göra dessa val. Eftersom 

varje krog och arbetsplats är en arena skapar de olika aktörerna ordningsvakterna, 

Polismyndigheten och krogägarna sina regler och förutsättningar som gäller där. Då måste 

ordningsvakten förstå de outsagda kraven för att skapa relationer med både Polismyndigheten 

och krogägaren med personal för att samarbeta och skapa långsiktiga relationer, det vill säga 

habitus. Den sista teorin i min referensram är den franska sociologen Pierre Bourdieus 

begrepp habitus. För att förstå krogen som en arena och vilka koder och förutsättningar som 

finns där väljer jag använda mig av begreppet habitus. Jag vill undersöka ordningsvakterna 

genom dessa sociologiska teorier som en aktör i en triad på arenan krogen och försöka förstå 

vilka koder och val som är möjliga där utifrån de frågeställningar som studien innehåller. Jag 
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har för avsikt att genom kvalitativ metod göra semistrukturerade intervjuer med 

ordningsvakter. Genom ordningsvakternas erfarenheter och berättelser hoppas jag få en ökad 

kunskap och svar på mina frågeställningar.  

Frågeställningar 
 

• Hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag? 

• Hur hanterar ordningsvakterna intressekonflikten mellan uppdragsgivaren 

Polismyndigheten och krogägaren?  

• Hur resonerar ordningsvakterna om att vara statligt anställda och få lön från 

Polismyndigheten?  

Avgränsningar  
 
Denna studie avgränsas till att omfatta förordnade ordningsvakter som arbetar i krogmiljö 

eller vid tillfälliga arrangemang. Studien kommer inte att innefatta intervjuer eller vidare 

studier utav ordningsvaktens samverkanspartner såsom Polismyndigheten, krogägarna eller 

bevakningsföretag. De förordnade ordningsvakterna som avses i denna studie ska ha 

arbetslivserfarenhet i mer än ett år på krogen eller vid tillfälliga arrangemang. Geografiskt 

avgränsas studien till förordnade ordningsvakter som arbetar i sydvästra Sverige.  

Förordnade ordningsvakter 
 
För att förtydliga den fortsatta studien kommer jag här nedan att klarlägga vad en förordnad 

ordningsvakt är samt vilka arbetsplatser och miljöer som är deras naturliga arenor. I denna 

studie kommer endast ordningsvakternas arbetsplatser i form av krogmiljö och tillfälliga 

arrangemang att avhandlas. Jag kommer även beskriva vilka yrkeskategorier som de kommer 

i kontakt med på sina arbetsplatser samt vilka arbetsvillkor som finns för de förordnade 

ordningsvakterna.  

 

Bakgrund och begreppsdefinition  
 
Vem som får arbeta som ordningsvakt styrs utav lagen om ordningsvakter (SFS 1980:578) 

och ordningsvaktsförordningen (SFS 1980:589). Där framgår det att det är Polismyndigheten 

som förordnar ordningsvakter utifrån fullgjord grundutbildning. Innan utbildningen kan 

påbörjas måste den som aspirerar på att bli ordningsvakt genomgå språktest, fysiktest samt 
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intervju där lämpligheten ska bedömas. Det finns fyra godkända företag som utöver 

Polismyndigheten genomför utbildning till ordningsvakt. I Polismyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12) framgår i bilaga 1 att utbildningen till 

ordningsvakt är fjorton dagar eller åttio timmar och innehåller bland annat juridik, 

konflikthantering, akutsjukvård, brandkunskap, olaga diskriminering och droger. 

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Efter fullgjord utbildning utfärdar 

Polismyndigheten ett förordnade som gäller i tre år. För att behålla förordandet måste 

ordningsvakten genomgå en repetitionsutbildning vart tredje år. Det finns en 

ordningsvaktsuniform som ordningsvakten måste bära. I kap 9 § 1 i Polismyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12) framgår att ordningsvakten 

ska bära stadgad uniform i enlighet med bilaga 4. Där framgår det bland annat att färgen är 

blå på uniformen samt i övrigt hur utformningen av uniformen ska vara. I §§2–3 lag om 

ordningsvakter (SFS 1980:578) framgår i vilka miljöer som ordningsvakter får förordnas att 

tjänstgöra i. Dessa miljöer är allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen 

(1993:1617) och cirkusföreställningar, offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § 

ordningslagen, bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, 

lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller lokaler eller utrymmen 

där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen 

(2010:1622).  

 

 I 7 kap (PMFS 2017:12) framgår ordningsvaktens åliggande.  Där framgår bland annat att 

förordnad ordningsvakt är underställd polisen och har vissa polisiära befogenheter vilket 

innefattar delar av statens våldskapital. Detta innebär att ingripa mot personer som är 

misstänkta för brott eller som stört den allmänna ordningen. Polisen är förmän och kan 

beordra och leda arbetet för de förordnade ordningsvakterna inom deras förordnande.  

 

Lag om offentlig tillställning 
 
Krogägare eller arrangör som önskar ha offentlig tillställning till allmänheten i form av dans 

eller annan underhållning måste ansöka om tillstånd hos Polismyndighetens tillståndsenhet 

enligt 2 kap § 4 ordningslagen (1993:1617). När ansökan beviljas av tillståndsenheten 

bedömer polismyndigheten hur många ordningsvakter som behövs. Krögaren och arrangören 

måste anställa eller beställa förordnade ordningsvakter av bevakningsföretag i beslutad 

omfattning vilket framgår av 2 kap § 12 ordningslagen (1993:1617). 
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Ordningsvaktens arbetsplats 
 
Det finns många olika typer av personalkategorier på krogen eller vid tillfälliga arrangemang 

där ordningsvakten arbetar. Det finns serveringspersonal, restaurangchef, entrévärdar, 

casinopersonal, diskplockare, garderobiär, musiker, DJs, krögare och arrangör.  

Serveringspersonal serverar mat och dryck på serveringsstället samt tillsammans med 

diskplockaren tar in disk. Restaurangansvarig är tillika serveringsansvarig och utses utav 

ägaren. Restaurangansvarig styr både i hur serveringen av alkohol bedrivs. Entrévärd står i 

dörren och välkomnar gäster samt tar betalt om det finns entréavgift. En annan av deras 

arbetsuppgifter är att kontrollera legitimationen och kontrollera att minderåriga inte släpps in 

när det finns åldersgräns.  Det händer att det står vakt på någon person som står i dörren men 

denna person är inte ordningsvakt utan endast entrévärd. Garderobiär tar emot jackor i 

garderoben. Musiker och DJ:s sköter musiken på serveringsstället. Casinopersonal är 

anställda av ett spelföretag och abonnerar en plats för att bedriva casinospel (Bergman, 2003, 

pp. 1-18). Ordningsvaktens främst uppgift på krogen är att upprätta den allmänna ordningen. 

Gäster som blir stökiga eller som är för berusade avvisas eller omhändertas av 

ordningsvakten. Finns det misstanke om brott eller om ett brott har begåtts på krogen 

omhändertas gästen och polis tillkallas vilket framgår av 7 kap § 8 Polismyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12). 

Tidigare forskning 
 
Under kapitlet om tidigare forskning ska jag belysa vilken forskning som är relevant för min 

studie rörande ordningsvakter i krogmiljö. Det första forskningsområdet som jag kommer att 

skriva om är privata poliser (private policing). Privata poliser handlar om de yrken och 

områden i samhället som inte är poliser men som har liknande polisiära befogenheter eller 

sanktionsmöjligheter. Ordningsvakter har delar av statens våldskapital och är underställda 

Polismyndigheten vilket stämmer på privata poliser (private policing).  Det andra 

forskningsområdet handlar om utkastare (bouncers) som finns i krogmiljöer för att säkerställa 

ordningen och avvisa personer som är för berusade eller av andra anledningar inte kan vara 

kvar på krogen. Själva ämnesområdet inkluderas även inom forskningsområdet privata poliser 

men har en egen särprägel och forskning. De arbetsuppgifter som utkastarna har är liknande 

arbetsuppgifter som ordningsvakter har i Sverige på deras arbetsplatser i krogmiljö. 
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Privat polis  

Jag väljer att inleda med en definition av privat polis (private policing):  

  

“an aspect of social control processes which occurs universally in all social situations in 

which there is at least the potential for conflict, deviance, or disorder. It involves surveillance 

to discover actual or anticipated breaches, and the threat or mobilization of sanctions to 

ensure the security of order. The order in question maybe based upon consensus, or conflict 

and oppression, or anambiguous amalgam of the two, which is usually the case in modern 

societies. Robert Reiner (1994) refererad i Button (2002, p. 7)”.  

 

Redan år 2002 skriver Mark Button som är professor i kriminologi att den akademiska 

forskningen om den privata säkerhetsbranschen ökar (Button, 2002, p. 1). Ordningsvakter är 

per definition privata poliser och ingår i den privata säkerhetsbranschen. År 2017 utkom 

boken, Ordningsvakter, nödlösningen som blev permanent skriven av journalisten Kolbjörn 

Gunwallius. Han konstaterar att ordningsvakterna skapades för nästan fyrtio år sedan då det 

var stor polisbrist i Sverige. Meningen var att lösningen med ordningsvakterna skulle vara 

temporär men ordningsvakterna har fortsatt som yrkesroll (Guwallius, 2017). Privat säkerhet 

(private security) ligger också i samma sfär som ordningsvakter men eftersom det inkluderar 

militär och andra bevakningsföretag har jag valt att lägga fokus på privata poliser.  

 

Eftersom ordningsvakter har del av statens våldskapital har de rätt att utöva nödvändigt våld 

för att stävja brottsliga handlingar. De har också möjligheter till tvångsåtgärder som 

exempelvis gripa en brottsmisstänkt gärningsman. Trots att de har dessa rättigheter blir 

ordningsvakter ofta massmedialt blivit misstänkliggjorda och anklagade för övervåld mot 

oskyldiga.  Cecilia Hansen Löfstrand, Bethan Loftus och Ian Loader (2017) utkom med en 

gemensam artikel inom området privata poliser, om hur ordningsvakter i Sverige och security 

guards i Storbritannien utövat övervåld mot underåriga som blivit skandaler. Artikeln är 

skriven i akademiskt samarbete med Sverige (Göteborgs universitet) Storbritannien och 

Bangor. Det svenska exemplet handlar om ordningsvakter som gripit två asylsökande barn på 

nio år och tolv år i Malmö och som utövat kraftigt övervåld mot dem som strypgrepp och 

dunka barnets huvud i golvet. Övergreppet filmandes och delades på sociala medier och ledde 

till protester i media och med demonstrationer på gator och torg. Bevakningsföretaget 

försvarade sig och menade sig att de blivit beordrad av polisen att kvarhålla barnen då de var 
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kända för att rymma och att det inte var tal om någon barnmisshandel utan att 

ordningsvakterna utövat legalt våld för att kvarhålla barnen. Tilltaget polisanmäldes av 

åklagare men lades ner då det konstaterades att ordningsvakterna använt legalt våld. I 

Storbritannien var det ett väktarbolag Group for Security (G4S) som när de griper barn och 

unga systematiskt utövade våld mot de gripna barnen. Det var en journalist som slog larm i 

Storbritannien. Författarnas utgångspunkt i artikeln och i efterföljande diskussion av de båda 

händelserna handlar om att ifrågasätta hur mycket våld som är legitimt att öva i tjänsten för 

privata poliser och privat säkerhet och att det inte är moraliskt försvarbart att använda våld 

mot barn och unga (Hansen Löfstrand Cecilia, 2017).  

 

Ordningsvakterna i Sverige är förordnade, utbildade och underställda Polismyndigheten. 

Ordningsvakterna har rapporteringsskyldighet i tjänsten och ska följa enskilda polisers 

direktion och order. Ordningsvakterna och poliserna har en ömsesidig relation där båda parter 

måste förhålla sig till varandra. Kriminologen Lesley Noaks (2008) har i sin forskning 

undersökt hur relationen mellan offentliga och privata poliser kan se ut och hur utomstående 

kan uppfatta den. Noaks undersökte relationen mellan offentlig och privat polis i staden 

Merryville i Storbritannien. Noaks gjorde under arton månader en etnografisk fältstudie på ett 

säkerhetsföretag med privata poliser. Under tiden gjorde erfarna poliser intervjuer med 

säkerhetsföretagets personal. Därefter fortsatte studien med en enkät riktad till allmänheten 

utifrån hur privat och offentlig polis uppfattades i relation till säkerhet och trygghet i staden 

Merryville. Resultaten av studien visade att relationen mellan privat och offentlig polis är inte 

helt okomplicerat vilket kan ta sig uttryck i brist på tillit, konflikter, klagomål och konkurrens. 

