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Abstract

Mitt  syfte  med  den  här  studien  är  att  försöka  förstå  vad  som  händer  med 
ansvarsutkrävandet  när  gränsen  mellan  väktares,  ordningsvakters  och  polisens 
arbete  blir  suddig.  Jag  har  genomfört  samtalsintervjuer  med  poliser, 
ordningsvakter  och  väktare  för  att  försöka  förstå  vilka  eventuella  problem de 
upplever. De beskriver att tomrummet som polisen lämnar efter sig när de inte har 
resurser  att  synas  ute  på  gatan  täcks  upp  av  privata  företag.  Problem  med 
ordningsvakters korta  utbildning och den höga frekvensen av ensamarbete hos 
väktare uppstår  då.  Det har delvis grund i  att  ekonomiska intressen prioriteras 
högst. Ansvarsutkrävandet blir oklart i vissa situationer och trots att polisen eller 
staten har yttersta ansvar så leder den stora mängden inblandade aktörer ofta till 
att ansvarsförhållandena blir komplicerade. 
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1 Inledning

Fler  och  fler  verksamheter  som tidigare har  tillhandahållits  av det  offentliga  i 
Sverige sköts idag av mer eller mindre privata aktörer. En suddig gräns mellan 
vad som är offentligt och vad som är privat har uppstått som kan leda till problem 
för medborgaren när det gäller vem som har ansvar för vad. Ett exempel på det är 
turerna kring det av riskkapitalister ägda vårdbolaget Carema Care. Vem som har 
haft  ansvaret  för  de  påträffade  missförhållandena  har  varit  högst  oklart.  Ett 
område där de flesta svenska medborgarna inte har upplevt någon privatisering 
över huvud taget är inom polisen. Vilket kanske inte är så konstigt i och med att 
polisen är, och ska vara, den som innehar våldsmonopol i Sverige och som ska 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället (polislag 1984:387). Som de 
inledande  orden  i  SVT:s  nya  samhällsdokumentär  vid  namn  Malmöpolisen så 
effektfullt påvisar: ”Att vara polis är att ha ensamrätt till våld, det är vad samhället 
har bestämt.” (Malmöpolisen, 2012). Men faktum är att  någonting håller på att 
hända även på detta område, och det vågar jag säga utan att vara så djärv att kalla 
det privatisering. Media har börjat publicera exempel på uppgifter som polisen 
inte längre utför och en annan tänkbar indikator på detta är att det idag finns fler 
anställda inom säkerhetsbranschen än vad det finns inom polisen, cirka 28 600 
väktare  och  ordningsvakter  versus  20  000  poliser  (Polisen  2,  Bjurhem  2012 
intervju, Törner 2012 intervju). Ett annat konkreta exempel är att bevakningen av 
diverse  arrestlokaler  i  olika  delar  av  landet  idag till  viss  del  sköts  av  privata 
bevakningsföretag. Exempelvis så har det privata bevakningsföretaget vid namn 
Securus  anställda  som  arbetar  på  arresten  i  Flemingsberg,  genom  avtal  med 
Rikspolisstyrelsen. Ett annat exempel är att skolor som blivit utsatta för hot 
anställer väktare för att patrullera. 
    Både poliser, ordningsvakter och väktare syns ute på gatorna idag, men vem har 
egentligen befogenhet  att  göra vad och vem har ansvar för vad? Är det så att 
väktare och ordningsvakter utför arbete som polisen egentligen borde göra enligt 
det samhällskontrakt som finns mellan medborgaren och polisen, och kan detta i 
så  fall  leda  till  samma  problem  gällande  ansvar  som  inom  andra  offentliga 
sektorer.  I  och  med att  polisen är  den  enda i  Sverige  som har  befogenhet  att 
använda legitimt våld så kan just ansvarsfrågan bli extra relevant. Med makt följer 
ansvar, vilket till exempel är fallet hos politiker. 
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1.1 Syfte och frågeställning

Som har nämnts ovan utförs alltfler uppgifter som syftar till att ge trygghet och 
säkerhet för samhällsmedborgaren av privata företag, vilket leder till att gränsen 
mellan det offentliga och det privata blir suddig. Frågor gällande om fler aktörer 
än polisen har rätt och skyldighet att använda sig av våld uppstår. Jag är således 
intresserad  av  att  se  om  den  här  suddiga  gränsen  kan  leda  till  problem  för 
medborgaren gällande ansvarsutkrävande. Detta vill jag ta reda på dels genom att 
intervjua inblandade parter om hur deras skilda uppgifter ser ut och vilka problem 
de  upplever,  och  även  genom  att  analysera  dessa  intervjuer  ur  medborgarens 
ansvarsutkrävarperspekiv.  Till  exempel  genom  att  se  hur  de  samarbetar  med 
varandra,  hur  de  ser  på  varandra  som yrkesgrupper  och hur  tydlig  gränsen är 
mellan  deras  arbetsuppgifter.  Är  det  till  exempel  rent  polisiära  uppgifter  som 
ordningsvakter och/eller väktare tillhandahåller? Mitt syfte är att försöka förstå 
vad  som  händer  med  ansvarsutkrävandet  när  gränsen  mellan  väktares, 
ordningsvakters och polisens arbete blir suddig. Under arbetets gång arbetar jag 
efter följande frågeställning:

Kan problem uppstå, och i så fall vilka, då gränsen mellan offentligt och privat  
blir  otydlig  i  fråga  om  polisiära  uppgifter?  Hur  kan  detta  förstås  ur  ett  
ansvarsutkrävarperspektiv?  

1.2 Metod och material

För att  försöka besvara  min frågeställning  ska jag genomföra av en  kvalitativ 
studie  i  form  av  samtalsintervjuer  med  inblandade  parter,  nämligen  poliser, 
ordningsvakter och väktare. Till en början hade jag tänkt utesluta ordningsvakter 
eftersom jag uppfattade att deras arbetsuppgifter låg så pass nära polisens och mitt 
främsta syfte var att jämföra privata och offentliga aktörer, men jag har fått reda 
på  att  ordningsvakter  även  de  är  anställda  av  privata  bevakningsföretag  och 
kommer därmed inkludera även dem i analysen. Dessa grupper vill jag intervjua 
snarare  än politiker  eftersom de  är  närmare  problemen i  vardagen och har  en 
direkt kontakt med medborgarna. En risk med att prata med politiker är även att 
deras svar i större utsträckning är tillrättalagda på så sätt att de inte vill ge uttryck 
för något som inte skulle vara till deras egen fördel. Att jag vill använda mig av 
just samtalsintervjuer beror på att jag vill försöka förstå de eventuella problem 
som de olika yrkesgrupperna upplever under den situation jag undersöker. Jag vill 
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kunna ha möjlighet att under tidens gång anpassa mina intervjuer så att jag till 
exempel kan använda mig av en punkt en person har tagit upp och fråga om en 
annan person upplever samma sak. Det skapas ny information under arbetets gång 
som jag  vill  kunna  använda  vid  senare  intervjuer.  Det  betyder  att  min  första 
intervju säkerligen inte kommer vara identisk med den sista. Som Esaiasson et al. 
beskriver  så  ger  samtalsintervjuer  chansen  att  registrera  oväntade  svar  och 
utrymme till uppföljningar på dessa oväntade svar blir möjliga (Esaiasson et al., 
2012, s.251). Esaiasson et  al.  talar  om att  ett  lämpligt  användningsområde för 
samtalsintervjuer är när man vill få reda på hur människor själva uppfattar sin 
värld/verklighet (2012, s.253) och det är detta jag vill komma åt. Ett exempel på 
vad jag vill undersöka är om exempelvis en väktare kan känna sig pressad att 
arbeta själv vid en arrest om polisen inte har råd att betala för flera, trots att det 
leder  till  personlig  osäkerhet  och  otrygghet.  Sedan  ska  jag  försöka  förstå  de 
upplevda problemen utifrån medborgarnas ansvarsutkrävarsynpunkt.
   Det jag nyss beskrev ligger till grund för att jag har valt den här metoden och 
inte en kvantitativ. Samhällsproblem som uppstår när väktare eller ordningsvakter 
utför polisarbete finns det inte nedskrivna analyser av, förutom de fall som har 
blivit uppmärksammade av media. I och med detta finner jag det nödvändigt att 
samtala med inblandade parter. Hur man alternativt hade kunnat gå tillväga är att 
titta  på  andra  samhällsfunktioner  som  har  blivit  privatiserade  och  se  vilka 
konsekvenser det har fått. Då hade man till exempel kunnat titta närmare på fallen 
med Carema Care och se vad som gick snett där. 
    Urvalet av intervjupersoner till min studie ska inte ses som representativt för de 
tre yrkesgrupperna utan snarare som inblickar i hur personer som arbetar inom det 
här området upplever sin situation och branschen. Jag vill undersöka hur de skilda 
parterna ser på den här problematiken i stort och studien är inte specificerad på till 
exempel en viss kommun för att se hur förhållandena ser ut där. Det betyder att 
min intention inte är att få ett allmängiltigt svar på min fråga, då hade ett betydligt 
större antal intervjuer behövts bli genomförda, utan att få en inblick i hur det kan 
se ut. Jag har fått använda mig av de personer jag har fått kontakt med vilket 
betyder att de just är spridda i landet. Att intervjupersonerna varierar i ålder ser 
jag inte som något som påverkar undersökningen, dock ger en längre erfarenhet 
något mer uttömmande svar. Män är överrepresenterade i den här branschen men 
jag har fått möjligheten att tala med en kvinna. En av mina intervjupersoner är VD 
vid BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Hans medverkan 
blev aktuell i och med att han har en högt uppsatt administrativ roll vilket leder till  
en överblickande syn på lagar och regler et cetera. Tyvärr fick jag inte möjlighet 
att intervjua någon vid Polisfacket men de poliser jag kommer intervjua har mer 
eller mindre uppsatta roller.
    Mitt material är alltså intervjuerna men har jag även använt mig av framför allt 
polisens  hemsida  för  att  hämta  information  om  bland  annat  de  olika 
yrkesgruppernas befogenheter. 
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1.3 Intervjuerna