Offentliga poliser kan genom sin centralt placerade position i samhället anta hållningen till 

privata poliser som små obetydliga poliser och inte ge dem något erkännande i deras roll som 

samverkanspartner. Den offentliga polisen bemötte den privata polisen med misstänksamhet 

och undrade vad de egentligen hade för agenda. Sedan 1980-talet hade den privata polisen 

tagit allt större plats i staden utifrån allmänhetens krav på ökad säkerhet. Allmänheten i 

Merryville ansåg genom enkätsvaren att de privata poliserna bidrog i stor uträckning till den 

upplevda säkerheten i staden. Förtroendet för de privata poliserna var större än för den 

offentliga polisen. Studien visar även på att den offentliga polisens fördomar om den privata 

polisen inte stämmer, och att det behövs en kulturförändring inom den offentliga polisen för 

att samarbeta bättre med den privata polisen. (Noaks, 2008, pp. 156-168).  
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Utkastare 
 

Den tidigare forskningen inom sociologin vad gäller utkastare (bouncers) skrivs det mycket 

om våldskapital, etnicitet, diskriminering och licensiering. Thomas Friis Søgaard (2014) skrev 

en artikel om Bouncers, Policing and the (In)visibility of Ethnicity in Nightlife Security 

Governance. Søgaard studerade hur utkastarna på nattklubbar i den danska staden Aarhus 

använde sina polisiära befogenheter till att diskriminera invandrare med hjälp av olika policys 

på de aktuella krogarna. Ofta definierades invandrargrupper som bra eller dåliga på 

nattklubbarna. De bra invandrargrupperna kunde den danska medelklassen relatera till men de 

invandrargrupper som definieras som dåliga betraktades som gangsters och nekades inträde på 

nattklubbarna av säkerhetsskäl. Dessa grupper osynliggjordes och nekades inträde på 

nattklubbarna av med hjälp av olika policies. Dessa invandrargrupper är ofta marginaliserade 

och har en kultur med hyper-maskulinitet som orsakar att den danska medelklassen känner sig 

osäkra och obekväma. Utifrån ekonomiska skäl hindras marginaliserade grupper inträde vill 

nattklubben då krögarna vill behålla den köpstarka danska medelklassen som gäster. Enligt 

Søgaard bör det komma tillstånd ett samtal hur de marginaliserade invandrargrupperna kan 

accepteras på nattklubbarna och kanske göra lagstiftningen mot diskriminering starkare 

(Søgaard, 2014, pp. 41-50). 

 

Sociologen David Calvey (2018) gjorde en etnografisk fältstudie under täckmantel som 

utkastare i staden Manchester i Storbritannien under tiden som han undervisade i sociologi på 

universitetet i Manchester. Calvey utbildades som utkastare av kommunen och 

Polismyndigheten i Manchester. Därefter fick han anställning som utkastare för att studera på 

plats hur det var att arbeta som utkastare. Han observerade och upplevde vad utkastarna fick 

möta på kvällar och nätter i både dörren samt inne på nattklubbarna. Utkastarna på 

nattklubbarna var förknippade, precis som fotbollshuliganer, med våld, sälja drogförsäljning 

och att begå kriminella handlingar samt att vara rasistiska. Han arbetade främst med manliga 

utkastare men även med de få kvinnliga utkastarna som arbetade i Manchester. Calvey 

observerade att det blivit vanligare med kvinnliga utkastare som arbetade i Manchester än det 

någonsin varit tidigare. Han arbetade på ett tiotal pubar och nattklubbar och fick uppleva 

yrkeskulturen som utkastare. Calvys hade studerat kampsport under många år och detta 

verkade vara hans inträdesbiljett för att arbeta som utkastare. Han avslöjade inte sin intention 

för någon att hans syfte var att bedriva fältstudier i sitt arbete som utkastare. I anställningen 

som utkastare låg att upprätta ordningen på nattklubben med resonabel styrka och kraft om 
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det behövdes och bedömdes som nödvändigt. Selektion av gäster i dörren var ett av 

ansvarsområden som utkastarna utförde och de såg till att endast de gäster som det själva 

ansåg lämpliga fick komma in på nattklubben. Tillit var starkt förknippat mellan krogägaren 

och hans utkastare. Calveys observerade att utkastarna gav sina egna vänner privilegier att 

komma in på nattklubben emedan andra gäster nekades inträde. De kriminella och utkastarna 

har på något sätt en relation både positiv och negativ bemärkelse. Han fick själv bevittna 

gängrelaterat våld mot en utkastare och blev själv avrådd att bli inblandad samt hålla tyst för 

att inte ses som en polisinformatör.  Hans slutsatser utifrån sin studie är att skyddet för utsatta 

grupper (som gäster) kontra lagliga gränser måste ses över. En annan slutsats är uppmaningen 

till ytterligare etnografiska fältstudier under täckmantel för att vinna mer kunskap (Calvey, 

2018). 

 

Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen kommer jag att redogöra för de tre teorier som utvalts för 

studien vilka är Rational Choice teori (RC), Georg Simmels teori om triader samt Pierre 

Bourdieus begrepp om habitus. Jag kommer att redogöra och argumentera för hur de olika 

teorierna kan användas i tolkning och förståelse av de intervjuresultat som framkommer med 

ordningsvakterna. Jag kommer också redogöra för kritik mot dessa teorier där det finns tydlig 

kritik. På samma sätt kommer jag att använda mig av argumentation av förespråkarna till de 

teorier som jag använder. Den första teorin är Rational Choice teori (RC). Med hjälp av denna 

teori ska jag få kunskap vad rationella val är och hur jag kan tillämpa denna teori på valen 

som ordningsvakterna gör på deras arbetsplats i krogmiljö. RC-teorin kan ge kunskap om hur 

ordningsvakten gör sina val i intressekonflikten mellan aktörerna Polismyndigheten och 

Krogägaren. Den andra teorin som jag redogör för är Georg Simmels teori om triader. 

Eftersom det på krogen finns tre parter/aktörer som är knutna till varandra. Dessa är 

ordningsvakterna, Polismyndigheten och krogägaren. Denna triad av parter/aktörer kan 

påverka varandra på olika sätt. Genom triad-teorin vill jag få kunskap om hur dessa parter kan 

påverka varandra när de agerar i krogmiljö och vilka konsekvenser det kan få. Den tredje 

teorin är Pierre Bourdieus begrepp av habitus. Ordningsvakten lever i olika habitus vilket 

avser sociala miljöer där denne lär sig att förhålla sig till gällande normer och spelregler som 

gäller för krogarna de arbetar på. Utifrån begreppet om habitus vill jag förstå hur 

ordningsvakterna läser av vilka koder som gäller på varje krog men också om det finns vane 



15 
 

och handlingsmönster för varje krogmiljö. Dessa tre teorier är tillsammans verktyg för att 

kunna förstå hur ordningsvakternas beslutar och interagerar på sin arbetsplats. 

 
Rational choice teori (RC) 
  
Det finns olika modeller inom främst företagsekonomin som förklarar RC-teorin men 

eftersom studien är inom sociologi har jag valt två sociologer och deras modell för att förstå 

RC-teorin. Teorin behöver knytas till studien samt förståelsen för hur ordningsvakterna som 

aktörer väljer sina beslut på deras arbetsplats. Jag inleder här kort med historiken  

 

Teorin om rationella val är ursprungligen en ekonomisk teori som syftar på den 

nyttomaximerande individen ”economic man”. De grundläggande principerna är att den 

ekonomiska människan vill ha så mycket som möjligt för pengarna från marknaden. Den 

ekonomiska människan utför jämförande utav priser och produkter för att kunna samla 

information och få överblick över sina handlingsalternativ så att valsituationen blir enklare 

och egennyttan blir större och på det sättet göra bästa valet utifrån sin situation (Bakka, 1999, 

p. 180).  

 

Sociologerna Debra Friedman och Michael Hechter  (Hechter, 1988, pp. 201-218)  

konstruerade en modell utifrån olika varianter på RC-teorin, eller ett skelett som de själva 

benämner det. Huvudfokuset i modellen är aktörerna. Aktörerna är sedda med ett ändamål 

eller uttalade avsikter. Det innebär att aktören har ett mål som deras handlingar är riktade 

emot. Aktörerna är sedda med hänsyn till sina egna preferenser som smak, önskemål och 

värde. RC-teorin tar inte hänsyn vad dessa preferenser eller vilket ursprung det handlar om. 

Handlingarna är utförda utifrån att uppnå målsättningen som är förenliga med aktörernas 

preferenshierarki.  Även om RC-teorin startar med aktörens syfte eller avsikter, måste minst 

två stora restriktioner tas i beaktande på handlingarna.  

 

Den första restriktionen handlar om knappa resurser. Aktörerna har olika resurser såväl som 

olika tillgångar till andras resurser. För aktörer med många resurser kan målsättningen uppnås 

lätt emedan de med få eller inga resurser kan målsättningen bli svår eller omöjlig att uppnå. 

Bristen på resurser leder till idén om alternativkostnad eller de kostnader som är förknippade 

med de näst bästa attraktiva målet eller handlingen. I sin strävan mot målet måste aktören 

uppmärksamma kostnaden för att välja bort näst bästa alternativa handlingen. En aktör måste 
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kanske avstå det högsta målet om resurserna för att nå målet är för små. Om chansen att 

uppnå målet är så litet att det kan äventyra även chansen för att uppnå aktörens näst mest 

värderade målsättning kan valet vara att överge det mest värderade målet. Aktören är sedd 

med kapaciteten att försöka maximera sina förmåner, och att målet måste involvera 

fastställandet mellan chansen att uppnå det primära målet och vad de fastställda chanserna för 

att uppnå det näst mest värderade målet.  

 

Den andra restriktionen handlar om att individuell handling är en samhällsinstitution. 

Individen vill ha fördelar i en samhällelig kontext och anpassar sina handlingsmöjligheter i de 

sociala miljöer hon befinner sig i. Dessa miljöer tillhandahåller restriktioner som kan ge 

positiva och negativa sanktioner som hjälper till att uppmuntra vissa handlingar och motverka 

andra. Friedman och Hechter lägger till två ytterligare idéer som de ser som grundläggande 

till RC-teorin. Den första idén är en aggregeringsmekanism eller den process som genom de 

separata individuella handlingarna är kombinerade till att generera samhälleligt resultat. Den 

andra idén är den växande betydelsen av information för att göra rationella val. Tidigare var 

det förmodat att aktören hade perfekt eller åtminstone tillräcklig information för att göra 

målmedvetna val utifrån de handlingsmöjligheter som var öppna för dem. Numera finns det 

förståelse för aktörens varierande tillgång på information. Alla aktörer har inte tillräckligt med 

information för att kunna bedöma de olika handlingsalternativ som finns för att nå sina 

uppsatta mål. Friedman och Hechter klargör att denna grundläggande struktur endast 

innehåller det viktigaste i RC-teorin. Hecheter (1988) citerad i Ritzer (1996, pp. 401-402).  

 

Kritiken mot RC-teorin har varit omfattande inom sociologin. England och Kilbourne (1990) 

citerad i Ritzer (1996, pp. 434).  har från feministiskt perspektiv kritiserat RC-teorin utifrån 

antagandet om själviskhet i teorin. De menar att det måste finnas en variabel med osjälviskhet 

där aktören inte gör något val för sin egen vinning utan väljer att hjälpa aktörer utan att tänka 

på sig själv. England och Kilbourne menar att själviskhet är en manlig variabel. Själviskhet 

som variabel måste förkastas i teorin enligt dem annars blir aktörerna val förutbestämda i sin 

slutledning. De tror själva att det skulle göra RC-teorin mer realistisk och mindre teoretisk 

Denzin (1990) citerad i Ritzer (1996, pp. 435).  menar att ur ett symbolisk-interaktionism 

perspektiv att RC-teorin inte ger svar på hur samhället och vårt vardagsliv är organiserat och 

väger inte in variabler som känslor, normer, kön som svarar mot verkliga aktiviteter för 

kommunicerande individer.  RC-teorin är därför begränsad som förklaringsmodell till hur 

rationella val uppstår, då betydligt fler variabler måste ingå, som Denzin pekar på, för att 
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kunna tolka individers val i grupp eller för sig själva. Anhängare av RC-teorin som Ivan 

Ermakoff anser bland annat att aktörens rationella val är mer individuellt beroende på vad 

som efterfrågas, men normer finns alltid i aktören som denne lärt sig under livet. Däremot kan 

aktören göra ett självbedrägeri i att tro att denne gör ett rationellt val utifrån den information 

som aktören har och ändå bryta mot aktuella normer för sitt syfte. Därför kan aktören med 

sina normer och värderingar ändå göra egocentriska val som är optimala för aktören. 

Konsekvenserna av aktörens handlingar kan inte förutses då det inte finns några färdiga facit 

för vad konsekvensen kommer att bli. Om aktören vill ha något tillräckligt mycket kan det 

vara svårt att avgöra några alternativkostnader för andra val. Det finns alltid en osäkerhet i hur 

aktören handlar men att hon handlar rationellt är konstant och därför håller RC-teorin 

(Ermakoff, 2017). 

 

Triader 
 
Den tyske sociologen Georg Simmel (1950) citerad i Ritzer (1996, pp. 162-164).  är känd för 

sitt intresse för interaktion och samspelet mellan människor. Simmel koncentrerar sig mer på 

formen och mönstret än på innehållet i interaktionen mellan människor. Han studerade hur 

antalet eller geometrin mellan aktörer eller parter kan påverka kvaliteteten på interaktionen i 

en grupp. För Simmel är det en väsentlig skillnad på en grupps dynamik och roller mellan en 

dyad som innehåller två parter och en triad som innehåller tre parter. Simmel beskriver i fråga 

om att utöka medlemskap i en grupp att det inte finns något som kommer i närheten att 

förändras så fundamentalt som att lägga till en tredje part i gruppen och vilka roller som är 

möjliga för den tredje parten. Dyadens två separata parter har ingen mening att uppnå i en 

grupp eftersom det inte finns någon oberoende gruppstruktur, då varje part måste uppnå en 

hög nivå av individualitet enligt Simmel. Därför blir dyaden den lägsta formen av 

gruppstruktur.  

 

Simmel fokuserar på triaden och den tredje partens funktion samt de olika roller som den 

tredje parten kan ta i gruppen. Triaden utvecklar ett syfte utanför parternas medlemmar, det 

vill säga aktörernas individuella mål. Triaden utvecklar en oberoende och utjämnande 

gruppstruktur som i sin tur kan utgöra ett hot mot aktörernas individualitet.  

 

Simmel beskriver olika roller som den tredje parten kan ta. Det första exemplet är rollen som 

medlare mellan de två andra parterna. Om det finns en konflikt mellan de andra två parterna 
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kan den tredje parten ta rollens som medlare och försöka få de andra parterna att komma 

överens. Den tredje parten kan ha en lugnande effekt på de båda parterna och ha ambitionen 

att lösa konflikterna som uppstått eller uppstår mellan de andra två parterna. Det andra 

exemplet är att den tredje parten kan använda konflikter mellan de två parterna som oberoende 

part för att vinna fördelar i samspelet mellan de två andra konkurrerande parterna i gruppen. 

Den tredje parten skulle kunna ta ställning i konflikten till förmån för en part där den tredje 

parten får störst fördelar. Det tredje exemplet som Simmel anger är att den tredje parten 

medvetet kan starta konflikter mellan de två andra gruppmedlemmarna för att få fördelar eller 

övertaget i relationen i triaden genom att söndra och härska.   

 

Simmel angav att distansen i geometrin mellan gruppmedlemmarna gav aktören själv mening 

att upptäcka vilket värde som finns att vinna genom interaktionen och dynamiken mellan de 

övriga parterna. Kritiken mot Simmel som finns innehåller främst kritik mot bristen på 

empiriska data samt att de studier som han genomfört och refererat till bedöms som 

orelaterade och svåra att applicera på de teorier som han framlägger. Han har även blivit 

kritiserad för att se ordning mellan grupper där det inte finns någon ordning. Simmels 

anhängare räknar upp några exempel till hans försvar. Simmel har själv upplevt och studerat 

interaktion på nära håll och kan ge exempel på oräkneliga former av samspel mellan 

människor i verkliga livet. Hans kategorier tillåter former av flöden i den sociala verkligheten 

samt att hans teorier inte innehåller generellt påtvingade teoretiska scheman av interaktion 

och kategorier av grupper av människor som innehåller samtliga aspekter i den sociala 

världen. Att hans studier skulle ha brist på empiriska data är också något som inte är helt 

ovanligt inom sociologin. Simmel anser att de empiriska data som han använde var 

underordnade hans strävan att finna eller lägga fram en ordning av den sociala världen 

(Ritzer, 1996, pp. 163-164). 

 
Habitus 
 
Det centrala i den franska sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus är att individens 

handlingar alltid är sociala och kollektiva till sin karaktär. En individ kan leva och vistas i 

olika sociala miljöer där hon lär sig förhålla sig och agera utifrån de förutsättningar som finns 

i just den sociala miljön. Individen tillägnar sig då habitus genom de olika erfarenheter hon 

tillskansat sig i olika miljöer där hon befunnit sig under sin levnadsbana.  Olika sociala 
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miljöer kan skapa mer habitus än andra som uppväxtförhållanden som präglar individens 

handlingsförmåga (Månson, 2004, pp. 406-407).  

Habitus kan sägas vara den mentala och kognitiva struktur genom vilka människor hanterar 

den social världen. Det är genom dessa scheman som individerna förstår och värderar samt 

omvärderar sin omvärld. Därför är habitus kollektivt skapat genom historien och har blivit 

den kurs som gäller för den individen. Däremot inte sagt att individer är fastlåsta i sitt habitus 

utan kan transporteras från ett habitus till ett annat. Men det finns även individer som har 

kommer från mindre lämpliga sociala miljöer, habitus, som exempelvis om en bondson rycks 

upp från sitt uppehälle som jordbrukare på landsbygden och ska börja arbeta som börsmäklare 

på Wall Street. Det skulle inte fungera så särskilt väl då bondsonen inte har kunskapen om 

den sociala miljön eller de osynliga koderna som råder på Wall Street. Det går inte att bara ta 

en individ från en social miljö och flytta den till en annan social miljö. Individen måste själv 

vilja tillägna sig kunskapen och koderna som gäller i den nya sociala miljön för att få tillträde  

(Ritzer, 1996, pp. 540-541).  

 

Individer från olika typer av ursprung har möjlighet at skaffa sig nya livsstilar och komma in i 

nya sociala miljöer. Ett förändrat habitus är i själva verket en anpassning till en annan social 

miljö som kräver nya beteenden och förhållningssätt. När en individ gör en klassresa måste 

hon anpassa sig till spelreglerna som gäller för den nivån man nått. Har individen högre 

ambitioner och om förutsättningarna finns lär sig denne nytt habitus för den högre nivån. Hur 

man beter sig, pratar om, förstår outsagda regler och klär sig som förväntat är en del av den 

nivån av aktuell habitus som individen nått. Enligt Bourdieu förändras habitus genom kamp 

om etablerade eller helt nya fält som sociala positioner inom sociala konkurrensfält, vars 

positioner består av både reellt påtagliga resurser och symboliska tillgångar. Individernas 

kamp om sociala positioner sker i det sociala konkurrensfältet. Habitus är de nya färdigheter 

som individen skaffat sig i den nya sociala miljön som betecknas av förändrade handlings-och 

tankemönster som utvecklats i det sociala konkurrensfältet (Månson, 2004, pp. 408-409).  

Metod 
 
Under metodavsnittet kommer jag inledningsvis att motivera och redogöra för studiens 

metodval, kvalitativ metod. Jag kommer att diskutera utifrån fördelar, nackdelar av att 

använda kvalitativ metod med intervju. I nästa avsnitt redogör jag för hur urvalet av 

informanterna till studien gjordes samt hur undersökningen genomfördes.  Vidare kommer jag 
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att avhandla analysmetoden för studien samt kort redogöra för ordningsvakternas biografi. 

Därefter kommer jag att belysa och diskutera studiens trovärdighet. Slutligen kommer jag att 

reflektera över forskningsetiska överväganden i relation till min studie.  

 

Kvalitativ metod med intervju 
 

Målsättningen med undersökningen är besvara de frågeställningar som studien handlar om 

vilka är, hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag? Hur hanterar ordningsvakterna 

intressekonflikten mellan uppdragsgivaren Polismyndigheten och krogägaren samt hur 

resonerar ordningsvakterna om att vara statliga anställda och få lön från Polismyndigheten. 

För att nå svaren på de frågeställningar som ställs i studien behöver jag komma 

ordningsvakterna så nära som möjligt och samtala med dem för att ta reda på hur deras 

verklighet är beskaffad. För att kunna få en inblick i ordningsvakternas livsvärld valde jag att 

använda den kvalitativa metoden med intervju framför den kvantitativa metoden. Den 

kvantitativa metoden kan inte på samma sätt öppna upp för följdfrågor genom enkäter och 

siffror. Möjligheten behöver finnas i studien att kunna ställa uppföljningsfrågor samt ge 

ordningsvakterna utrymme att förtydliga sina svar och berätta det som är viktigt för dem.  

 

Som alla metoder har den kvalitativa metoden med intervju naturligtvis både fördelar och 

nackdelar. Några fördelar med kvalitativ metod är att metoden söker kunskap av vad 

informanten berättar. Intervjun görs som ett samtal där informanten får lägga ut texten i 

frågan eller ämnet och intervjuaren kan ställa uppföljningsfrågor där svaret som informanten 

gett kan förtydligas och klarläggas. Den som intervjuar en informant analyserar och tolkar 

meningen utav de svar som framkommer i intervjun (Kvale, 1997, pp. 45-47).  

 

I intervjusituationen kan intervjuaren med fördel använda sig av både kritiskt och kreativt 

tänkande för att analysera vad informanten berättar och ställa frågor som kontrollerar att 

intervjuaren uppfattat informantens svar på rätt sätt och få möjlighet att ställa frågor som 

fördjupar kunskapen och förståelsen för underliggande eller dolda faktorer i studien. Genom 

lekfullhet och kreativitet kan intervjuaren få informanten i samtalet att berätta både i det sagda 

men även i det outsagda. Det kritiska tänkandet kan i samverkan med det kreativa tänkandet 

vara i ständig process i intervjusituationen för att få den information som informanten ger 

uttryck för (Thornberg, 2015, p. 260).  
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Semistrukturerade intervjuer valdes som intervjuform för studien. Intervjuguide upprättades 

med frågor som är indelade i teman (Thornberg, 2015, p. 151). Den semistrukturerade 

intervjumetoden valdes för att ge informanten större frihet att avvika från intervjuguiden och 

prata om andra ämnen som inte ingår i intervjuguiden men som har betydelse för studien. Jag 

menar att den kvalitativa metoden genom semistrukturerade intervjuer kan ge bra svar på de 

frågeställningar som ställs i studien.  

 

Det finns naturligtvis också nackdelar med den kvalitativa metoden. Cohen, Manion och 

Morrison (2007) citerad i Thornberg (2015) pp. 261-262, ger utryck för flertalet problem med 

kvalitativ metod. När informanter intervjuas i en studie är det ofta en begränsad grupp 

individer ur en större population från intressegruppen som ställer upp på en intervju. Då kan 

ofta slutsatser dras utifrån vad som framkommer intervjuerna som genomförts. En fråga som 

forskaren ska ställa sig är hur representativa informanterna är för studien. Det är viktigt att 

vara försiktig med det som framkommer i studien och inte dra direkta slutsatser utan 

uppföljande studier. I den kvalitativa metoden är forskaren verktyget för tolkningen av 

resultaten som framkommer. Forskaren kan dra förhastade slutsatser genom att överskatta 

eller underskatta resultaten i studien beroende på att forskaren på förhand tror sig veta vilka 

resultat som ska framkomma i studien. Det kan även vara att forskaren är färgad av sin egen 

övertygelse och bortser från data som framkommer genom intervjuer som är oväntade eller 

inte passar in som förklaring till problemställningen. Det samma gäller valet av 

semistrukturerade intervjuer där intervjuformen ger frihet åt informanten att samtala om andra 

saker än vad som framkommer i intervjuguiden. Informanten vill kanske inte svara på 

känsliga eller komplicerade frågor genom att samtala om andra saker. Forskaren kan även 

försöka leda samtalet in på områden i intervjun där denne tror att svaret hittas,  

 

Den semistrukturerade intervjuguiden som används i studien består av tre olika delar. Första 

delen i intervjuguiden består av olika teman vilka är bakgrund/biografi, det dagliga arbetet 

och samverkan. Den andra delen i intervjuguiden är två Case som innehåller två olika 

intressekonflikter som beskrivs utifrån bestämda förutsättningar i krogmiljö. Fördelen med att 

använda Case är att jag vill höra ordningsvakterna berätta hur de skulle lösa problemen som 

uppstår och hur de resonerar kring dessa. Genom att använda två olika Case vill jag ge 

ordningsvakten friheten att tolka utifrån sin erfarenhet och livsvärld vilka val och 

konsekvenser som finns (Kvale, 1997, pp. 209-212). Den tredje och avslutande delen i 

intervjuguiden är att låta ordningsvakterna läsa de två artiklar som omnämns i början av 
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studien för att sedan besvara frågan om ordningsvakterna bör vara anställda och få lön från 

Polismyndigheten.  