Här  ska  jag  göra  en  kort  presentation  av  intervjupersonerna  och  av  hur 
intervjuerna har gått till. Alla har fått möjlighet att vara anonyma men endast en 
har valt det alternativet. För att fortfarande kunna referera till de skilda personerna 
i uppsatsen har jag valt att beteckna den anonyma med namnet Viggo. Detta för att  
läsaren fortfarande ska kunna urskilja de olika intervjupersonerna. Trots att det är 
mest relevant för läsaren att se vilken yrkesgrupp respondenten tillhör har jag valt 
att märka, inte bara citaten utan även referaten med hänvisning till den intervjuade 
som explicit har uttryckt just detta. Om en annan person undersöker samma fråga 
med samma analysverktyg som jag ska denne kunna komma fram till i princip 
samma resultat  som jag, det är  en del av forskarobereondet som ska bidra till 
intersubjektivitet (Esaiasson et al. 2012, s.25). I och med att min studie inte bidrar 
till  generaliserbarhet är  detta svårt  att  uppnå om inte intervjuerna återupprepas 
med exakt samma personer. Dock har jag transkriberat alla intervjuer för att en 
annan person som tar del av mina genomförda intervjuer i möjligaste mån ska 
kunna komma fram till samma resultat. Detta har jag även gjort för att inte missa 
något eller råka använda ett citat taget ur sitt rätta sammanhang.
    Att den intervjuade blir påverkad av den som intervjuar är alltid en risk när man 
genomför  samtalsintervjuer  (Esaiasson  et  al.  2012,  s.267).  Vissa  drag  hos 
intervjuaren är svårt att komma ifrån, såsom yrke, kön och ålder, men att försöka 
ställa  frågorna  så  värderingsfritt  som  möjligt  är  upp  till  den  som  intervjuar 
(Esaiasson et al. 2012, s.235) Mitt ämne har medfört att jag inte har kunnat ställa 
hur öppna frågor som helst utan jag har fått fråga om vissa speciella situationer 
eller ämnen, vilket givetvis kan ha medfört begränsningar. Att uttryckligen fråga 
vilka problem den otydliga gränsen mellan offentligt och privat har lett till skulle 
troligtvis leda till mer förvirring hos intervjupersonen än intressanta svar. Dock 
har jag varit lyhörd för oväntade svar och anpassat mina följdfrågor. Jag har haft 
en intervjumall som berör vissa ämnen och situationer men som skiljer sig lite åt 
mellan de olika yrkesgrupperna.  Ordningen på frågorna har skiftat från intervju 
till intervju beroende på hur samtalet förflöt, det viktigaste har varit att få med de 
ämnena  jag  vill.  Intervjuerna  genomfördes  på  telefon  och  medelvärdet  för 
tidslängden var 35 minuter och medianvärdet 40 minuter.
    Av de tre intervjuade poliserna så heter den första Magnus Nilsson och arbetar 
vid Södermalmspolisen som arrestbefäl och har 23 års erfarenhet. Arne Ekman 
arbetar även vid Södermalmspolisen som kriminalinspektör men har haft många 
olika  befattningar  inom polisen  tidigare  i  och  med  23  års  erfarenhet.  Anders 
Törner är ordförande för ordningsvaktutbildningen vid polisen i Stockholms län. 
Agnes Busch har arbetat som väktare i tre år, Robert Garabedian har arbetat som 
ordningsvakt i fem år och Viggo har arbetat både som väktare och ordningsvakt i 
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25  år.  Den  sista  intervjupersonen,  Martin  Bjurhem,  är  VD  för  BYA, 
Bevakningsbranschens Yrkes-och Arbetsmiljönämd.
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2 Bakgrund

I  denna  del  presenterar  jag  skillnaderna  mellan  polisen,  ordningsvakter  och 
väktare. Detta för att få en tydlig bild av de formella skillnaderna mellan de olika 
yrkesgrupperna som är bra att kunna återvända till för att bättre förstå de problem 
som de intervjuade personerna upplever, som kommer presenteras i analysen. Jag 
ska  presentera  vad  de  skilda  yrkesgrupperna  har  för  befogenheter,  men  även 
skyldigheter  och  rättigheter.  Det  ska  påpekas  att  dessa  är  de  tre  största 
yrkesgrupperna  som jag därför  har  valt  att  fokusera på.  Annan säkerhets-  och 
skyddspersonal  finns  även  såsom  skyddsvakt,  hamnsskyddskontrollant, 
flygplatskontrollant, värdetransportör et cetera. I teoridelen kommer forskningen 
kring vilka problem som uppstår med ansvarsutkrävande när offentlig och privat 
sektor kommer allt närmare varandra fördjupas, och jag går därmed inte närmare 
in på det. 

2.1 Polisen

”1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall  
polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i 
övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” (Polislag 1984:387)

Citatet  ovan  beskriver  polisens  ändamål  och  till  deras  uppgifter  hör  även  att 
förebygga  brott,  bedriva  spaning  och  göra  brottsutredningar  (Polislag 
1984:387).Vad polisens arbete ska innefatta bestäms genom lagar av Riksdagen. 
Utifrån  lagarna  skriver  regeringen  förordningar,  direktiv  och  föreskrifter  till 
polisen. Det är Justitiedepartementet som planerar verksamheten och följer upp 
den.  Rikspolisstyrelsen är polisens förvaltnings- och tillsynsmyndighet och har 
som huvuduppgift att utöva tillsyn och verka för planmässighet, samordning och 
rationalisering (Polisen 1). Varje län utgör ett polisdistrikt och i varje län finns en 
polismyndighet.  I  Sverige  har  vi  21  polismyndigheter  som  ansvarar  för 
verksamheten inom sitt område. Inom polisen är ca 28 000 personer anställda: 20 
000 poliser och 8000 civila (Polisen 2).
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2.2 Ordningsvakter

”En ordningsvakts uppgift  är  att medverka till  att upprätthålla allmän ordning. 
Ordningsvakterna är ett komplement till men ersätter inte Polisen. Polisen har det 
primära ansvaret för att upprätthålla allmän ordning.” (Polisen 3)

Polisen utbildar, förordnar och sköter tillsyn av ordningsvakter (Polisen 3). Idag 
finns det 2400 ordningsvakter i Sverige (Törner 2012 intervju). En ordningsvakt 
har  fler  befogenheter än en väktare och agerar  vid nyttjande av dessa som en 
myndighet  och  måste  därför  ha  lagstöd  vid  handling.  De  fungerar  som  ett 
komplement  till  polisen  och  har  begränsade  polisiära  befogenheter.  En 
ordningsvakt får till exempel avvisa, avlägsna och omhänderta berusade personer 
(Polisen 3). Utbildningen för ordningsvakter är 80 timmar, och man måste gå en 
fortbildning vart tredje år på tre dagar (Polisen 4). För att ansöka till utbildningen 
krävs ett arbetsintyg som visar att personen kommer att bli, eller redan är, anställd 
hos  ett  auktoriserat  bevakningsföretag  vid  utbildningens  slut.  De  flesta 
ordningsvakter  arbetar  för  ett  bevakningsföretag  eller  frilansar.  De  frilansande 
ordningsvakterna  har  i  princip  samma  befogenheter  som  en  anställd  vid  ett 
bevakningsföretag men får inte tjänstgöra på lika många ställen. Ordningsvakter 
har ett förstärkt rättsskydd (Väktaren & Samhället 2011, s.13). 

2.3 Väktare

En  väktare  har  samma  befogenhet  som  en  vanlig  medborgare,  det  vill  säga 
envarsingripande som innebär att man bara får ingripa mot personer som tas på 
bar gärning med ett brott som kan ge fängelse som straffpåföljd. En väktare får 
alltså  hålla  fast  någon  vid  väntan  på  polisen  som  sköter 
omhändertagandet/gripandet. Väktare får ha handfängsel och batong, och i vissa 
fall  en  expanderbar  sådan.  En  väktare  behöver  vara  anställd  vid  ett 
bevakningsföretag som har blivit auktoriserat av Länsstyrelsen, som även fungerar 
som  tillsynsmyndighet.  Om  Länsstyrelsen  har  anledning  att  dra  tillbaka 
auktorisationen för något företag så ska Rikspolisstyrelsen lämna ett yttrande i 
ärenden  innan  beslut  tas  (Polisen  5).  Idag  finns  det  288  registrerade 
bevakningsföretag  och  26  179  väktare  som  är  godkända  hos  Länsstyrelsen 
(Bjurhem  2012  intervju).  Väktare  styrs  av  Lagen  (1974:191)  om 
bevakningsföretag och Förordningen (1989:149) om bevakningsföretag, och även 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen och förordningen om 
bevakningsföretag  (FAP  579-2)  (Polisen  5).  År  2006  utökades  väktarnas 
utbildning och den består idag av två delar som utgör 88 respektive 40 timmar, 
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plus minst 160 timmar praktik som utförs mellan de båda delarna (FAP 579-2, 
bilaga  1).  Vart  fjärde  år  måste  man  genomföra  en  fortbildning  på  tre  dagar. 
Väktare har som ordningsvakter ett förstärkt rättsskydd (Väktaren & Samhället 
2011).
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3 Teori och tidigare forskning