Urval 
 
Via Polismyndigheten fick jag kontaktuppgifter till företag som hyr ut ordningsvakter samt 

personer som arbetar i krogmiljö eller på tillfälliga arrangemang. Jag ringde och mejlade till 

de företagen för att presentera studien och mitt syfte att intervjua ordningsvakter. I samtliga 

mejl bifogade jag ett informationsbrev där studiens syfte presenteras. Två samtal som jag 

ringde resulterade i två ordningsvakter som informanter i studien. En ordningsvakt ringde upp 

mig och ville bli intervjuad.  Genom snöbollsmetoden (May, 1997, p. 119) fick jag kontakt 

med ytterligare två ordningsvakter genom andra ordningsvakter. Totalt intervjuades fem 

ordningsvakter som är verksamma i sydvästra Sverige. Fyra ordningsvakter är män och en 

ordningsvakt är kvinna. Samtliga ordningsvakter har flerårig erfarenhet utav att arbeta i 

krogmiljö och på tillfälliga arrangemang.  

Genomförande 
 
Under november och december månad 2018 genomförde jag samtliga intervjuer på olika 

platser i sydvästra Sverige. Samtliga intervjuer hölls enskilt med varje ordningsvakt. Innan 

intervjuerna startade förklarade jag studiens syfte samt gav varje informant 

informationsbrevet i handen. Detta gjorde jag för att förklara hur informationen skulle 

förvaras samt att deras personliga uppgifter och anonymitet skulle bevaras. Dessutom 

klargjorde jag att informanterna alltid kunde vända sig till mig eller min handledare om de har 

frågor eller om de inte önskar kvarstå i studien efter intervjun. 

 

I avsnittet kvalitativ metod genom intervju har jag redogjort för att jag använder en 

semistrukturerad intervju i studien. Min målsättning är att informanterna inte ska känna sig 

spänd i intervjusituationen utan känna det mer som ett samtal där friheten finns att lägga till 

eller avvika från frågorna. Det ger mig möjlighet att lättare följa med i diskussioner och 

ämnen som informanten leder mig till i deras livsvärld (Kvale, 1997, p. 34). Intervjuerna 

genomfördes med en intervjuguide där frågorna är indelade i olika teman (se bilaga. 2). I 

intervjuguiden har jag två Case med förutbestämda förutsättningar. Jag använder Case i 

intervjuguiden för att jag vill att ordningsvakterna ska ur sin erfarenhet berätta hur det 

hanterar förutsättningarna i varje Case (Kvale, 1997, p. 210). Alla ordningsvakter har fått 

samma Case att utgå ifrån. Case 1, handlar om sexuella trakasserier och Case 2, handlar om 

berusning och ordningsstörning. Båda Case 1 och 2 utgår ifrån att krogägaren har motsatta 
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intressen kontra lagstiftning, med släkting till krogägaren som begår sexuella trakasserier 

samt i Case 2, ekonomiska intressen kontra berusning och ordningsstörning, detta i kontrast 

till ordningsvaktens uppdrag utifrån lagstiftningen. Jag önskade att tydliggöra 

intressekonflikterna ur två aspekter som finns i varje Case. Den första aspekten handlar om 

hur ordningsvakten skulle hantera Case 1 och 2 om de i verkligheten skulle ställas inför dessa 

på deras arbetsplatser. Den andra aspekten handlar om ordningsvakterna själva har upplevt 

något av de Case som beskrivits för dem eller snarlika situationer i sin yrkesutövning. Om 

ordningsvakterna har erfarenhet av dessa i sin yrkesutövning vill jag låta ordningsvakterna 

berätta om deras erfarenheter och hur de ser på varje intressekonflikt samt hur de själva har 

löst varje situation på deras arbetsplats.  

 

Artiklarna visade jag ordningsvakterna sist i intervjun. De fick läsa igenom dessa och ge mig 

sin respons på vad som framkommer i båda artiklarna. Flertalet av ordningsvakterna hade 

redan sett artiklarna och diskuterat dem på arbetsplatsen. Jag följer upp artiklarna med en 

följdfråga om ordningsvakterna ska vara anställda och få lön av Polismyndigheten. Intervjuns 

sista steg är att ge informanterna möjlighet att fritt berätta vad som eventuellt missats i 

intervjun.  

Analysmetod 
 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades intervjuerna till text. Den 

analysmetod som jag väljer att använda för att analysera den text som skrivits ut är tematisk 

analys. Ryan och Bernard (2003) pp. 85-109, beskriver fyra steg som jag använder mig av i 

analysen. De fyra stegen är att upptäcka underteman och teman, bestämma vilka teman som är 

viktigast för studien och därför begränsa antalet teman som framkommer i intervjuerna, 

rangordna varje tema och sista steget som är att koppla de teman som framkommer till de 

teoretiska modeller som används i studien.  

 

Första steget är att upptäcka underteman och teman. Det kan ofta vara svårt att hitta och 

identifiera teman i en text. Det som framkommer i en text är ofta uttryck för olika saker som 

forskaren ska vara uppmärksam på. Dessa utryck kan följa upprepade mönster som kan 

identifieras som teman, vilka besvarar frågan vad mönstret i texten är uttryck för. En teknik 

för att upptäcka teman i en text är att läsa texterna noggrant och markera teman med olika 

färgpennor. Ämnen som återkommer upprepade gånger i en text är ofta ett tema. Det andra 

steget är att begränsa de teman som är färgmarkerade. Genom att titta på de olika temana och 
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vad som har gemensamt både språkligt och kategorier som kan ha betydelse för studien tas 

fram. Det är viktigt att även analysera om det finns likheter och skillnader i teman. Det tredje 

steget är att kategorisera, sortera och rangordna de teman som framkommit genom analysen 

och bestämma vilka som är huvudteman och vilka som är underliggande teman. Vilka teman 

ska bestämmas som är väsentliga samt vilka som är huvudtema och underteman måste 

utkristalliseras sig när teman ställs mot varandra, vilket även innebär att avgöra vilka teman 

som är underordnade/överordnade varandra. Det fjärde och sista steget i analysen är att 

koppla de teman som analyserats fram och kategoriserats till de teoretiska modeller som 

används i studien. En fråga som forskaren måste ställa sig är om något tema saknas i texten 

och i så fall varför. Därefter arbetas en överskådlig modell som visar urklipp från intervjuerna 

på de teman som identifierats. I tabell 1 redovisas ett exempel på denna modell från studien 

med urklipp från intervjuerna där både underteman och teman har identifierats.  

 

Citat Undertema Tema 
Jag ser mig som en servicefunktion. Det bästa passet som 

finns är när jag gått ifrån arbetet och inte gjort ett handtag. 

Utan bara stått och tjötat med gästerna. Det är det bästa 

passet i min värld. /informant 2 

Jag har jättemycket yrkesstolthet, jag är väldigt stolt över 

mitt jobb. Man märker att när man nämner att man arbetar 

som ordningsvakt så är det ett yrke som alla har en åsikt om, 

ungefär som med polisen. Jag är jättestolt över det och jag 

vet att jag gör en väldigt viktig insats. /Informant 1 

Jag ser det som ett serviceyrke först och främst, men ibland 

så får man tillrättavisa folk men det är ytterst sällan. Jag vill 

säga att det man sår i dörren skördar man inne på 

nattklubben. Så ett bra bemötande det är grund och botten, 

det är det bästa, det funkar till 98 procent. /informant 3 

Man ska vara en person som inte syns eller hörs i lokalen 

men som ska agera när det händer någonting. Det är en 

jätteviktig funktion. / informant 4 

Jag ser ju på den när jag jobbar i nattklubbsbranschen främst 

är jag där för att upprätthålla ordning och säkerhet för 

kroggäster och även för att upprätthålla krögarens 

arbetsmiljö och för ordning i lokalen. Ordning och säkerhet 

för allmänheten. Det är ju där min roll är som ordningsvakt. 

Jag är där för att arbeta och för det jag är utbildad till och 

Service 

Kommunikativ 

 

 

 

Stolt 

Viktig 

 

 

 

Service 

Trevlig 

Kommunikativ 

 

Osynlig 

Viktig 

 

 
Ordning 

Säkerhet 

kroggäster 

Arbetsmiljö 

Underställd Polis 

Yrkesroll  
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vara underställd Polismyndigheten och upprätthålla ordning 

och säkerhet och jag är ju där av en anledning. /informant 5 
 

jag har hört om det att krogägaren har sagt att man inte får ta 

ut den personen för att dom betalar bra eller de köper 

mycket och är bra gäster. Och i vissa fall kan man se genom 

fingrarna men som sagt vi är där för att upprätthålla ordning 

och säkerhet för alla gäster inne på området så då kan man 

inte bete sig hur som helst bara för att man känner 

krogägaren och det brukar vi oftast göra väldigt klart för 

krogägaren sen kan det vara känsligt för arbetar man för ett 

bevakningsföretag som också vill vara kvar på objektet är 

dom oftast väldigt beroende av att ordningsvakterna som är 

på platsen gör ett jobb som krogägaren uppskattar och som 

han är nöjd med annars är det ju så att krogägaren kanske 

väljer ett annat bevakningsföretag så jag vet ju att 

konkurrensen är ganska hård på krogarna. /informant 5 

Det är klart, vi är ju deras (krögarnas) ansikte utåt. Så de 

kanske kan ha synpunkter på hur man står kanske och det är 

bra, får vi inte veta, det är ju bättre att de talar om det för 

oss. Men då ska det ju gå via den ansvarige, det är ju den 

som har den här dialogen, uppföljningsmöten om vad som 

har varit bra och vad som har varit dåligt och det som har 

varit dåligt får vi ta till oss och även det som varit bra. Vi 

ska ju lyfta gubbarna och så får vi tillrättavisa; slipsen ska 

inte hänga över axeln eller du ska bära slips till skjorta när 

du bär kostym eller sådana saker, krögaren betalar ju ändå 

för en tjänst så då har de ju rätt att ha synpunkter så länge 

det inte är hur vi utför vårt arbete/informant 3 

Dom (polisen) släpper den biten. Det är inte deras grej. Vad 

som händer inne på krogen är krögarens och 

ordningsvaktens sak, det är inte polisiärt. Så upplever jag det 

i alla fall men vi är ju där som deras förlängda arm. Men det 

är att det petas undan till ordningsvakten. Det är ditt ansvar. 

Det är ditt arbete detta. Vi har utanför. Det känns som att det 

här är inte vårt. /informant 4 

De (krögarna) backar upp oss till fullo just då men så kan 

man alltid diskutera efteråt. Gjorde vi rätt eller kunde vi göra 

på ett annat sätt. Men det handlar mer om att få det att se så 

smidigt ut som möjligt. /informant 2 

Bra gäster 

Köper mycket 

Känner ägaren 

Känsligt 

Beroende 

Hård konkurrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansikte utåt 

 

 

Uppföljningsmöte 

Positivt 

Negativt 

 

 

Betalar lön 

Synpunkter 

 

 

Polis ingen närvaro 

 

Inte polisärt 

 

O-vakts ansvar 

 

Backar upp 

Utvärdering 

Smidigt  

 

 

Intressekonflikt  
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Det största problemet är återigen polisens bristande resurser. 

Nästan varannan gång när vi har någon person och vi 

inväntar polis, vi blir låsta, det är därför. Det låter kanske 

väldigt att; vi är ju 4 personer det är ju jättelugnt men händer 

det en grej tar det minst 2 personer och så är vi fast. Det 

hände nu senast i lördags, vi griper 1 person och då är 2 

personer fast med honom och då är vi bara två helt plötsligt 

och minst 1 måste vara vid entrén och då är vi bara 1 inne på 

krogen. Ibland tar det 20,30,40 minuter, jag har varit med 

om att gripa folk och vänta 1 timme på polisen. Nu pratar vi 

om ute på landet, i storstäder… där händer det aldrig, det går 

max 5 minuter så har du en polispatrull. Och där har du en 

arbetsmiljörisk, man blir ju låst. Ibland så är stället utformat 

så att vi faktiskt kan ta undan personen, men ibland får vi ha 

den här personen synligt för andra och då kan det vara så att 

personens kompisar ska blanda sig i. Går det 5,10 minuter 

okej då är det ingen som har sett men går det 20 minuter så; 

kom igen han har ju lugnat ner sig och oftast har de ju lugnat 

ner sig och då kommer de här diskussionerna; kom igen han 

är ju lugn nu, skit i det nu släpp honom bara, och ju mer 

tiden går desto otåligare blir de. Och helt plötsligt är det inte 

2 utan alla 4 kan vara inblandade och då är det ingen som är 

inne på krogen. /informant 1 

Frånvarande polis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

Släpper utan åtgärd 

Tabell 1. 

Ordningsvakternas biografi 
 
Under detta avsnitt kommer jag att avge en kort biografi av informanterna. Av de fem 

ordningsvakterna som intervjuats i studien är fyra män och en kvinna. Åldersspannet på 

informanterna är mellan 27 - 49 år. Deras erfarenhet av att arbeta som ordningsvakt i 

krogmiljö varierar från 3–27 år.  Samtliga ordningsvakter arbetar i olika delar av sydvästra 

Sverige både på landsbygden men även på stadsmiljö. Flertalet ordningsvakter i studien har 

erfarenhet av att arbeta som ordningsvakt i andra delar av Sverige.  

Studiens trovärdighet 
 
I kvalitativ forskning behöver forskaren egenskaper som sträcker sig långt mer än bara till 

metodologi, teoretisk tillämpning och genomförda studier för att få trovärdiga resultat. 

Michael Quinn Patton (2002) citerad i Thornberg (2015, pp. 260) beskriver två 

förhållningssätt, kritiskt tänkande och kreativt tänkande, som forskaren måste drivas av och 
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kombinera tillsammans med. Det kritiska tänkandet ska stå som garant för det skeptiska 

tänkandet och granska och pröva det som framkommer i studier emedan det kreativa ska stå 

för meningsskapande genom lekfull kreativitet. Kombinationen mellan det kreativa och det 

kritiska gör att forskaren kan generera studier med trovärdig kvalitet. Sharan B Merriam 

(1998) citerad i Thornberg (2015, pp. 260-261) uppställer tre krav på forskaren i kvalitativ 

forskning. Det första kravet är tolerans för vagheter och tvetydigheter. Forskaren måste vara 

tålmodig med att det inte finns självklara tillvägagångsätt i forskningen utan måste mer som 

en detektiv leta upp ledtrådar för att kunna dra sina slutsatser. Det andra kravet handlar om att 

forskaren måste vara sensitiv och känslig för sitt material och inte färgas av sina egna 

värderingar och förkunskaper. Det tredje kravet beskriver att forskaren ska vara en god 

kommunikatör. Forskaren ska vara god kommunikatör med informanter och skapa goda 

relationer. Om forskaren är bra på att skriva är denne ofta även en god kommunikatör. 

Forskaren ska bland annat kunna presentera sina resultat och studier på ett strukturerat och 

överskådligt sätt som gör det begripligt för läsaren vilka slutsatser och poänger som finns. 

 

Min intention med detta examensarbete är att studien ska vara trovärdig och hålla god 

kvalitet. Genom att beakta ovanstående kvalitetsbegrepp vill jag skärpa upp studiens kvalitet 

och trovärdighet.  Jag vill skapa trovärdighet genom tydlighet i frågeställningar, metodologi 

och teori, disposition samt transparanta resultat som väcker läsarens intresse.  Jag har 

analyserat det empiriska materialet med en kritisk blick på de slutsatser och teman som 

framkommit i studien. Eftersom den kvalitativa metoden förlitar sig på forskaren som 

verktyg, eller som i detta fallet mig som student, måste jag vara medveten om mina egna 

värderingar och inte färga mina slutsatser genom dem. Därför försöker jag skapa en distans 

mellan mig och de resultat som framkommer genom de semistrukturerade intervjuerna. 

Genom att vara lyhörd för både vad informanterna berättar och upptäcka information och 

strukturer som de inte direkt uttrycker utan endast indirekt. Mitt uppsåt är att vara ärlig och 

uppriktig med mina resultat och inte lägga till eller dra ifrån väsentlig information i studien. 

 
Forskningsetiska överväganden 
 
I studien har jag följt och beaktat vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed år 2017. 

Dessa riktlinjer eller kodex är till för att skydda individer i studier så att kränkningar inte sker 

av individer eller den information som framkommer i studien röjs och blir till nackdel för 

individer som deltagit i studier. I arbetet med denna studie har forskningsetiska överväganden 
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beaktats och vägts bland annat i frågeställningar, metodansats och hur frågor i intervjuguiden 

ställs. Informationsbrevet om studien och intervjuguidens utformning har godkänts i samråd 

med min handledare för att skyddet för informanterna ska vara så bra som möjligt. Jag har 

både i förberedelserna och under arbetet med studien varit öppen mot informanterna vad 

studien handlar om och dess syfte. Jag har informerat informanterna genom ett 

informationsbrev med deras rättigheter samt innan varje intervju startade om hur 

intervjumaterialet förvaras och att de kan när som helst avbryta deras medverkan i studien. 

Jag har även informerat informanterna att intervjumaterialet kommer att hela tiden att vara 

inlåst fram till att uppsatsen är examinerad (Vetenskapsrådet, 2017). Jag kommer nu att 

redogöra för några forskningsetiska överväganden som jag har ställts inför i arbetet med 

studien. 

 

Eftersom jag har arbetat som alkoholhandläggare och varit verksam som kommunal 

tillsynsman både i krogmiljö och på tillfälliga arrangemang kan detta färga min uppfattning 

med min förförståelse utav vilka svar jag tror att jag får utav ordningsvakterna. Jag har inte 

varit verksam som alkoholhandläggare i sydvästra Sverige och därav har jag ingen relation till 

någon av de städer, krogar, krögare eller något annat som framkommer i studien. Eftersom jag 

som student är ett instrument som tolkar vad som framkommer i studien måste jag vara 

medveten om mina erfarenheter och förutbestämda uppfattningar.  Jag tror att mina 

erfarenheter på området ger mig större möjlighet att ställa relevanta följdfrågor på 

informantens respons i samtalet.  

 

När jag efterfrågade informanter i bevakningsföretag eller bland enskilda ordningsvakter fick 

jag intrycket att det var en mansdominerad bransch. Även om jag inte har ett genusperspektiv 

i studien observerade jag att flertalet ordningsvakter var män. En av informanterna är kvinna. 

Några kvinnliga ordningsvakter fick frågan om de ville medverka i studien men de valde att 

tackade nej till intervju. Anledningen till att de kvinnliga ordningsvakterna tackade nej till 

intervju kan vara att de är rädda för att anonymiteten röjs eftersom de arbetar i en 

mansdominerad bransch. En annan anledning som även angavs var tidsbrist eftersom flertalet 

av de kvinnliga ordningsvakterna hade ordningsvaktsarbetet som bisyssla och inte som 

heltidssysselsättning. De anledningar till att så få kvinnor ville ställa upp i studien är oklar och 

de anledningar som nämns kan vara värda att nämnas eftersom endast en informant var 

kvinna i studien.  
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Alla ordningsvakter som har intervjuats har fått anonymiserade namn för att de inte ska kunna 

identifieras. Alla städer, bevakningsföretag, ordningsvakter, krogar eller tillfälliga 

arrangemang samt annan personal kommer att fingeras. Ordningsvakterna som medverkar i 

studien kallar jag för Kalle, Peter, Carlos, Anna och Henrik.  

Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för och analysera de resultat som studien genererat 

utifrån intervjuerna som genomförts med de fem ordningsvakterna. Jag kommer att redovisa 

resultaten genom underteman och teman som tagits fram genom tematisk analys i studien, 

vilket framgår av metodavsnittet. De teman som redovisas under resultat och analys är 

ordningsvakternas yrkesroll, ordningsvakternas intressekonflikt, anställningsform och 

förbättringsområden. Tolkningen av vad som framkommer i de redovisade temana tolkas med 

hjälp av den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen för studien. Avslutningsvis 

kommer jag att diskutera studiens resultat i förhållande till de frågeställningarna studien har. 

Sist av allt kommer jag att ge förslag på framtida forskning. 

 

Ordningsvakternas yrkesroll  
 

Ordningsvakterna ger en ganska samstämmig bild av sin yrkesroll. De är sammantaget stolta 

över att vara ordningsvakter och de ser sig genomgående som en servicefunktion. 

Ordningsvaktens huvuduppgift på sin arbetsplats är att upprätthålla och ansvara för den 

allmänna ordningen och säkerheten på deras arbetsplats i krogmiljö. Det främsta vapnet för att 

nå detta är enligt ordningsvakterna ett gott bemötande och att vara kommunikativ mot 

gästerna på krogen. Kommunikationen med gästerna både vid dörren men även under kvällen 

är ett verktyg i förebyggande syfte i kontakten med gäster. Ordningsvakterna menar att gäster 

som upplever sig fått ett bra bemötande av ordningsvakten under kvällen lyssnar också bättre 

på tillsägelser och beslut om att avvisas från krogen. Då behöver inte ordningsvakten 

vanligtvis använda tvångsmedel för att avvisa gästen, utan denne går självmant hem utan 

vidare diskussion. Denna strategi med att vara kommunikativa med gästerna både vid dörren 

och under kvällen är förenligt med RC-teorin om rationella val. Detta val görs då det finns 

förmåner för ordningsvakten då denne får mer lätthanterlig arbetsbörda.  Fysiska ingripande 

behövs då inte i lika stor utsträckning. I jämförelse med Calveys fältstudie (2018) om 

utkastarna i staden Manchester i Storbritannien, så är deras yrkeskultur där förknippad med 

våld och att utkastarna begår kriminella handlingar. Även om kritik finns i Sverige om att 
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ordningsvakter ibland begår övervåld mot allmänhet (Hansen Löfstrand Cecilia, 2017), kan 

ordningsvakterna förbättra sin arbetsmiljö genom bra bemötande av gäster i krogmiljö. Detta 

kan ses som ett rationellt val av ordningsvakterna som minimerar behovet av användandet av 

legalt våld för att upprätthålla ordning och säkerhet på sina arbetsplatser. Detta är även att 

beteckna som ett habitus då ordningsvakten får förhålla sig till de förutsättningar och krav 

som finns i den sociala miljön på deras arbetsplats. De koder och spelregler som finns i varje 

krogmiljö behöver ordningsvakten lära sig för att behålla sitt arbete och uppdrag. Samtliga 

ordningsvakterna berättar om att arbeta inom servicebranschen men även att hålla 

grunduppdraget som ordningsvakterna har, vilket är att upprätta ordning och säkerhet för 

allmänheten. Ingen av ordningsvakterna gav uttryck för att osynliggöra grupper av etniciteter 

som exempelvis visas genom den danska forskningen om utkastare vilka inte släpper in 

etniciteter som skrämmer den ekonomiskt starka danska medelklassen Søgaard (2014). 

Däremot är ordningsvakterna väl införstådda med den svenska diskrimineringslagstiftningen.   

 
 ”Jag ser det som ett serviceyrke först och främst, men ibland så får man tillrättavisa folk men det är ytterst 

sällan. Jag vill säga att det man sår i dörren skördar man inne på nattklubben. Så ett bra bemötande det är 

grund och botten, det är det bästa, det funkar till 98 procent. / Kalle  
 

”Jag ser mig som en servicefunktion. Det bästa passet som finns är när jag gått ifrån arbetet och inte gjort ett 

handtag. Utan bara stått och tjötat med gästerna. Det är det bästa passet i min värld. ”/Carlos  

 
Jag ser ju på den när jag jobbar i nattklubbsbranschen främst är jag där för att upprätthålla ordning och 

säkerhet för kroggäster och även för att upprätthålla krögarens arbetsmiljö och för ordning i lokalen. Ordning 

och säkerhet för allmänheten. Det är ju där min roll är som ordningsvakt. Jag är där för att arbeta och för det 

jag är utbildad till och vara underställd Polismyndigheten och upprätthålla ordning och säkerhet och jag är ju 

där av en anledning. / Anna  

 

Kommunikationen med gästerna uppfattas som viktig för att ordningsvakten ska få bättre 

verktyg att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ett bra arbetspass i krogmiljö är när 

ordningsvakten inte behöver ingripa mot någon gäst utan att kvällen avlöper på ett städat och 

ordnat sätt där gästerna som besöker krogen bara har trevligt.  Ordningsvakten Henrik 

berättade att yrkesrollen innebar för honom att vara osynlig i lokalen och inte störa gästerna 

med onödig mycket uppmärksamhet för att inte uppfattas som provocerande. Detta kan också 

ses som ett rationellt val då ordningsvakten inte söker uppmärksamhet och försöker göra sig 

osynlig.  
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”Man ska vara en person som inte syns eller hörs i lokalen men som ska agera när det händer någonting. Det är 

en jätteviktig funktion.” / Henrik  

 

Yrkesrollen har förstärkts med hjälp utav ny uniform för ordningsvakterna. Uniformen liknar 

polisens uniform men skiljer sig i färgen. De flesta av ordningsvakterna tycker det tycker att 

det är bra att de har enhetlig uniform för alla ordningsvakter som kan kännas igenom oavsett 

vilka miljöer som de arbetar inom.  