För att kunna förstå hur polisiära tjänster tillhandahålls i Sverige idag så krävs en 
förklaring  av  begreppet  privatisering.  Det  är  inte  ett  entydigt  begrepp  utan 
omfattar  en  mängd  olika  sätt  för  ett  land  att  genomföra  privatiseringar  på. 
Lundquist  (1998,  s.157)  gör  en  uppdelning  mellan  vem  som  arrangerar, 
finansierar och producerar en viss tjänst. Dessa olika funktioner som fungerar i en 
och samma process kan ske i olika samhällssektorer vilket leder till  en mängd 
blandadministrationer. Närmare bestämt kan vi ur den här kategoriseringen få ut 
åtta olika kombinationer varav en är helt offentlig och en är helt privat, medan de 
resterande  sex  är  så  kallade  blandadministrationer.  Bland  dessa  sex  menar 
Lundquist  att det inte är så lätt  att avgöra om tjänsten är offentlig eller  privat 
(Lundquist 1998, s.157). Trots att det, som tidigare nämnts, är djärvt att påstå att 
polisen delvis har blivit privatiserad, så är det bra att bära med sig att privatisering 
kan ske på en mängd olika sätt.  Privatiseringar har  blivit  vanligare de senaste 
årtiondena och jag ska här presentera bakgrunden till det, och till de problem med 
ansvarsutkrävande som har uppstått i samband med det.
   Almqvist  presenterar  att  den  offentliga  sektorn  har  utsatts  för  många 
förändringar de senaste decennierna och den senaste kom på 1980- talet och fick 
sitt stora genomslag på 1990- talet. Decentralisering och managementidéer som 
inbegriper  en  företagisering  av  den  offentliga  sektorn  kom  på  modet.  Det 
samlande begrepp som brukar användas för att sammanfatta de många ideérna 
kallas  New  Public  Management,  NPM.  Det  innehåller  metoder  att  styra  den 
offentliga sektorn som har tagits från näringslivet och privata företag, vilket bland 
annat  har  lett  till  konkurrensutsättning  och  marknadisering  av  offentlig 
verksamhet.  Likaså har  det  bidragit  till  en ökad mål- och resultatstyrning från 
politikernas  håll  gentemot  förvaltningen  (Almqvist  2006,  s.9ff).  Författaren 
beskriver  att  genom  att  separera  politik  och  handling/utförande  så  har 
förvaltningen  företagiserats  (Almqvist  2006,  s.11).  Även  Røvik  presenterar  i 
boken  Managementsamhället  med fokus på organisatoriska trender och idéer att 
den största vågen från och med 90- talet gällande förvaltningens organisatoriska 
utformning har  varit  just  NPM (Røvik  2008,  s.135).  Andersson beskriver  den 
senaste  utvecklingen  inom  offentlig  verksamhet  som  att  en  komplettering  till 
statsmakten  skapas  genom  privatisering,  bolagisering  och  andra 
marknadsekonomiska åtgärder av offentliga samhällsfunktioner (Andersson 2010, 
s.242). 
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Almqvist  presenterar  studier  som  visar  att  privatisering  i  form  av 
konkurrensutsättning leder till kostnadsreduceringar (2006, s.41). Även Lundqvist 
presenterar  att  grundtanken  med  privatisering  av  offentliga  tjänster  gäller  just 
effektivisering.  Vad  en  stat  dock  måste  ta  i  beaktande  vid  privatisering  av 
välfärdstjänster är att om medborgarnas krav på rättssäkerhet och lika behandling 
inte  tillgodoses  så  kan statens  legitimitet  gå  förlorad.  Legitimitetens  viktigaste 
beståndsdel  består  i  medborgarnas  möjlighet  till  ansvarsutkrävande som staten 
måste  tillgodose  genom  att  skapa  incitament  för  de  privata  utförarna  att 
konkurrera om kvalitet, men även genom att upprätta ramar och regleringar som 
möjliggör  offentlig  kontroll  (Lundqvist  2010,  239f)  Lundqvist  uttrycker  att 
därmed kräver privatisering ”en förvaltningspolitiskt inriktad balansgång mellan å 
ena  sidan  effektivitet  via  konkurrensutsättning  av  produktionen  av  offentlig 
service  och  å  andra  sidan  legitimitet,  där  medborgarnas  ansvarsutkrävande  är 
avgörande” (Lundqvist 2010, s.239). Den amerikanska forskaren Moe beskriver 
vidare i en artikel i Public Administration Review hur den suddiga gränsen mellan 
det offentliga och privata har lett till diverse demokratiska problem, bland annat 
gällande ansvarsutkrävande (Moe 1987, s.456). Pierre och Sundström beskriver 
även de hur dagens förskjutning från government till governance har lett till en 
diskussion  om  ansvarsfrågan  ur  demokratisk  synvinkel.  Man  menar  att  när 
gränsen  mellan  offentligt  och  privat  grumlas  så  blir  det  svårare  att  avgränsa 
aktörer och kontrollera vilken aktör som har gjort och är ansvarig för vad. Detta 
har även sitt ursprung i att den förändrade styrningen har lett till att beslut fattas i 
komplexa nätverk där  både offentliga och privata  aktörer  ofta  ingår (Pierre  & 
Sundström 2009, s.17). Att dessa problem även skulle kunna uppstå när det gäller 
polisiära tjänster ter sig inte så främmande i och med att även de är en del av den 
offentliga  sektorns  välfärdstjänster.  Dock  har  det  inte  genomförts  så  mycket 
forskning  kring  just  privatisering  av  polisiära  tjänster  och  vad  det  kan  få  för 
demokratiska  och  medborgerliga  konsekvenser,  till  exempel  ur  ett 
ansvarsutkrävarperspektiv.  Kanske  har  det  att  göra  med  att  en  offentligt 
tillhandahållen  polis  tycks  vara  en  självklarhet  i  och  med  att  polisen  besitter 
rättigheten och skyldigheten att använda våld. Ett bidrag som dock har gjorts är av 
de  två  amerikanarna  Fixler  och  Poole,  forskare  och  experter  på 
privatiseringsområdet,  som  1988  publicerade  en  artikel  med 
huvudfrågeställningen  om  polisiära  tjänster  överhuvudtaget  kan  eller  bör 
privatiseras. De presenterade i hur stor utsträckning som polisen har privatiserats 
främst i USA (tom 1988) och vilka hinder den har stött på för fortsatt utbredning 
och existens. Man nämner att ansvarsutkrävarfrågan blir central inte minst just 
med tanke på att polisen har rätten och skyldigheten att använda våld (Fixler & 
Poole 1988). Att författarna förespråkar mer privatisering är tydligt och det är just 
liknande artiklar man hittar på privatiseringsområdet, det vill säga författare som 
starkt driver en tes för eller emot mer privatisering. Studier kring privatisering av 
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säkerhet på det internationella planet har även genomförts (till exempel av Mandel 
2001) men det är inte där mitt fokus ligger.

3.1 Närbyråkraten

För att kunna bredda min analys än mer vill jag även förtydliga tjänstemannens 
roll vid politiskt utövande som kan tänkas vara en viktig del att ta i beaktande, 
speciellt i  de fall en tjänsteman inte bara har staten som förman utan även ett 
privat  företag.  Denna  situation  kommer  jag  i  analysen  visa  är  fallet  för 
ordningsvakter.  Jag  ska  nedan  förklara  tjänstemannens  roll  för  den  politiska 
utövningen utefter Lipskys teori om närbyråkraten. 
  Micheal  Lipsky,  professor  i  statsvetenskap,  vid  Georgetown  Public  Policy 
Institute gav 1980 ut en bok vid namn Street-level Bureaucracy som handlar om 
närbyråkratens  handlingsfrihet  och  dennes  viktiga  roll  i  den  politiska 
utformningen.  Hans  term  street-level  bureaucrats  kan  översatt  till  svenska  gå 
under närbyråkrater och kan exempelvis vara en lärare, en socialarbetare eller en 
polis  (Lipsky  1980,  s.3).  Lipsky  menar  att  den  offentliga  politiken  och  dess 
riktlinjer  och  policies  inte  alltid  efterföljs  av  närbyråkraterna,  inte  för  att  de 
avsiktligt skulle vara sämre än andra offentligt anställda på att efterfölja dem utan 
snarare för att den slutgiltiga politiken utformas i mötet mellan närbyråkrat och 
medborgare (ibid, s.xii). Anledningen till den stora handlingsfriheten har att göra 
med att närbyråkrater för det mesta arbetar i verksamheter där reglerna som styr är 
motsägelsefulla och av ofantlig mängd (ibid, s.14), och målen för verksamheterna 
är komplexa och visionära (ibid, s.40). Verksamheterna har även ofta begränsade 
personella och ekonomiska resurser som kräver prioriteringar (ibid, s.81). Lipsky 
menar att poliser arbetar i en så pass komplicerad och situationsanpassad miljö att 
exakta  instruktioner  för  agerande  inte  skulle  vara  möjligt,  speciellt  inte  i 
tidspressade och farliga situationer (ibid, s.15). För att förenkla sin arbetsdag och 
prioritera mellan dessa regler, resurser och mål, så utvecklar närbyråkrater rutiner 
och  simplifikationer  (ibid,  s.83).  I  vissa  lägen  menar  Lipsky  att  dessa 
överensstämmer med de styrandes önskemål/regler och att de i vissa lägen är mer 
informella  (ibid,  s.85).  En  närbyråkrats  kontakt  med  medborgare  är  som sagt 
direkt och personlig och beslut måste ofta tas omgående (ibid, s.161). Besluten är 
sådana som kan förändra en persons liv, bland annat genom att närbyråkrater har 
makten att bevilja förmåner eller utföra tvång gentemot personen (ibid, s.8).
   Det ligger från Lipskys synvinkel med andra ord väldigt mycket makt hos en 
närbyråkrat. Att en person som har så mycket handlingsfrihet ska vara lämplig för 
sin  arbetsuppgift  kan  ses  som en självklarhet.  Lipsky menar  att  personer  som 
söker  sig  till  ett  yrke  inom den  offentliga  förvaltningen  och  framförallt  inom 
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närbyråkratin, gör det för att de känner något socialt engagemang och vill använda 
sig av den sociala kompetens och lämplighet de besitter (ibid, s.xii). Samtidigt kan 
närbyråkrater  sakna  de  personliga  resurserna  som behövs  för  att  klara  av  sitt 
arbete, för att de är för dåligt tränade eller oerfarna (ibid, s.31) En polis är utbildad 
i flera år för att klara av tidspressen och att ta beslut i stressiga situationer, men är 
det samma sak för en person som genomgått en utbildning på endast 80 timmar? 

3.2 Ansvarsutkrävarmodellen

Jag är intresserad av att se om de problem gällande ansvarsutkrävande som jag har 
visat kan uppstå när gränsen mellan offentligt och privat blir suddig, även kan 
uppstå i Sverige gällande polisiära tjänster. För att undersöka detta har jag valt 
Shirin Ahlbäck Öbergs, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Uppsala 
universitet, tre kriterier som krävs för att i praktiken kunna utkräva ansvar. Dessa 
presenteras nedan.
   Grundtanken med ansvarsutkrävande ligger i att varje medborgare genom de 
allmänna valen kan visa hur de upplever att de ditintills valda politikerna har skött 
sitt arbete. Ahlbäck Öberg beskriver hur denna definition av begreppet är alldeles 
för  snäv,  det  vill  säga  att  enbart  fokusera  på  de  allmänna  val-  och 
röstningsförfarandena  vid  möjlighet  till  ansvarsutkrävande.  Hon  menar  att  de 
styrandes ansvarighet i dagens demokrati innefattar fler komponenter än så och att 
den största bristen gäller att man inte har haft fokus på hur både medborgare och 
beslutsfattare ska få kunskap gällande om den offentliga förvaltningen sköts bra 
eller dåligt.  Hon hävdar att fokus har legat vid  vem som är ansvarig och vilka 
mekanismer som finns för att utkräva detta ansvar. För mycket fokus har legat på 
det  politiska  beslutsfattandet,  det  vill  säga  politikens  input,  istället  för  på  den 
verkställande  politiken  som förvaltningen  bedriver,  politikens  output  (Ahlbäck 
Öberg 2010, s.169f). Ett ytterligare problem anser hon vara att de folkvalda, dels 
genom  nya  styrningsfilosofier  som  resultat-  och  målstyrning,  har  delegerat 
beslutsmakt till förvaltningen vilket gör att subjekten för ansvarsutkrävande inte 
endast är de folkvalda (ibid., s.171). Hon ställer upp tre kriterier som krävs för att 
i praktiken kunna utkräva ansvar;

1. det går att urskilja vem som är ansvarig
2. det finns kunskap gällande om den offentliga förvaltningen har bedrivits 

bra eller dåligt
3. det finns mekanismer för att faktiskt utkräva ansvar (ibid., s.171)

Den första  punkten kan tyckas vara lätt  att  förstå  innebörden av,  men det  bör 
tilläggas att när en stor förvaltningsapparat föreligger så kan det vara nog så svårt 
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att lista ut på vilken politisk nivå som ansvaret ligger. Otydligt ansvar kan även 
leda till inget ansvar alls (ibid., s.172). Ahlbäck Öberg refererar till Olof Petersson 
(1987) som hävdar att punkt två ovan är väsentlig för att medborgarna ska kunna 
utkräva ansvar. Detta för att de självständigt ska kunna bilda sig en uppfattning 
om  ifall  politiken  har  varit  lyckad  eller  ej.  Detta  genom  att  de  politiska 
processerna genomförs transparent och att kritisk granskning förekommer (ibid., 
s.173). Punkt två och tre hänger alltså relativt nära samman och jag kommer i min 
analys väva samman dessa två punkter. Detta för att de i mitt fall, och med den 
information jag har tagit del av, tycks vara nära kopplade. Att jag har valt denna 
modell har att göra med att jag vill försöka se var det egentliga ansvaret ligger 
någonstans, samtidigt som jag vill komplettera det med de inblandade parternas 
syn och upplevelse av detta. Mitt fokus är inte på vilket sätt parterna upplever ett 
moraliskt ansvar för sitt uppdrag/arbete.
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4 Analys

Jag har valt att presentera mina intervjuer utefter de områden där yrkesgrupperna 
upplevde de största problemen. Dessa problem är kopplade till frågor som syftar 
till att gränsen mellan offentligt och privat har blivit otydligare. Samtliga delar hör 
ihop  och  upprepningar  mellan  styckena  kan  därför  förekomma.  Efter  att  ha 
presenterat dem med tillhörande citat kommer jag försöka analysera problemen 
utifrån Ahlbäck Öbergs ansvarsutkrävarmodell. 

4.1 Samarbete och skillnader mellan yrkesgrupperna

Vad som kan vara relevant att titta på till en början är om dessa tre yrken är så 
pass olika som det formellt anges, vilket jag har presenterat i avsnitt två. Det är 
väldigt intressant att se hur poliserna ser på ordningsvakter och väktare, och hur 
den uppfattningen skiljer sig åt mellan de tre poliserna jag har pratat med. Medan 
den ena höjer tonläget för att göra mig medveten om att väktare överhuvudtaget 
inte har med polisen att göra (Törner), så berättar den andra att polis och väktare 
arbetar  mycket  tillsammans,  speciellt  på  helgerna  vid  omhändertagande  av 
alkohol  (Nilsson).  Nilsson  beskriver  vidare  hur  samarbetet  mellan  polis, 
ordningsvakter och väktare, men även med taxi, SL och SJ har ökat sedan han 
började arbeta som polis. Den tredje polisen berättar att han har arbetat mycket 
med ordningsvakter men att polisen inte har samarbetat så mycket med väktare 
genom åren (Ekman).
  En  av  ordningsvakterna  upplever  att  polisen  inte  tycker  så  mycket  om 
ordningsvakter trots att de ska fungera som ett stöd för polisen. Han beskriver att 
det bara är en viss typ av män som blir ordningsvakter och att han ofta möter 
poliser som han vet ”aldrig skulle klara av att jobba som ordningsvakt” (Viggo). 
Han beskriver att man i regel bara arbetar med andra ordningsvakter. Den andra 
ordningsvakten  har  uppfattningen  att  samarbetet  mellan  polisen  och 
ordningsvakter inte fungerar bra, och att de flesta poliserna varken vet vad det är 
för skillnad mellan en väktare och en ordningsvakt eller vad den sistnämnda får 
och  inte  får  göra  (Garabedian).  Som  jag  presenterade  ovan  så  verkar  de  tre 
poliserna jag har talat med ha olika erfarenheter av hur mycket man arbetar med 
väktare och ordningsvakter och vid ett tillfälle påpekade en av poliserna att han 
inte visste ”exakt vart väktarna eller ordningsvakterna står” (Nilsson). Om poliser 
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uttrycker att de inte exakt vet skillnaderna på en väktare och en ordningsvakt kan 
man fråga sig hur en vanlig samhällsmedborgare ska kunna göra det. 