 
”Den nya uniformen är anpassad så att vi ser mer ut som poliser, det är exakt samma reflexvästar det är bara 

att det står ordningsvakt eller polis/…/ så jag tycker det är helt rätt att man infört en uniform. Sen om det var 

medvetet eller omedvetet att den liknar väldigt mycket polisens det går alltid att diskutera. Jag är väldigt 

övertygad om att det var medvetet gjort, på gott och ont, jag vill inte bli förknippad med polisen men samtidigt, 

det spelar ingen roll om du tillkallar en ordningsvakt eller polis, vi agerar utifrån samma juridik. /Peter  

 

Ordningsvakten Peter upplever att det är bra med den nya uniformen då det understryker att 

han är myndighetsperson och att gäster inte ska kunna ifrågasätta vem han är när han ingriper 

i krogmiljö.  

 

Av de fem ordningsvakterna som intervjuades i studien är endast en kvinna. Då jag fick 

intrycket av att ordningsvaktsyrket är mansdominerat ville jag veta om upplevelserna skilde 

sig mellan de manliga ordningsvakterna och ordningsvakten Anna. 

 
”Jag tycker inte jag ser så stor skillnad. Jag ser bara fördelar med det. Jag kan ta saker som mina manliga 

kollegor inte kan ta. Jag tar mycket bättre hand om män. Man hävdar sig inte på samma sätt mot en kvinna, om 

jag skulle säga ifrån har jag lättare att ta konflikt mellan två män än mellan två tjejer. Det är mycket fördelar 

men samtidigt så kollegialt har vissa män svårt att tro att en kvinna kan vara ordningsvakt. Man kan bli 

ifrågasatt om man klarar av vissa arbetsuppgifter/…/ Jag personligen ser inga problem med det men sen förstår 

jag att det kan vara problem och det kan vara så att manliga kollegor ser ner på en kvinnlig kollega för att man 

är just kvinna. Så är det nog inom polisyrket också. Kvinnliga ordningsvakter ökar inte direkt.” Anna 

 

Upplevelserna skiljer sig inte märkbart åt mellan de manliga ordningsvakterna och Anna. 

Dock anser Anna att hon som kvinnlig ordningsvakt har flera fördelar i sitt arbete i 

krogmiljön. Hon har lättare att säga ifrån mot män som är i konflikt med varandra. Hon 

upplever att många lyssnar mer på henne därför att hon är kvinna. Ordningsvakten Anna 

berättade också att hon ofta fick glada tillrop främst av kvinnliga gäster men även av manliga 
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gäster på krogen. Däremot kände hon sig ifrågasatt av några manliga ordningsvaktskollegor 

att hon inte skulle klara av ordningsvaktsarbetet som kvinnlig ordningsvakt. Anna har arbetat 

en längre tid i yrket och känner sig säker i rollen som ordningsvakt. Hon anser att det behövs 

betydligt fler kvinnliga ordningsvakter än det finns idag. I Calveys fältstudie (2018) från 

Manchester observerade han en ökning av kvinnliga utkastare men ordningsvakten Anna 

bedömer att kvinnliga ordningsvakter inte ökar i antal i Sverige. Dock är hon ensam som 

kvinnlig informant och det behövs betydligt fler intervjuer med kvinnliga ordningsvakter för 

att kunna dra några slutsatser. 

 
Intressekonflikt 
 

Polismyndigheten är den myndighet som ordningsvakterna är underställda och ska rapportera 

till både före och efter varje arbetspass. När ordningsvakterna har gjort ett ingripande på en 

krog och omhändertagit en kroggäst ska ordningsvakterna ringa polisen för att en patrull ska 

komma till den aktuella krogen och ta över ärendet från ordningsvakterna. Enligt 

ordningsvakterna finns det stora skillnader med polisär närvaro mellan städer och landsbygd. 

Polisen har bristande resurser vilket gör att ordningsvakterna känner sig utelämnade vilket är 

speciellt märkbart på landsbygden. Ordningsvakterna berättar att de ibland tvingas släppa 

berusade personer och ringa efter en taxi till dem alternativt få tag på en anhörig då inte 

polisen kommer skyndsamt på landsbygden. Ordningsvakterna är en del av en triad och har att 

förhålla sig till de andra aktörerna Polismyndigheten och krogägaren. En bra kommunikation 

behövs i triaden för att avgöra hur ordningsvakterna ska välja att agera beroende på vad de 

andra parterna väljer att göra.  

 
”Ja det gör det. Det största problemet är återigen polisens bristande resurser. Nästan varannan gång när vi har 

någon person och vi inväntar polis, vi blir låsta, det är därför. Det låter kanske väldigt att; vi är ju 4 personer 

det är ju jättelugnt men händer det en grej tar det minst 2 personer och så är vi fast. Det hände nu senast i 

lördags, vi griper 1 person och då är 2 personer fast med honom och då är vi bara två helt plötsligt och minst 1 

måste vara vid entrén och då är vi bara 1 inne på krogen. Ibland tar det 20,30,40 minuter, jag har varit med om 

att gripa folk och vänta 1 timme på polisen. Nu pratar vi om ute på landet.” Peter  

 

I städerna har Polismyndigheten bättre bemanning och då behöver inte ordningsvakterna 

vänta så länge på en polispatrull när de behöver polisens insatser. Dock kommer polisen 

ytterst sällan in på krogen. Polisen besöker inte ordningsvakterna inne på krogen utan 

kommer för det mesta och hälsar på ordningsvakterna utanför krogen. Ibland går inte 
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poliserna ens ur patrullbilen utan hissar ner rutan på bilen och byter några ord innan poliserna 

far vidare. Ordningsvakten Henrik berättar hur han upplever polisens brist på närvaro på 

krogen. 

 
”Vad som händer inne på krogen är krögarens och ordningsvaktens sak, det är inte polisiärt. Så upplever jag 

det i alla fall men vi är ju där som deras förlängda arm. Men det är att det petas undan till ordningsvakten. Det 

är ditt ansvar. Det är ditt arbete detta. Vi har utanför. Det känns som att det här är inte vårat.” Henrik  

 

Polisbristen i Sverige som ordningsvakterna berättar om har naturligtvis sina konsekvenser för 

samhället i sig och för ordningsvakternas arbetsplatser då Polismyndigheten måste prioritera 

sina resurser. Hur kan man tolka ordningsvakten Henriks upplevelse att poliserna fördelar 

ansvaret till ordningsvakterna inne på krogen emedan polisernas ansvarsområde är utanför 

krogen? Noaks (2008) beskriver relationen mellan offentlig och privat polis som brist på tillit, 

konflikter, klagomål och konkurrens. En möjlig förklaring till Henriks upplevelse skulle 

kunna vara både konkurrens men även brist på tillit hos poliserna som inte ser 

ordningsvakterna som sina allierade utan lämnar områden till ordningsvakten. Naturligtvis 

kan det vara just den nämnda resursbrist som det handlar om och inte brist på tillit från 

Polismyndighetens som gör att ordningsvakterna ensamt får förtroendet på krogen.  

 

Krogägarna är en part som ordningsvakterna alltid måste förhålla sig till på krogen. Dels så 

kan ordningsvakterna vara anställd direkt av krogägaren men oftast så köps tjänsten in av ett 

bevakningsföretag som hyr ut ordningsvakter. I Intervjuerna är det många av 

ordningsvakterna som trycker på att relationen med krögaren är god. 

 
”Bra kontakt, absolut. Det är ju dem vi samarbetar med vi är ju en länk mellan polis och krögare och det är ju 

de som betalar våra löner så att det ska vara en bra kontakt. Och det är ju den ansvariges roll att va en länk 

mellan vaktbolaget och krögaren egentligen. Så att det funkar jättebra.” Kalle  

 

Eftersom krögaren betalar lönen och för att kunna fortsätta uppdraget behöver 

ordningsvakterna vara kommunikativ och samarbetsvillig. Den sociala miljön och de enskilda 

krogarna innebär har sina koder och spelregler. Vilka koder som gäller för varje social miljö 

är olika från krog till krog. Ordningsvakten behöver förstå och läsa av dessa koder och 

spelregler (habitus)som gäller på just den krogen för att behålla sin anställning och uppdrag 

på den aktuella krogen. Ordningsvaktens samarbetsförmåga, bemötande och att prata samma 

språk och koder med krogägaren behövs då anställningen hänger på att samverkan mellan 
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parterna blir bra. Det kan även innebära en avvägning och ett rationellt val för ordningsvakten 

att denne handlingar i egenintresset av att behålla sin anställning.  

 

Kan det innebära att det blir en intressekonflikt mellan ordningsvaktens uppdrag och 

krögarens egenintresse? Det är även en frågeställningarna för studien hur ordningsvakterna 

hanterar den intressekonflikt mellan uppdragsgivaren Polismyndigheten och krogägaren. 

Ordningsvakten Oliver Meyner skriver i sin replik att ordningsvakterna kan förlora arbetet om 

denne inte gör som krogägaren vill. Hur upplever de intervjuade ordningsvakterna 

beskrivningen av intressekonflikten.  

 
”Ja det kan vara det och då kan krögaren tycka att nej vi vill inte ha den (ordningsvakten) här för att… det kan 

ju ha vart att de slängt ut kompisen, då vill de inte ha honom. Generellt sett krögarna vill ha det sista att säga till 

om, alltid, de vill de för de vill ju bevaka sitt vinstintresse och vill ha in vissa personer. Så det har garanterat 

hänt.” Henrik  

 
Ordningsvakterna känner igen den beskrivna intressekonflikten men flertalet av 

ordningsvakterna hävdar att det inte händer så ofta på krogen och att flertalet av krogägarna 

inte blandar sig i ordningsvakternas arbete, utan istället backar upp ordningsvakten i deras 

arbetsuppgifter. 

 
”Det är ju vårat jobb och vi har ju stöttning 100 procent från krögarna i det vi gör, vi gör ju det av en 

anledning, man hittar ju inte på grejer. Om man har personliga saker, det lämnar man hemma. När man jobbar 

då jobbar man och då är det professionellt som det ska ske. Så vi har krögarens stöd alltid, så inga olustkänslor. 

Och är det nånting så tar man det efteråt i så fall att det där var min dotter eller svåger eller vad det nu kan va. 

Det är inget hårt utan det funkar som det ska och vi har stöttning i det vi gör.” Kalle  

 

I de två Case som jag berättade för ordningsvakterna utifrån olika scenarion gjorde samtliga 

ordningsvakter som intervjuades bedömningen att lag och rätt går före krogägarens intresse. 

Uppdraget som myndighetsperson väger mycket tyngre hos ordningsvakterna utan att 

undandra sig ansvaret för sitt uppdrag.  

 
”Jag tillkallar ju polis, det han har gjort är ju brottsligt och kvinnan vill ju göra en anmälan så där följer vi 

boken oavsett om det är krögarens bror eller inte. Det finns inga förmildrande omständigheter. Sen är det som 

sagt… jag har ju sett det och reagerar på det, tjejen vill göra en anmälan och vill inte hon göra en anmälan så 

kan jag göra en anmälan så är det ju.” Kalle  
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Ordningsvakten Anna berättar att konkurrensen mellan bevakningsföretagen i städerna kan 

göra att företagen anstränger sig för att gå krogägarens önskemål till mötes. I annat fall kan 

krogägaren byta bevakningsföretag om denne inte är nöjd och då förlorar bevakningsföretaget 

sitt uppdrag hos på den enskilda krogen. Ordningsvakterna och bevakningsföretagen måste se 

över sina handlingsalternativ och göra rationella val för att göra krogägaren nöjd och ändå 

kunna behålla och sköta uppdraget som ordningsvakt. 

 
”ja, det kan hända. Jag själv har inte varit med i det men jag har hört om det att krogägaren har sagt att man 

inte får ta ut den personen för att dom betalar bra eller de köper mycket och är bra gäster. Och i vissa fall kan 

man se genom fingrarna men som sagt vi är där för att upprätthålla ordning och säkerhet för alla gäster inne på 

området så då kan man inte bete sig hur som helst bara för att man känner krogägaren och det brukar vi oftast 

göra väldigt klart för krogägaren sen kan det vara känsligt för arbetar man för ett bevakningsföretag som också 

vill vara kvar på objektet är dom oftast väldigt beroende av att ordningsvakterna som är på platsen gör ett jobb 

som krogägaren uppskattar och som han är nöjd med annars är det ju så att krogägaren kanske väljer ett annat 

bevakningsföretag så jag vet ju att konkurrensen är ganska hård på krogarna. I alla fall i det området som jag 

jobbar i och då blir det ju ofta så att bevakningsföretagets ägare sätter krav på ordningsvakterna att vi ska 

lyssna på krogägaren och se mellan fingrarna och så där för att dom är rädda för att bli av med uppdraget. Så 

det har ju hänt.” Anna  

 
Hur mycket inflytande har ordningsvakten både på sin arbetsplats men även i den beskrivna 

intressekonflikten.  Trots att Polismyndigheten inte går in på krogen kan ordningsvakterna när 

de får problem ringa Polismyndigheten och be om hjälp. Ofta får ordningsvakterna den hjälp 

de önskar som ordningsvakten Henrik beskriver. 