4.2 Ensamarbete

Ett tillfälle då ansvarsfrågan blir central är vid arrester där bevakningsföretag ofta 
sköter  bevakningen.  I  och med det  var arrestsituationen något  jag frågade alla 
mina  intervjupersoner  om  och  det  ledde,  förutom  en  större  förståelse  för  de 
situationerna,  till  att  fem  av  sju  stycken  nämnde  ensamarbete  som  ett  stort 
problem  inom  bevakningsbranschen.  Nilsson  som  arbetar  som  arrestbefäl  vid 
Södermalmspolisen  berättar  att  man  nu  har  ett  privat  vaktbolag  som  sköter 
tillsynen av arresten helt och hållet. Förra året då ekonomin var sämre fick poliser 
och anställda vid Kriminalvården dela ut mat och ta med arresterade ut och så 
vidare, men det är egentligen inte polisen som ska göra detta, förklarar Nilsson. 
En  av  de  andra  poliserna  understryker  att  i  och  med  att  personer  vid  en 
arrestavdelning  redan  är  frihetsberövade  så  behöver  varken  poliser  eller 
ordningsvakter sköta den uppgiften (Törner).
     Närmaste polischef har ansvar för om det händer något med den intagna eller 
väktaren som bevakar vid arresten. Dock är det bevakningsföretaget som får se till 
att väktaren har tillräcklig utbildning för uppdraget, polisen informerar bara om 
rutinerna på arbetsplatsen. En av poliserna uttrycker att man säkerligen har någon 
slags kravprofil, och att han ”hoppas vaktbolagen utbildar sin personal” (Ekman). 
Det  finns en lag som säger att  ensamarbete  vid bevakning av arrester inte får 
förekomma men det beskriver Nilsson att man frångår ifrån för att det blir för 
dyrt. Jag frågar om han som arrestbefäl har stött på att något vaktbolag kräver att 
få ha två anställda på plats för att ta uppdraget.  Han förklarar att det  hade de 
mycket  väl  kunnat  göra,  han  hade  till  och  med  uppskattat  det,  men  då  hade 
säkerligen uppdraget gått till ett annat företag istället som saknade dessa krav. Han 
beskriver att ”ekonomin styr hela tiden och det är inte klokt” (Nilsson). På frågan 
om ordningsvakter istället bör ha den uppgiften som väktare har vid arrester idag 
så svarar Nilsson att det inte behövs på grund av att det är så många poliser där 
ändå och att de alltid är 10-15 meter därifrån, det vill säga ifrån väktaren och de 
intagna. Den intervjuade väktaren berättar dock om en kollega som jobbade vid en 
arrest ensam och som var ett par meter från att bli slagen riktigt ordentlig av en 
intagen, men som förhindrades  genom att  polisen var på besök just  då för att 
skriva in någon. Hon var 1,50 lång och bar inga vapen. Att polisen var där just då 
beskriver hon som ”ren tur” (Busch). Skulle någonting ha hänt skildrar hon hur 
svårt det är att veta vem man ska lägga skulden på, vem som bär ansvaret. Det 
handlar  om vem  som har  bestämt  rutinerna  och  sedan  har  väktaren  även  ett 
personligt ansvar att alltid låta sin egen säkerhet gå först.  Det här nätverket av 
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individer  och  aktörer  som  är  inblandade  försvårar  ansvarsutkrävandet  menar 
Pierre och Sundström (2009, s.17). Det kan tänkas försvåras ytterligare när det 
finns föreskrifter från statens håll som säger att ensamarbete inte får förekomma 
under vissa omständigheter enligt lag, men ändå förekommer det. Förflyttas då 
ansvar  för  att  staten  har  gjort  så  gott  de  har  kunnat  och  det  istället  är 
bevakningsföretaget som har ansvar att faktiskt följa arbetsmiljöföreskrifterna?
    VD:n på BYA hävdar att  hans organisation står  i  kast  med att  ta  fram en 
tilläggsutbildning för väktare som ska arbeta just i arrest med anledning av att det 
är  för  otillräcklig  att  bara  ha  gått  en  grundväktarutbildning  för  den  uppgiften 
(Bjurhem).  Från  den  intervjuade  väktarens,  och  även  ordningsvakternas  sida, 
påpekas att  ensamarbete förekommer i  mycket  stor utsträckning inom de båda 
yrkesgrupperna.  Garabedian  förklarar  att  i  till  exempel  ett  köpcentrum så  kan 
polisen  föreskriva  att  det  minst  behöver  befinna  sig  en  ordningsvakt  mellan 
klockan 10 och 20 med anledning av att det brukar befinna sig störande personer 
där. Men i och med att kravet är minst en vakt så kommer kunden/köpcentrumet 
inte vilja anställa fler. Trots att något av bevakningsföretagen som är aktuella för 
uppdraget meddelar att de inte låter sina vakter arbeta ensamma så kommer det 
alltid finnas någon annan som nappar på uppdraget. På så sätt har lönerna även 
sjunkit i branschen, företag har gått in och prisdumpat (Garabedian). Den andra 
ordningsvakten  berättar  att  han  har  arbetat  ensam  och  att  det  aldrig  är  bra. 
Omgivningen förväntade sig att han skulle rycka in och reda ut situationer, ta fast 
tjuvar och hindra rån och misshandel, men samtidigt var han i en mycket utsatt 
situation där inryckning ibland förde med sig stora risker (Viggo).
  De  båda  ordningsvakterna  förklarar  att  man  på  samma  sätt  som 
bevakningsföretagen absolut kan säga till sin arbetsgivare att man inte vill arbeta 
ensam, med då kommer det alltid att finns någon annan som vill  ta uppdraget 
ensam istället.  Den ena av dem berättar  att  när  han arbetade som väktare och 
brukade åka  på  lägenhetsstörningar  så  var  han  i  princip alltid  ensam och han 
beskriver att det var väldigt osäkert. Samtidigt var det så läget i branschen såg ut 
och gillade man det inte fick man byta jobb. I och med att bevakningsbranschen är  
en vinstdrivande verksamhet ville man skära ner på kostnaderna så mycket det 
gick och då hade man inte råd att ha mycket personal eller många bilar (Viggo). 
Vid  de  tillfällen  han  knackade  på  en  dörr  mitt  i  natten  i  samband  med 
lägenhetsstörning beskrev han den osäkra situationen såhär:

”Jag visste inte om det var någon kille som fick stryk eller barn som blev slagna. 
Att åka själv på sådana uppdrag som väktare är ganska osäkert ... däremot om 
polisen åkte på en lägenhetsstörning så var de alltid två, de hade skyddsvapen, 
pepparsprej, radio, de kunde snabbt larma o få förstärkning.” (Viggo)

För några år sedan beslutade Rikspolisstyrelsen att  en väktare som åker på en 
lägenhetsstörning  inte  får  ha  batong  på  sig  eller  visa  sitt  väktaremblem,  för 
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människor ska inte behöva bli utsatta för att en myndighetsperson kommer och 
knackar på. Men det betyder även att om någon slår till personen som knackar på 
så är det inte våld mot tjänsteman (Viggo). VD:n på BYA påpekar att utryckning 
vid lägenhetsstörningar är en uppgift som successivt har förts över till väktare och 
bevakningsbranschen förutom i de fall det är ett misstänkt eller bekräftat brott, då 
åker polisen. Ett auktoriserat bevakningsföretag måste inte ta de uppdragen idag 
utan det kan vilket företag som helst hyras in för att göra, och det ser Bjurhem 
som en rättsotrygghet för de som bor i fastigheten (Bjurhem).
    Många av intervjupersonerna påpekar att väktare även ofta arbetar ensamma 
när de arbetar civilt i butik. Då händer det att kunden (butiken) tar anbudet av det 
bevakningsföretaget som anger sig kunna gripa flest personer per dag, för det är 
det kunden egentligen är ute efter. Att genomföra gripanden är i själva verket inte 
en  väktares  uppgift  men  man  anpassar  sig  till  det  kunden  är  ute  efter 
(Garabedian). Väktaren beskriver att man måste ha lite sunt förnuft och vara smart 
när man arbetar som väktare just för att man många gånger är ensam, och det är 
även det som är osäkert med arbetet. Träffar man en lång och kraftig person som 
man måste avlägsna från butiken där man arbetar men inte har möjlighet att göra 
det ensam, då måste man invänta en ordningsvakt eller en polis (Busch). 

4.3 Ekonomi och resurser

Det är rimligt att anta att det större antal väktare och ordningsvakter som syns ute 
har  att  göra  med  att  polisen  har  bristande  resurser.  Jag  har  pratat  med 
intervjupersonerna om detta och det ledde mig in på svar gällande ekonomiska 
prioriteringar som jag inte hade förväntat mig. En av poliserna påpekar att polisen 
snarare har fått mer resurser på sistone än mindre och att  det inte finns några 
poliser på gatan har att göra med hur man prioriterar. Han påpekar att det även har 
att göra med att poliser lämnar gatan redan efter två-tre år numer istället för efter  
tio-femton år (Törner). Lipsky lyfter fram att närbyråkraten hamnar i situationer 
där han måste prioritera för att verksamheten har knappa resurser. När polisen får 
lov  att  prioritera  annat  framför  att  synas  ute  på  stan  så  leder  det  till  att 
ordningsvakter och väktare hamnar i de situationerna som polisen var i tidigare. 
Det blir då istället deras ansvar att prioritera mellan regler och mål. Till exempel 
om en ordningsvakt eller väktare arbetar själv får han själv välja om han ska gripa 
in eller inte (Nilsson, Viggo, Garabedian, Busch). En av poliserna berättar att vid 
en situation där väktare har kommit till ett inbrottslarm och polisen dröjer, då får 
väktarna bestämma själva om de vill gå in och söka igenom byggnaden ändå eller 
invänta polisen (Nilsson). Han uttrycker sig på det här sättet:
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”De kan hända att vi inte kan komma eller att det tar längre tid på grund av andra 
arbetsuppgifter. Det är upp till väktarna att besluta hur mycket de vill agera själva. 
De kanske kan få dit tio från sina egna eller så inväntar de polisen.” (Nilsson).

Lipskys teori om närbyråkratens stora handlingsutrymme speglas alltså här, när 
samhällsmedborgarens sannolikhet att till  exempel få behålla sina tillhörigheter 
beror på hur den enskilda väktaren väljer att agera när han kommer ensam, eller 
de kommer få, till ett inbrottslarm.
       Samtidigt beskriver en av ordningsvakterna att när han arbetade som väktare i 
glesbygden så kunde det ta uppemot en timme att få uppbackning av polisen för 
att de var på ett annat jobb 15 mil bort.  Han uttrycker att ”man var verkligen 
själv” (Viggo)  och att  man samtidigt  på  glesbygden inte  skulle  klara  sig  utan 
bevakningsbranschen. Förutom väktare var det även många ordningsvakter som 
fungerade som ett substitut till polisen där de inte hade resurser att täcka upp. Han 
förklarar att det ofta var väktare istället för polisen som hade koll  på vad som 
hände  på  nätterna  vilket  ledde  till  att  allmänheten  vände  sig  till  dem i  större 
utsträckning: ”Många gånger så ringde folk till mig då när de hört och sett något, 
för de visste att väktaren fanns i närheten och att han kunde komma snabbt. Men 
polisen hade inte resurser, de var för långt bort.” (Viggo). VD:n på BYA har även 
han en uppfattning om att på mindre orter så kan inte alltid polisen komma i den 
takten som väktaren, och i förlängningen även allmänheten, behöver för att få stöd 
och hjälp (Bjurhem).
     Innan 2006, då Rikspolisstyrelsen gjorde en större revidering av föreskriften 
för bevakningsföretag, menar VD:n för BYA att det var mycket lättare att både 
öppna och driva ett bevakningsföretag. Dock anser han att tillsynsmyndigheten, 
Länsstyrelsen,  fortfarande  har  resurs-  och  kompetensbrister  att  utföra  det 
regelverk  som föreligger  med  kontroller  av  företag  med  mera.  De  ska  utföra 
tillsyn  av  alla  auktoriserade  bevakningsföretag  vartannat  år  men  Bjurhem 
förklarar att det finns företag som inte har haft något besök på tio år. Han säger att 
det gynnar branschen att det är svårt att få auktorisation för att: ”Annars tappar vi 
kundernas förtroende för branschen o då kan inte vi göra några affärer. Så enkelt 
är  det.”  (Bjurhem).  Att  det  samtidigt  kan  vara  en  fara  för  samhället  om 
bevakningsföretag som egentligen inte borde ha auktorisation bedriva verksamhet 
nämner  han  ej,  utan  bevakningsbranschens  vinstdrivande  syfte  är  det  som är 
framträdande.
     NPM:s genomslag inom svensk offentlig förvaltning har som beskrivits ovan 
lett till olika former av företagisering och marknadisering. Bland annat Almqvist 
(2006, s.25) nämner att styrningen från statens sida har riktat in sig mer på tydliga 
målformuleringar  och noggranna uppföljningar  av måluppfyllelse  hos  de  olika 
verksamheterna. Resultatet blir då viktigare än processen (ibid, s.26). Lundquist 
(1998, s.158f) betonar att när fokus i en organisation ligger på att  uppnå goda 
resultat så negligeras viktiga frågor om demokrativärden och ansvarsförhållanden. 
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En av poliserna beskriver hur just den ökade mål- och resultatstyrningen inom 
polisen har lett till att man har fokus på att mäta deras arbete, till exempel genom 
antalet drog-, alkohol- och blåskontroller. Riksdag och regering vill att allt ska 
mätas så de vet om de får valuta för pengarna eller inte och kan vara säkra på att 
poliserna inte ”sitter och äter munkar hela dagarna” (Nilsson). Han berättar att 
deras  arbete  i  realiteten  är  svårt  att  mäta  och  att  det  kan  fungera 
brottsförebyggande bara att polisen visar sig ute, till exempel genom att personer 
kör lugnare i trafiken, men att det är en aktivitet som är svår att mäta. Och i och 
med  att  det  inte  finns  tillräckligt  med  poliser  så  måste  väktare  ta  över  vissa 
uppgifter (Nilsson), och både en av poliserna och en ordningsvakt refererar till att 
behovet samtidigt ökar av säkerhetsarbete och bevakning. Båda refererar till USA 
där de har en väktare på varje skola och privata beväpnade poliser som patrullerar 
i  villaområden,  och  att  vi  närmar  oss  detta  även  i  Sverige  (Nilsson,  Viggo). 
Nilsson verkar mycket bekymrad över hur ekonomin styr och uttrycker sig såhär:

”Det är en stor grej att allt i samhället styrs av ekonomin. Därför tummar man på 
säkerheten på grund av ekonomiska skäl. De är inte bra alls. Typ ensamarbete vid 
vissa tider trots att en kvinna blivit ihjälslagen ganska nyligen. Diskussionen var 
uppe men rann ut i sanden. Viktig bit att ta upp och skriva om. Säkerheten sätts å 
sidan för ekonomiska intressen. Det är ju inte bra alls att man ska behöva sätta 
livet till för ekonomin så att säga.” (Nilsson) 

När jag frågar ordningsvakterna var man har mest lojalitet, hos polisen eller hos 
bevakningsföretaget, så svarar de relativt olika. Den ena (Viggo) belyser att man 
hela  tiden  arbetar  under  vissa  lagar  och  regler  och  att  det  är  polisen  som 
bestämmer  vad  de  ska  göra,  och  att  det  alltid  går  före  (Viggo).  Den  andra 
beskriver den komplexa situationen på det här sättet:

”Tänk en trekant nu när jag berättar så har ni ena spetsen neråt där ordningsvakten 
står. I högra hörnet är bevakningsföretaget, o så längst upp till vänster så har ni 
polisen. Tänk er själva om ni var i en sådan situation att ni  har två chefer på 
samma nivå. Den ena bestämmer vad ni ska göra, o hur ni ska göra för att följa 
lagen. Den andra bestämmer vad ni ska göra, och hur ni ska göra för att få mat på 
bordet. Den ekvationen är inte helt lätt.” (Garabedian) 
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4.4 Utbildning

BYA har hand om utbildningen av väktare och VD:n på BYA som jag intervjuade 
hade  därmed  mycket  att  säga  om  just  det.  Bjurhem  påstod  bland  annat  att 
ordningsvaktsutbildningen  inte  är  tillräckligt  lång  idag.  Väktaren  och 
ordningsvakterna jag intervjuade påpekade att  istället  för  mer utbildning så är 
väktarens eller  ordningsvaktens personlighet  och sociala kompetens avgörande, 
vilket Bjurhem även tog upp som en viktig del. Lipsky presenterar i samklang 
med vad Viggo påstod att man inte har ett sådant jobb om man inte någonstans har 
ett  socialt  samhällsintresse.  Om  två  veckors  utbildning  är  tillräckligt  för  en 
ordningsvakt belyser en av ordningsvakterna mycket har att göra med vad man 
förväntar sig att en ordningsvakt ska göra. Många människor förväntar sig att en 
person i uniform ska gripa in om de till  exempel bevittnar ett slagsmål en sen 
kväll, men deras skyldighet är egentligen bara att kontakta polisen. Från en början 
var  det  tänkt  att  ordningsvakter  skulle  hjälpa  till  vid  tivolin,  cirkusar  och 
dansbanor men de har fått hjälpa till vid fler och fler tillfällen (Garabedian). På 
frågan om Garabedian skulle vilja ha längre utbildning i sitt yrke med tanke på de 
uppgifterna han har och de befogenheter han besitter, svarar han såhär:

”Absolut, man lär sig väldigt mycket på ordningsvaktsutbildningen, med det det 
var tänkt att ordningsvakter skulle göra så är inte utbildningen bristfällig. Men om 
polisen fortsätter och lägger över polisiära uppgifter på ordningsvakter som man 
gör. Alltså när du har ett förordnat område där polismyndigheten har sagt att här 
får det vara ordningsvakter, då är ordningsvakten att likställa med en polis, vad en 
polis får göra.” (Garabedian)

Han  menar  att  en  ordningsvakt  utsätts  för  många  konstiga  situationer  och  de 
genomför  säkerligen  fler  gripanden än  vad  en  polis  gör.  Polisens  uppgift  blir 
istället  att  att  bara hämta upp den gripna (Garabedian).  Den av poliserna som 
arbetar med att utbilda ordningsvakter anger att ”utbildningen är väldigt kort för 
det de ska göra egentligen” (Törner). Praktiska scenarioövningar läggs det bara en 
halv dag på under utbildningen som det ser ut nu, så där anser Törner att man 
skulle kunna lägga mer tid.
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4.5 Mer uppgifter eller befogenheter till 
ordningsvakter och/eller väktare?

De två ordningsvakterna jag intervjuade hävdar att polisen absolut vill lägga över 
fler och fler uppgifter på ordningsvakter (Garabedian, Viggo). VD:n på BYA anser 
att polisen även vill ”polisifiera” (Bjurhems ordval) väktarna genom att ge dem 
fler befogenheter, till exempel genom att en expanderbar batong ska finnas med i 
grundutbildningen, men det menar han att branschen inte är intresserad av. Han 
tror att Rikspolisstyrelsen och de tjänstemän som arbetar med de här frågorna är 
poliser och därför inte har någon närmare koppling till vad en väktare egentligen 
gör. Han beskriver att vad branschen istället vill ha är en tydlig skiljelinje mellan 
vad som är polisiära uppgifter och vad som är uppgifter för väktare (Bjurhem). 
Den kvinnliga väktaren förklarar att polisen behöver fler ögon och att väktarna 
ofta är de första på plats när det händer någonting, vilket gör att de borde få fler 
befogenheter. Hon uttrycker det såhär;

”Så om vi som väktare borde få fler befogenheter kan jag också tycka, men det 
har vi ju inte enligt lag … Men om man ska hårddra det så är vi ju bara vanliga 
människor med en liten lapp på bröstet. Det jag gör när jag går in o griper en 
människa får du också göra, för det är envarsrätten. Så att man har utbildningen är 
för att få veta vad man får o inte får göra.” (Busch) 

Törner  förklarar  att  problemet  med  väktare  och  ordningsvakter  är  att  de 
finansieras med privata medel. Han förklarar vidare att om ett ställe är öppet för 
allmänheten så är det polisens problem, men privata krogar och idrottsevenemang 
som drivs i vinstsyfte, där ska arrangören själv få sköta och betala för säkerheten. 
Han beskriver att ”kan de inte lösa det själva får de betala polisen för att göra det” 
(Törner).  Samtidigt  beskriver Ekman att  ”ordningsvakter  har  lite  mer polisiära 
uppgifter än när jag började att vara polis, de finns i tunnelbanan, mer polisiära 
uppgifter så att säga” (Ekman). Medan Törner hävdar att mer befogenheter till 
privata företag skulle kräva en betydligt bredare utbildning och bättre kontroll. 
Den tredje polisen påvisar däremot att det finns för lite poliser för att göra allt 
idag och därför behöver de använda sig av väktare. Uppgifter de skulle kunna ta 
över är bevakning och patrullering på tunnelbana, tåg och bussar (Nilsson). En av 
ordningsvakterna beskriver hur de dåvarande kvarterspolisernas arbete har börjat 
ersättas av att fler och fler privata bolag hyr ut ordningsvakter och väktare till  
privata företag. Han förklarar att det inte är i så många andra länder som du kan 
ringa ett privat företag och be om en ordningsvakt eller en polis för att gå runt och 
kolla  allmän  ordning,  det  är  ett  polisarbete  som  man  har  lagt  ut  på  företag 
(Garabedian). Han uttrycker att ”det blir ju lite skevt när privata företag ska kunna 
tjäna pengar på att du ska känna dig trygg” (Garabedian). Han hävdar att polisen 
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har organiserat om sitt arbete vilket har lett till att de inte arbetar lika mycket med 
att synas ute på gatan. Den andra ordningsvakten förklarar att det glappet som har 
uppstått när kriminaliteten och brotten har ökat i samhället samtidigt som polisen 
syns mindre ute, har lett till att man har tagit in privata aktörer. Numer kräver man 
till exempel ett visst antal ordningsvakter i folkparker, vid uteställen, konserter, 
evenemang et cetera (Viggo). Han berättar även att ett exempel på att polisen vill 
lägga  över  mer  uppgifter  på  ordningsvakter  är  att  de  nyligen  har  inrättat  en 
arenautbildning där man lär upp ordningsvakter att kunna sköta bevakningen på 
till exempel fotbollsmatcher. Han beskriver att ordningsvakter dock har haft den 
uppgiften  länge  i  realiteten  och  att  polisen  idag  kräver  ett  visst  antal 
ordningsvakter  till  exempel  vid en  fotbollsmatch för  att  de  ska få  tillstånd att 
spela. Anledningen till att de gör det förklarar han såhär:

”Och  det  handlar  ju  om  att  de  inte  har  resurser  själva  att  bevaka  den 
fotbollsmatchen till exempel, de har inte personal till det. Då blir man beroende av 
privata aktörer för att försöka garantera säkerheten.” (Viggo)

4.6 Ansvarsutkrävarmodellen

Punkt nummer ett i Ahlbäck Öbergs modell går ut på om det går att urskilja vem 
som har ansvar. I frågan gällande när väktare bevakar och har hand om arrester så 
är det polisen som har huvudansvaret för arresten. Om en väktare eller en intagen 
blir skadad eller liknande så är den ansvariga polisen på arresten, arrestbefälet, 
ansvarig för det. Gällande ensamarbete för väktare så finns det lagar och regler 
som säger när det inte får förekomma. Dock verkar det vara ekonomiska intressen 
som spelar in när dessa lagar och regler ska följas eller inte. Man kan sammanfatta  
situationen på det sättet att det är staten som har ansvar för att ensamarbete inte 
får förekomma eftersom att den stiftar landets lagar. Bevakningsföretaget i sin tur 
har  ansvar  att  ställa  krav  på  att  de  inte  låter  sina  anställda  arbeta  ensamma. 
Samtidigt kan det hävdas att polisstationen har ett ansvar att inte ta emot ett sådant  
erbjudande. Dock är det staten som bestämmer hur mycket pengar och resurser 
polisen  ska  få  varje  år.  Många  aktörer  har  delar  av  ansvar  vilken  gör  att 
ansvarsförhållandena inte är lätta att reda ut, och därmed försämras medborgarens 
möjlighet till ansvarsutkrävande. 
   Gällande de  uppgifter  som ordningsvakter  främst,  men även väktare,  utför 
istället för polisen så kan det sammanfattas att staten har yttersta ansvar för det. 
Det är de som beslutar vilka uppgifter polisen ska och inte ska utföra och hur 
mycket ekonomiska resurser som ska gå till polisen varje år. En av de intervjuade 
poliserna nämner att det finns en viss summa pengar som allt ska räcka till, och i  
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och med mål- och resultatstyrningen bland annat så är det vissa uppgifter polisen 
får prioritera att inte göra.
    Punkt två och tre gäller om man kan få kunskap om förvaltningen sköts bra 
eller  dåligt  och  om det  finns  mekanismer  för  att  kontrollera  detta.  Är  det  en 
uppgift  samhällsmedborgaren  tror  att  polisen utför  men de  inte  gör  det  är  det 
uppenbart att det är svårare att få kunskap om hur uppgiften sköts. Sköts samma 
uppgifter av flera aktörer är det även svårt för medborgaren att få veta vem man 
ska ställa till svars, och därmed också ta reda på hur aktören sköter sin uppgift. 
Dock  finns  det  myndigheter  som kontrollerar  de  olika  aktörernas  arbete.  Till 
exempel  så  kontrolleras  och  granskas  polisens  arbete  av  Rikspolisstyrelsen, 
Internrevisionen,  Justitieombudsmannen,  Riksrevisionen,  Justitiekanslern  och 
internutredningar  mot  anställda  kan  förekomma  (Polisen  6).  Auktoriserade 
bevakningsföretag granskas i sin tur av Länsstyrelsen. Och finns det en lag som 
säger att granskning ska ske så antar man i första hand att den följs. Först när 
motsatsen bevisas har vi anledning att tro något annat, och att få kunskap gällande 
om Länsstyrelsen sköter sin tillsyn eller inte är det svårt att få reda på om man inte  
jobbar inom, eller är väldigt intresserad av, branschen. Jag har inom ramen för 
denna uppsats inte haft möjlighet att kontrollera närmare hur denna tillsyn sköts, 
men en inblick i hur det möjligtvis kan se ut kan vara värt att presentera. Som 
VD:n  på  BYA även  gav  uttryck  för  så  står  det  nämligen  i  branschtidningen 
Väktaren & Samhället att Länsstyrelsen i Stockholm uppgav på säkerhetsmässan 
2010  att  de  inte  har  resurser  att  fullgöra  sitt  tillsynsuppdrag enligt  vad  lagen 
kräver. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall påpekar i samma artikel att det 
är Länsstyrelsernas egen uppgift att mobilisera resurserna och sin verksamhet så 
man klarar sitt tillsynsuppdrag (Väktaren & Samhället 2012, s.9). Eva Lundgren 
Axell som är chef för tillsynen vid Länsstyrelsen i Stockholms län förklarar i den 
följande  artikeln  att  tillsynen  i  länet  har  blivit  mer  frekvent  sedan  en 
omorganisering  gjordes,  men att  man fortfarande inte  har  möjlighet  att  utföra 
tillsyn  vartannat  år  (ibid,  s.10).  Länsstyrelsen  är  en  statlig  myndighet  så  till 
syvende och sist skulle det alltså i det här fallet vara vid röstningen vart fjärde år 
som vi skulle kunna ställa den sittande regeringen till svars för hur Länsstyrelsen 
har skötts.
     Ordningsvakter är ansvariga inför polisen och de lagar och regler de ska följa. 
Dock  finns  det  situationer,  som  jag  har  presenterat,  då  ordningsvakter  utför 
polisens arbete, och kanske med mindre bemanning än om polisen skulle ha gjort 
det. Något slags ansvar hamnar då på ordningsvakten inför samhällsmedborgaren, 
som alltså i det läget måste lita på att ordningsvakten kan sköta sin uppgift och 
skydda  envar.  Samtliga  yrkesgrupper  jag  har  pratat  med  beskriver  att  både 
ordningsvakter och väktare får besluta själva om de ska rycka in i en situation 
eller inte, vilket betyder att samhällsmedborgaren inte helt kan veta vilket skydd 
den kommer att få av dessa i en viss situation. Till exempel på landsbygden där 
det har hävdats att framför allt väktare arbetar ensamma och kan behöva vänta en 
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lång stund på uppbackning vid sådant behov, måste samhällsmedborgaren förlita 
sig på att väktaren kan ge tillräckligt skydd tills vidare.
    Varken ordningsvakter eller väktare behöver vara sämre lämpade för att utföra 
vissa  polisiära  tjänster  men vad  intervjupersonerna  beskriver  händer  är  att  de 
omfattas av sämre egenskydd och säkerhet under uppdraget än vad polisen gör. 
Omgivningen förväntar sig även ofta att de ska rycka in och lösa fler situationer 
än vad de egentligen har befogenhet för eller skyldighet till. Ett tydligt exempel på  
det är som sagt ensamarbete som är vanligt för ordningsvakter och väktare men 
inte  för  polisen.  Tydligt  är  hur  poliserna  jag  har  pratat  med  inte  tror  att, 
åtminstone,  ordningsvakter  arbetar  själva  men  hur  de  intervjuade 
ordningsvakterna  upplever  något  annat.  Det  blir  då  någonstans 
bevakningsföretaget som har ansvar för att väktaren eller ordningsvakten arbetar i 
en säker miljö, vilket även påverkar säkerheten för medborgaren. Det blir då ett 
privat  företag  vi  ska  ställa  till  svars.  Arbetsmiljöverkets  är  den  statliga 
tillsynsmyndighet som har som uppgift att kontrollera att företag och arbetsplatser 
följer de lagar och föreskrifter som finns på området (Johansson 2006, s.82). Hur 
denna sköter sin uppgift har jag inte heller haft möjlighet att titta närmare på. I 
vilket fall så kan privata företag skylla sitt agerande på bristande ekonomi och 
konkurrenssituationen  på  ett  annat  sätt  än  offentlig  sektor  kan.  Som  en  av 
poliserna uttryckte det så sätts då säkerheten åt sidan för ekonomiska intressen.

4.7 Sammanfattning

Min frågeställning gällde om problem kan uppstå, och i så fall vilka, när gränsen 
mellan  offentligt  och  privat  blir  otydlig  i  fråga  om polisiära  uppgifter.  Dessa 
skulle  jag  sedan  försöka  förstå  ur  ett  ansvarsutkrävarperspektiv  vilket  jag  har 
presenterat i punkten ovan. Sammanfattat är det de följande problemen som är de 
intervjuade  uttrycker  som  mest  framstående.  Det  är  tydligt  hur  polisens 
ekonomiska  resurser  och  prioriteringar  spelar  in  i  fråga  om de  kan  utföra  en 
polisiär uppgift  eller ej. Samtidigt som behovet av säkerhet och bevakning har 
ökat i samhället har polisen lämnat ett hål efter sig som behöver fyllas av någon. 
Det  har  då  lagts  på  privata  aktörer  som har  ordningsvakter  och  väktare  som 
anställda.  Från  både  ordningsvakternas  och  polisernas  sida  anger  man  att 
utbildningen av ordningsvakter inte är tillräckligt modern med tanke på vad de 
faktiskt utför för arbete idag. De bristande resurserna leder även till att väktare 
ibland får  ta  större  ansvar  än  vad deras  uppgift  är,  till  exempel  i  glesbygden. 
Problem uppstår även när ekonomiska intressen, kunden, bestämmer hur många 
ordningsvakter eller väktare det ska vara i till  exempel ett köpcentrum eller en 
butik. Ordningsvakten eller väktaren kommer då i en otrygg situation för sin egen 
säkerhet och i förlängningen även för civilbefolkningen. Dock får man skilja på 
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situationer  där  polisen har  sagt  att  det  behöver  vara  en ordningsvakt,  som till 
exempel i vissa köpcentrum, eller när det är butiksägaren som själv har velat ha 
bevakning i sin butik.
   När uppgifter i skymundan överförs från polisen till  andra aktörer försvåras 
medborgarens möjlighet till ansvarsutkrävande trots att polisen eller staten har det 
formella ansvaret. 
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5 Diskussion

Jag har märkt under arbetets gång att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan 
polisiära  uppgifter  och  bevaknings-  och  säkerhetsfrågor  i  stort.  En  fullständig 
studie på det här området hade även krävt en diskussion kring vilka uppgifter som 
polisen bör ha och som alltså inte bör skötas av privata aktörer. Den diskussionen 
har lämnats ute och därmed kan frågetecken för läsaren uppstå när jag analyserar 
ansvarsfrågan till  exempel vid arrester,  för det är en uppgift  polisen aldrig har 
tillhandahållit menar de jag har intervjuat. En kartläggning av alla de uppgifter 
polisen tillhandahåller och som de har tillhandahållit tidigare hade varit nyttig för 
studien. I och med uppsatsens begränsade omfattning och hur svårt jag märkte att 
det var att göra en sådan fullständig kartläggning, har jag istället tagit reda på de 
uppgifterna  utefter  vad  de  olika  yrkesgrupperna  har  upplevt.  Detta  kan  till 
exempel  vara  om  ordningsvakter  upplever  att  de  har  fått  mer  av  polisens 
uppgifter, både formellt och informellt, eller ej.
     Desto mer insatt jag har blivit och ju mer jag har läst på så har jag förstått att 
säkerhetsbranschen är stor idag och att den hela tiden växer, vilket gör att lagar 
och regler inte alltid hänger med. En anledning till att uppgifter som vid en första 
anblick kan tyckas tillhöra polisen utförs av andra beror alltså på att behovet av 
bevakning och säkerhetsskydd i samhället har ökat. I och med den här branschens 
stora omfattning finns det många andra aspekter värda att undersöka för framtida 
forskning,  till  exempel  om  de  många  nya  yrkesgrupperna  som  arbetar  med 
säkerhet  idag  men  som  inte  är  auktoriserade.  Exempelvis  hur  arbetet  vid 
lägenhetsstörningar fungerar. Faktumet att ordningsvakter ska få nya uniformer 
som är väldigt lika polisens skulle även vara intressant att studera, till exempel 
vad det kan tänkas få för konsekvenser.
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6.2 Intervjuer

Bjurhem, Martin. VD för BYA, Bevakningsbranschens Yrkes-och 
Arbetsmiljönämd. Telefonintervju. 2012-05-02.

Busch, Agnes, 3 års erfarenhet, väktare, Addici AB, Stockholm. Telefonintevju. 
2012-05-09.

Ekman, Arne. 23 års erfarenhet, radiobil, yttre befäl, närpolis, lokal brottsutredare 
och nu kriminalinspektör, Polisen Södermalm, Stockholms län. 
Telefonintervju. 2012-05-08.

Garabedian, Robert. 5 års erfarenhet, ordningsvakt, frilans, Stockholm. 
Telefonintervju. 2012-05-09.

Nilsson, Magnus. 23 års erfarenhet, 17 år i yttre tjänst och sedan dess inre 
stations- och arrestbefäl, Polisen Södermalm, Stockholms län. 
Telefonintervju. 2012-05-03.

Törner, Anders. Ordförande för ordningsvaktutbildningen samt sjöpolis under 
sommarmånaderna, Stockholms län. Telefonintervju. 2012-05-04.

Viggo. 25 års erfarenhet som ordningsvakt och väktare i bland annat Göteborg och 
Småland. Telefonintervju. 2012-05-09.
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7 Bilagor

7.1 Intervjumall till polisen

Vem är du? Erfarenhet? Har hand om för uppgifter?

De senaste åren har fler och fler vakt-och bevakningsföretag startas och den branschen har 

fler anställda än polisen.

Märker ni i polisen av det?

Varför tror du att det är så? Större behov av väktare? Billigare?

Vilka polisiära uppgifter ser du att väktare eller ordningsvakter också utför?

Exempelvis: utryckning vid utlösande inbrottslarm.

Hur fungerar det vid en sådan situation? Är rutinen att rycka ut eller inte? Rycker ni ut mindre 

nu än förr?

Patrullerar på gator och skolor exempelvis? Omhändertagande av berusade personer?

Väktare har hand om värdetransporter och det sker en del värdetransportrån idag. Hur är 

rutinen kring detta? Finns det alltid polis i närheten?

Scenario: ett vaktbolag har fått ansvar för att sköta arresten i Malmö stad. Vaktbolaget som 

kom med det lägsta erbjudandet fick uppdraget. I arresten tas häktade personer in och väktare 

ansvarar för tillsynen. En dag blir en häktad aggressiv och misshandlar en väktare. Vem har 

ansvaret för väktarens säkerhet? Vaktbolaget eller staten/polisen? Om en intagen avlider i  

cellen pga skada. Vem har ansvar för det? 
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VD:n på BYA (Bevakningsbranschens yrkes-och arbetsmiljönämd) ansåg att polisen vill att 

väktare ska få polisiära befogenheter, tycker du det stämmer? I så fall varför vill ni det? 

Känns det någongång som att ni inte hinner med allt ni skulle vilja hinna med?

I och med polisens knappa resurser och den ökade brottsligheten och kriminaliteten ser du att 

detta leder till att ni väljer att lägga över vissa uppgifter på andra, ex ordningsvakter och 

väktare. Är det en bra idé? Bra eller dåligt med mer ansvar för väktare/ordningsvakter? Anser 

du att de kan eller borde få andra befogenheter?

Vet du vad för befogenheter en väktare har?

Arbetar väktare eller ordningsvakter närmre polisen nu än tidigare? 

VD:n på BYA anser att väktare har en bättre utbildning än ordningsvakter. Han tycker att 

ordningsvakternas praktiska utbildning har allvarliga brister. Hur insatt är du i detta?

Täcker väktares/ ordningsvakters utbildning deras uppgifter?

Hur tror du att medborgarnas förtroende för polisen förändras om det är fler väktare än poliser 

som syns på gatorna?

7.2 Intervjumall till väktare, ordningsvakter och 
VD:n på BYA

Vem är du? Erfarenhet? Utbildning? Har hand om för uppgifter?

De senaste åren har fler och fler vakt-och bevakningsföretag startas och den branschen har

 fler anställda än polisen.

Märker ni väktare/ordningsvakter av det?

Varför tror du att det är så? Större behov av väktare? Billigare?

Eller har du märkt att ordningsvakter tar över fler uppgifter?

Patrullerar på gator och skolor exempelvis? Omhändertar berusade personer?

Vilka polisiära uppgifter ser du att väktare/ordningsvakter också utför?
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Exempelvis: utryckning vid utlösande inbrottslarm.

Hur fungerar det vid en sådan situation? Rycker ni ut mer nu än förr? Kommer polisen fort 

vid tillkallelse? Vill polisen att ni tar mer ansvar nu än förr i en sådan situation?

Anser du att väktare/ordnignsvakter kan eller borde få andra befogenheter?

Vad hade du velat kunna göra mer i ditt yrke?

Gör du som väktare uppgifter som en ordningsvakt kanske istället borde ha gjort?

Känner du att polisen vill att väktare/ordningsvakter ska ta hand om fler uppgifter?

Är du någonsin rädd när du jobbar?

Arbetar väktare/ordningsvakter närmre polisen nu än tidigare? Närmre

ordningsvakter/väktare?

Hur ser du på detta? Bra eller dåligt med mer ansvar för väktare/ordningsvakter?

Blir det ett problem när väktare tilldelas uppgifter som egentligen tillhör polisen? Arrestvakt,  

patrullering etc. Ansvarssynpunkt.

Väktare har hand om värdetransporter och det sker en del värdetransportrån idag. Hur är 

rutinen kring detta? Finns polisen alltid tillgänglig?

Scenario: Ett vaktbolag har fått ansvar för att sköta arresten i Malmö stad. Vaktbolaget som 

kom med det lägsta erbjudandet fick uppdraget. I arresten tas häktade personer in och väktare 

ansvarar för tillsynen. En dag blir en häktad aggressiv och misshandlar en väktare.Vem har 

ansvaret för väktarens säkerhet? Vaktbolaget eller staten/polisen? Om en intagen avlider i 

cellen på grund av skada. Vem har ansvar för det? 

Hur tror du att medborgarnas förtroende för polisen förändras om det är fler väktare än poliser 

som syns på gatorna?

Till väktare och ordningsvakter: VD:n på BYA anser att väktare har en bättre utbildning än 

ordningsvakter. Han tycker att ordningsvakternas praktiska utbildning har allvarliga brister. 

En polis anser att det är tvärtom. Hur insatt är du i detta? Hur ser du på samarbete mellan 

ordningsvakt och väktare?

32


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Metod och material
	1.3 Intervjuerna

	2 Bakgrund
	2.1 Polisen
	2.2 Ordningsvakter
	2.3 Väktare

	3 Teori och tidigare forskning
	3.1 Närbyråkraten
	3.2 Ansvarsutkrävarmodellen

	4 Analys
	4.1 Samarbete och skillnader mellan yrkesgrupperna
	4.2 Ensamarbete
	4.3 Ekonomi och resurser
	4.4 Utbildning
	4.5 Mer uppgifter eller befogenheter till ordningsvakter och/eller väktare?
	4.6 Ansvarsutkrävarmodellen
	4.7 Sammanfattning

	5 Diskussion
	6 Referenser
	6.1 Elektroniska referenser
	6.2 Intervjuer

	7 Bilagor
	7.1 Intervjumall till polisen
	7.2 Intervjumall till väktare, ordningsvakter och VD:n på BYA