 
”Nu var jag med om en händelse som gjorde att vi sa till polisen att ni får hjälpa oss här. Men det blev inget 

spontanbesök då utan vi larmar dit dom och dom kom och hjälpte till fysiskt och de tyckte att nej, det här funkar 

inte, så det blev en reprimand på krogen utan dess like efteråt. Inte utan dess like kanske men det blev till och 

med så att en polischef hörde av sig två dagar efteråt och fråga hur är läget här. Det är en gång det har hänt. 

De hörde av sig till bolaget och till krögaren så att vi tillsammans hade en dialog efteråt hur kan vi förbättra. 

Det var en ny upplevelse.” Henrik  

 

Här finns inte den motsättning som Noaks (2008) beskriver om relationen mellan den 

offentliga och privata polisen. Här finns inte någon konkurrens eller misstroende utan poliser 

kommer på anrop av ordningsvakterna och engagerar sig i aktuella problem och detta trots att 

poliser upplevs som väldigt frånvarande på krogen. Ordningsvakterna är inte utlämnade utan 

har inflytande med hjälp utav polisen. Det finns ett flertal exempel i intervjuerna där poliser 
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går in och hjälper ordningsvakterna och även i vissa fall som kan vara till nackdel för 

krogägaren.  Det är klart att förhållandet och relationerna mellan ordningsvakterna, polisen 

och krogägarna är komplex men ordningsvakternas upplevs kunna få stöd i sitt arbete hos 

polisen.   

 

Anställningsform  
 

En av frågeställningarna för studien är hur ordningsvakterna resonerar på om de skulle vara 

anställda och få lön av Polismyndigheten. Så gott som samtliga fem ordningsvakter svarade 

att de inte anser att det är en bra idé. Även om problemen med intressekonflikten med 

krogägaren kan existera så anser alla de intervjuade ordningsvakter att det inte är en lösning 

att vara anställd och få lön från Polismyndigheten.  

 
”I ett perfekt Sverige så skulle det gå till så, men rent praktiskt skulle det inte gå. Nej jag håller inte med. Jag 

förstår att vissa problem skulle försvinna men jag tror också att det går att få bort de här problemen med en 

bättre och längre utbildning, bättre dialog mellan polismyndighet, krögare och ordningsvakter eller bolagen 

som tillhandahåller ordningsvakter, det skulle gå. Och det är inte bara krögarna som är problemet det är även 

ordningsvakterna som inte har moral nog att stå upp för vad som är rätt och vad som är fel.”/ Kalle  

 

För att komma tillrätta med de problem som finns inom ordningsvaktsyrket behövs det enligt 

ordningsvakterna åtgärder. Den åtgärd som föreslås är att förbjuda ordningsvakter som 

enskilda aktörer att anställdas direkt av krögaren. Bevakningsföretag borde vara enda källan 

till uthyrning av ordningsvakter. Ordningsvakterna menar att det är lättare som bolag att 

hantera olika konflikter med krogägaren och låta företrädare för bevakningsföretagen ha 

kontakt på ledningsnivå med Polismyndigheten. Enskilda ordningsvakter kan inte på samma 

sätt förändra eller förbättra sin arbetsmiljö och situation som ett bevakningsföretag har 

möjlighet att göra. Flertalet av ordningsvakterna är eller har varit anställda av ett 

bevakningsföretag samtidigt som några är och varit direkt anställd av krogägaren. Flertalet av 

ordningsvakter kan berätta om negativa upplevelser som direktanställd av krogägaren och 

avsaknad stöd i sitt arbete. Precis som ordningsvakten Kalle berättar att de som enskilda 

ordningsvakter inte kan påverka i samma utsträckning som ett bevakningsföretag kan. I 

fältstudien som David Calvey gjorde år 2018 på nattklubbarna i Manchester framgick det att 

utkastarna hade dåligt rykte och att de var anställda direkt utav krogägaren. Den 

beroendeställningen mellan utkastarna och krogägaren blev en dyad där egenintresset tog 
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överhanden och utkastarna själva fick släppa in gäster som de bedömde som lämpliga. Därför 

borde egenintresset bli lägre när bevakningsföretag ensamt får hyra ut ordningsvakter. 

 

Förbättringsområde 
 

Ordningsvakterna nämner vid intervjuerna flertalet områden inom deras yrke som behöver 

förbättras. Utbildning är en del av förbättringsområdet. Det är både grundbildningens längd 

som ordningsvakterna anmärker på men även den fortbildning som ordningsvakterna 

genomgår för att vart tredje år för att förnya sitt förordnande. Ordningsvakterna efterfrågar 

mer samträning tillsammans med polisen för att kunna agera tillsammans på bättre sätt och 

knyta sig närmare de poliser som tjänstgör i regionen.  

 

Ordningsvakten Anna föreslår att rekryteringen som Polismyndigheten har till 

ordningsvaktsutbildningen behöver bli bättre då många upplever att det rekryteras olämpliga 

ordningsvakter till yrket. Det borde vara mycket högre krav för att bli ordningsvakt och för att 

ge ett bättre rykte av ordningsvaktsyrket än vad de har idag. 

 
”Den här handlar om oseriösa vakter och det finns det ganska mycket av. Precis som jag sa tidigare tycker jag 

att Polismyndigheten borde se över sin rekrytering till utbildningen för att få bort de här oseriösa vakterna som 

inte ska vara där, som missbrukar sin arbetsposition.  Det är väldigt påtagligt i storstäderna där det finns 

otroligt många olika vaktbolag.” Anna   

 

Som tidigare beskrivet under anställningsform anser samtliga ordningsvakter att enskilda 

ordningsvakter inte borde tillåtas att anställas direkt av krögaren utan endast genom 

bevakningsföretag. Detta förslag är också riktat för att komma tillrätta med ordningsvakter 

som är olämpliga i branschen.  
 

En enskild firma är för mig inte ett bevakningsföretag. Så de skulle också försvinna. Mycket av 

problemordningsvakter, entrévärdar som de har blivit istället skulle också kunna försvinna. För till syvende och 

sist så vill de seriösa krogägarna inte ha något problem med ordningsvakterna på stället och då skulle de 

försvinna och byta till ett bevakningsföretag och så hade de varit borta. Det är lättare att flytta på ett 

bevakningsföretag än på den enskilde ordningsvakten för det är en personlig relation. / Carlos  
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Sammanfattande diskussion 
 
Målsättning med studien har varit att undersöka och besvara de frågeställningar som studien 

handlar om vilka är: 

• Hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag?  

• Hur hanterar ordningsvakterna intressekonflikten mellan uppdragsgivaren 

Polismyndigheten och krogägaren?  

• Hur resonerar ordningsvakterna om att vara statligt anställda och få lön från 

Polismyndigheten? 

Ordningsvakterna beskrev sitt yrke och uppdrag i första hand som ett serviceyrke. De 

uttryckte sig vara väldigt stolta över att vara ordningsvakter. Uppdraget som består av att 

upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, hade flertalet av ordningsvakterna 

strategin av ett positivt bemötande av gästerna på krogen, både i dörren men även inne på 

krogen. Det som man sår i dörren får man skörda inne på krogen som en ordningsvakt 

uttryckte sig. Hur ordningen och stämningen blir på krogen/nattklubben är ett mått på gästens 

upplevda bemötande i dörren av ordningsvakten. Detta är ett signum av professionalitet av 

ordningsvaktens förståelse för människors beteende vilket gör det lättare att förstå människors 

mångfacetterade uttryck både i positiv och negativ bemärkelse.  

 

Om den beskrivna intressekonflikten berättade ordningsvakterna att de kände till den och 

även hört talas om den genom ordningsvaktkollegers berättelser. Ordningsvakterna är 

Polismyndighetens förlängda arm emedan de får lön från krogägaren. Bevakningsföretagen 

får även betalning till ordningsvakternas lön via fakturering av krogägaren. Flertalet 

ordningsvakter berättar att det är en balansgång med krogägaren önskemål och krav men att 

ambitionen är att ha ett positivt samarbetsklimat. Skulle det bli en skiljelinje mellan 

grunduppdraget att upprätta den allmänna ordningen och säkerheten för ordningsvakterna och 

krögarens motsatta önskemål och krav, tvekade inte någon av de intervjuade ordningsvakterna 

på att deras uppdrag och lagstöd går före allt även om krogägaren är av annan åsikt. De 

intervjuade ordningsvakterna berättade att de ansåg att den beskrivna intressekonflikten även 

handlade om ordningsvakter som inte stod upp för sin yrkesroll och uppdrag och därför inte 

var starka nog att hävda sin legitimitet.  

 

Frågeställningen om att ordningsvakter skulle vara anställda och få lön från Polismyndigheten 

fick inget gehör hos ordningsvakterna som jag intervjuade. De ansåg inte att 
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intressekonflikten mellan Polismyndigheten och krogägarna skulle bli bättre. De ansåg att det 

stora problemet med problemordningsvakter och intressekonflikten handlar om 

ordningsvakter som är olämpliga eller som inte står upp för sin yrkesroll. Lösningen på detta 

skulle i första hand riktas mot att enskilda ordningsvakter inte skulle få vara anställda direkt 

av krögaren utan att det endast borde vara tillåtet för bevakningsföretag att hyra ut 

ordningsvakter. Större företag kan påverka på annat sätt och avlägsna ordningsvakter som 

beter sig olämpligt. Samtliga frågeställningar har därmed fått sitt svar. Ordningsvakterna är 

den enda gruppen som kommit ifråga att intervjuas i denna studie. Vad Polismyndighetens 

alternativt krogägarnas representanter skulle tillägga är därmed oklart men troligtvis kan det 

finnas många åsikter. En bestämd känsla jag som författare har, är att mycket av 

intressekonflikten för ordningsvakten, mellan krögarens vinstintresse och Polismyndighetens 

frånvarande men ändå överordnade roll, sker bakom lykta dörrar utanför allmänhetens 

kännedom. Troligtvis så sker kompromisser långt mer mellan lagstiftning och vinstintresse än 

vad som framgår av denna studie. Bevakningsföretaget eller den enskilde ordningsvakten vill 

behålla sitt arbete och uppdrag på krogen som denne tillfälligtvis arbetar på, och går 

krögarens önskemål tillmötes så att det blir en ömsesidighet av gemensam vinning mellan 

ordningsvakten och krogägaren utanför Polismyndighetens insyn. 

 

Ordningsvakterna bekräftar vissa handlingsalternativ som återfinns i Simmels (1950) teori om 

triader, citerad i Ritzer (1996, pp. 162-164), då ordningsvakterna som en av aktörerna mellan 

Polismyndigheten och krogägaren i triaden.  När intressekonflikten diskuteras och illustreras 

vid intervjuerna med ordningsvakterna, i både Case och artiklarna, berättade de att det inte 

spelar någon roll om krogägaren protesterar mot ett ingripande då de har lagstöd för sitt 

uppdrag. Om krogägaren fortsätter att protestera kan polisen tillkallas och förklara för 

krogägaren vilket uppdrag och befogenheter som ordningsvakterna har i sitt arbete på krogen. 

Det kan tyda på att ordningsvakterna i en intressekonflikt kan ta parti för Polismyndigheten 

som aktör då det gynnar ordningsvakternas intresse på deras arbetsplats. Polisens upplevda 

frånvaro inne på krogen kan tolkas som att ordningsvakterna och krogägaren bildar en dyad 

vilket skulle kunna innebära en hög individualitet dem emellan. Trots den upplevda frånvaron 

av polisen upplever ordningsvakterna att polisen kommer till undsättning när de tillkallas på 

plats av ordningsvakterna. För att behålla arbetet hos krogägaren måste ordningsvakterna 

både kunna utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt men också ha en bra relation till 

krogägaren. Detta visar på komplexiteten som finns på ordningsvakternas arbetsplatser i 

krogmiljö. Det kräver både rationella val och taktfullhet för att klara av denna balansgång. 
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Studien gör inga anspråk på att inneha den fullständiga sanningen om ordningsvakternas 

arbetssituation utan pekar på olika orsakssamband som kan förklara vad som händer på 

ordningsvakternas arbetsplatser. Min förhoppningsvis är att denna studie ska inspirera till fler 

studier om ordningsvakternas arbete i krogmiljö. 

Några förslag till framtida forskning kan vara att undersöka enbart kvinnliga ordningsvakter. 

Eftersom det var väldigt få kvinnor som ställde upp i studien skulle det kunna vara intressant 

att få ett genusperspektiv på yrkesrollen.   

En annat förslag till framtida forskning är det ensamarbete som genereras där 

Polismyndighetens tillståndsenhet beslutar enligt ordningslagen om att krogar kan ha 

minikravet av en anställd ordningsvakt. Det ensamarbetet som ordningsvakten har på krogen 

kan fungera men under förutsättning att inget större problem med bråk inträffar. Då kan den 

ensamma ordningsvakten som ska upprätthålla ordningen och säkerheten inte göra något utan 

får avvakta tills polispatruller eller eventuella kollegor från ordningsvaktsbolaget anländer. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
    
Vill Du delta i en studie om din erfarenhet som förordnad ordningsvakt?  
 
Syftet med studien är att belysa arbetet på krogen eller vid tillfälliga arrangemang ur 
ordningsvakternas perspektiv. Studien genomförs genom intervjuer av förordnade 
ordningsvakter i västra Sverige. 
 
Studien är ett examensarbete i sociologi 61–90 på grundnivå vid Högskolan Väst i 
Trollhättan. Studien kommer att genomföras genom intervjuer under november-december 
månad 2018. 
 
Detta missivbrev är en förfrågan om Du skulle kunna tänka Dig att delta genom en intervju. 
Dina synpunkter kommer att vara ovärderliga och Du får samtidigt en möjlighet att vara med 
och bidra till ökad kunskap på detta område. 
 
Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet som förordnad ordningsvakt på 
krogen eller vid tillfälliga arrangemang. Intervjun beräknas ta 60 minuter, det är viktigt att 
intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att 
spelas in om du tillåter det och skrivas ut i text.  
 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 
individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 
till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 
godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan Väst. Inspelningarna och den 
utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 
möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.  
Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Är du intresserad av att delta i studien är vi 
väldigt tacksamma, och tar kontakt med oss enligt nedanstående kontaktuppgifter.  
Ansvariga för studien är studenten Rolf Frödin och handledaren Magnus Broström. Har Du 
frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 
 
Rolf Frödin                         Magnus Broström 
Student    Lektor 
epost                         epost 
Telnr:                         Telnr: 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Intervjuguide  
 
Bakgrund/Biografi 

• Hur länge har du arbetat som ordningsvakt? 
• Hur länge har du arbetat på krogen som ordningsvakt? 
• Vad har du för utbildning?  
• Vem betalar din lön? 
• Är ni fler än en ordningsvakt på ett arbetspass på helgkvällar? 

Det dagliga arbetet 
• Hur ser du på din yrkesroll som ordningsvakt? 
• Hur ser ett vanligt arbetspass ut en helg på krogen?  
• Finns det skriftliga arbetsrutiner? 

Samverkan 
Polisen 

• Hur ofta träffar du på Polisen när du arbetar på krogen? 
• Vilken känsla brukar du få när du ser Polisen på krogen? Berätta 
• Brukar Polisen ha synpunkter på ordningsläget/berusningsnivån på krogen?  
• Brukar krogägaren och Polisen ha samma syn på ordningen och/ eller berusningen på 

krogen? 
• Får du stöd av Polisen i ditt arbete på krogen? 

Krogägaren 
• Hur bra kontakt brukar du ha med krogägaren på restaurangen? 
• Har ni ordningsvakter förmöte med ägaren innan arbetet börjar på krogen? 
• Vilken känsla brukar du få av krogägaren när ni agerar mot kroggäster? Berätta 
• Har det hänt att krogägaren har synpunkter på ert arbete? 
• Händer det att någon ordningsvakt inte ingriper mot kroggäst om krogägaren motsätter sig? 

Bevakningsföretaget (om anställd) 
• Hur ofta kommer arbetsgivaren på besök på krogen? 
• Vilken känsla får du när arbetsgivaren kommer på besök på krogen? Berätta 
• Finns det samtal eller bedömningar av er arbetsinsats som ordningsvakter mellan 

arbetsgivaren och krogägaren? 
• Gör ni som det står i arbetsrutinerna eller händer att ni gör på annat sätt? 

Samverkan mellan samtliga parter 
• Hur känner du inför samverkan mellan polismyndigheten, krogägaren och ditt arbete? 
• Händer det att ni får kompromissa mellan lagstiftning och krogägarens önskemål på krogen? 
• Skriver du alltid ordningsvaktsrapport till Polisen efter varje pass? 
• Är det någonting du anser borde förbättras i din yrkesroll som ordningsvakt på krogen? 

Case 
• Olika exempel på situationer som kan uppstå på krogen 

Artikel om ordningsvakt i metro 
• vad anser du om att ordningsvakter skulle få statlig lön?  
• Är det något annat vi glömt att beröra i intervjun som du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Tidningsartiklar  
 

 

 

Metro debatt 

 

Miljöpartiet: Så vill vi få stopp på maktmissbrukande ordningsvakter 

 
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot (MP) och Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen. Foto: 
Miljöpartiet 

 

En riksdagsledamot och ett språkrör berättar sin vision för ökat trygghet i nattvimlet. 

  
      

      

https://www.metro.se/metro-debatt
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Sverige har ett rikt nattliv med ett stort utbud av restauranger, barer och nattklubbar. 
Nattlivet är viktigt för besöksnäringen och för att Sverige ska vara ett levande samhälle där 
människor möts över sociala gränser. Svenska nattklubbar och barer gör ofta ett fantastiskt 
jobb, men det är dags att nu sätta stopp för rekryteringen av oseriösa vaktbolag som 
missbrukar sina befogenheter eller agerar rasistiskt eller sexistiskt. 

Restauranger, barer och nattklubbar och deras personal gör generellt ett mycket gott arbete 
för att stoppa ordningsstörningar och överservering. Dessvärre finns det samtidigt på tok för 
många exempel som vittnar om motsatsen. Nattklubben Trädgården i 
Stockholm är ett aktuellt exempel, där besökare vittnat om att vakterna agerat rasistiskt. En 
film i sociala medier visar också hur en besökare hålls nere på marken av två vakter och 
beklagar sig högljutt av smärta. Trädgården har nu valt att avsluta samarbetet med det 
berörda vaktbolaget. 

LÄS MER: Cuf: De enda som vinner på vänsterns antirasism är rasisterna 

Dessvärre finns det många ler exempel. Selektiva insläpp för att motverka att vissa etniska 
grupper släpps in, sexistiska, rasistiska och andra kränkande tillmälen, opåkallat våld samt 
annat oacceptabelt agerande har i allt för stor utsträckning mött besökare hos 
serveringstillståndsinnehavare. Allvaret i detta agerande förstärks än mer av att dessa 
handlingar ofta utförs av ordningsvakter som givits möjlighet av staten att använda våld. 
Det måste tas på stort allvar när ett sådant förtroende missbrukas. 

Vi menar att regelverket idag inte är tillräckligt skarpt för att få bort oseriösa vaktbolag. 
Övertrampen som beskrivs ovan är givetvis stra bara, men bevissvårigheterna gör att 
personal som kränker nästan aldrig sätts dit. Det beror också på att ansvarsutkrävandet idag 
bara sker av vaktbolaget. För att få slut på diskrimineringen som sker på barer och klubbar 
föreslår vi därför att man även ska kunna utkräva ansvar av själva nattklubben. Det är 
serveringstillståndsinnehavaren som leder ordningsvakterna och den övriga personalens 
arbete och som därför är ytterst ansvarig för hur personalen agerar. 

LÄS MER: Gudrun Schyman: Moderaterna har visat att kön spelar roll i politiken 

 
 

    

 

https://www.metro.se/artikel/cuf-de-enda-som-vinner-p%C3%A5-v%C3%A4nsterns-antirasism-%C3%A4r-rasisterna
https://www.metro.se/artikel/gudrun-schyman-moderaterna-har-visat-att-k%C3%B6n-spelar-roll-i-politiken
https://www.metro.se/artikel/gudrun-schyman-moderaterna-har-visat-att-k%C3%B6n-spelar-roll-i-politiken
https://www.metro.se/artikel/gudrun-schyman-moderaterna-har-visat-att-k%C3%B6n-spelar-roll-i-politiken
https://www.metro.se/info/cookies
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Serveringstillståndsinnehavaren har också bäst möjlighet att förebygga kränkande 
behandlingar, men det krävs ett skarpare regelverk än det som finns idag för att samtliga 
tillståndsinnehavare ska börja ta sitt ansvar på allvar. Det enda som man ska behöva oroa sig 
för när man går ut och dansar är om det kommer att spelas dålig musik – inte om personalen 
kommer att få en att känna sig otrygg eller hotad. 

Dagens regelverk, som är en kombination av nationella och lokala regler, har inte lyckats. 

Kränkningar och oacceptabelt beteende fortsätter. Därför behövs ler verktyg för att sättaVi 

använder cookies. Genom att fortsätta läsa Metro.se godkänner du detta. Läs mer om cookies här. dit de som 

missköter sitt förtroende. Ett hot om exempelvis indraget serveringstillståndJag förstår. skulle 

göra nattklubbarna mer benägna att arbeta med hela personalstyrkans attityd. Det skulle göra 

stor skillnad och öka attraktiviteten i det svenska nöjeslivet ännu mer. 

Lorentz Tovatt, riksdagsledamot (MP) 

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen 

Läs mer: Så gör du för att skriva i Metro 

 

 

 

 

   

   
 

https://www.metro.se/info/cookies
https://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-h%C3%A4r-debatterar-du-i-metro
https://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-h%C3%A4r-debatterar-du-i-metro
https://www.metro.se/artikel/s%C3%A5-h%C3%A4r-debatterar-du-i-metro
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 2018-12-28 Replik: Vi 
ordningsvakter är trötta på att bli knivhuggna för att ni inte tar ett nej i dörren | Metro 

 

Metro debatt 

 

Replik: Vi ordningsvakter är trötta på att bli knivhuggna för att ni inte tar ett nej i dörren 

 
Ordningsvakten Oliver Meyner replikerar på Lorentz Tovatt och Hedda Berkesands (Mp) debattartikel. Foto: Metro, Privat 

 

  
      

      

https://www.metro.se/metro-debatt
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Problemet med otrygghet i nattlivet är inte bevakningsföretagen, utan krogägarna 

med egen personal. Därför bör vi ordningsvakter ligga under Polismyndigheten och 

få statlig lön, skriver Oliver Meyner. 
Lorentz Tovatt och Hedda Berkesands (Mp) debattartikel om ”maktmissbrukande 
ordningsvakter” väcker frågetecken bland oss som faktiskt jobbar där ute och det är 
på sin plats att klargöra vissa begrepp. 

Entrévärd: är kroganställd och ser till att krogens regler följs (dresscode, ålder mm). 

Väktare: har samma roll men är inhyrd och utbildad. 

 Ordningsvakt: är kroganställd eller inhyrd. Har polisiära befogenheter att avvisa, 
avlägsna och omhänderta personer som stör ordningen. Polisen är förman. 

Problemet är inte bevakningsföretagen. Ägare med egen personal leder dessa i arbetet 
och det händer att ägaren försöker släppa in gäster som redan avvisats. Det har även 
hänt att de ”förbjudit” oss att ringa polisen vid överservering, då det inte ser bra ut med 
polisbesök.  

Vi har rapporteringsskyldighet samtidigt som vi vet att vi riskerar att få sparken av 
ägaren om vi inte gör som denne vill. Det blir en intressekonflikt. Eftersom vi är 
underställda polisen bör vi även ägas av den myndigheten och få statlig lön. Då löser vi 
problemet. 
Politiker äger makten att se till så att denna nödlösning inte blir permanent. 

Vi är trötta på att bli skjutna och knivhuggna för att ni inte tar ett nej i dörren. Vi gör 
bara vårt jobb. 

Oliver Meyner, ordningsvakt samt skyddsombud och förtroendevald, Hotell-och 
Restaurangfacket. Medverkar även i Kolbjörn Guwallius reportagebok: Ordningsvakter: 
nödlösningen som blev permanent 

 

   

 
 
 
 

https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
https://www.metro.se/artikel/milj%C3%B6partiet-s%C3%A5-vill-vi-f%C3%A5-stopp-p%C3%A5-maktmissbrukande-ordningsvakter
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