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Abstract  
The demand for security services has increased since the ending of the Cold War.  

Individuals and companies are dissatisfied with the police and their work methods, which has 

resulted in more and more people choosing other options. The privatization of the society has 

opened up opportunities for the citizens to have their security needs met by other operators. 

The purpose of this study is to highlight and create awareness of the market for private 

security. This paper is based on a case study of Säkert Företag Sverige AB. This company is a 

small private security company that offers different types of security services. Data is 

collected through an accurate inspection of the company’s customer base. The results of the 

data have been analyzed by using the theory of risk society and the concept of access to 

justice. The conclusion of the study shows that the society has become more risk conscious, 

which has led to a greater demand for security and safety, unfortunately the police has not got 

sufficient resources to help everyone. The 2016’s access to justice is not about an individual’s 

financial problems to get justice, but the problem is that the justice system does not have 

access to the resources needed to maintain justice in society. 

 

Keywords: access to justice, private security companies, privatization, risk society, Säkert 

Företag Sverige AB. 
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”Polisen räcker inte till, tycker företag som utsätts för brott” (Håkansson, 2010). 

 

1. Inledning 
Säkerhetsbranschen växer successivt år för år (Brå, 2016 a). Tjänster som tidigare har varit 

polisiära finns det idag ett privat alternativ till. Fast att de privata säkerhetsföretagen tar betalt 

för sin tjänster så finns det ändå en efterfrågan hos kunder. Företagare tycker ändå att det är 

värt kostnaden att vända sig till de privata säkerhetsföretagen eftersom processen går fortare 

samt att ärendet inte når ut till offentligheten. Detta har resulterat i att efterfrågan på privata 

säkerhetstjänster har ökat vilket i sin tur har lett till att utbudet av tjänster har ökat (SCB, 

2016). Är det så att efterfrågan och tilliten för polisen är lägre än tidigare?  

 

Precis som citatet ovan antyder så tycker en del företag att polisen inte gör sitt jobb tillräckligt 

bra. Vad som anses som ”räcker inte till” kan vara olika orsaker (Håkansson, 2010). Något 

som däremot kan konstateras är, att när personer anser att någon inte räcker till så väljer de att 

titta efter andra alternativ på marknaden. Företagsledare tycker inte polisen delar med sig av 

tillräcklig information vid utredningar samt att det tar alldeles för lång tid att genomföra en 

utredning för den statliga aktören. Många företag vill heller inte att deras varumärke ska få 

dålig publicitet i media, vilket är en stor risk om de går till polisen där ärendet automatiskt blir 

offentligt. Andra orsaker till att kunder väljer privata säkerhetsföretag före polisen, kan vara 

på grund av kulturella- eller religiösa skäl. Personer som har ett levnadssätt med exempelvis 

gängkriminalitet, riskerar sanktioner både av staten och av sitt gäng om personen skulle vända 

sig till polisen. Det kan även vara att personen lever ett hemlighetsfullt liv som kunden inte 

vill offentliggöra genom att gå till polisen. Den största anledningen är däremot att företagare 

inte känner sig prioriterade av polisen. Enligt ledande personer inom säkerhetsbranschen 

läggs 90 % av anmälningarna från näringslivet ner. Vad som skiljer säkerhetsföretag och 

poliser i utredningsärenden är att säkerhetsföretag saknar de befogenheter att göra 

husrannsakan eller gripa misstänkta personer. De finns heller inga bestämmelser som säger att 

den misstänkte har rätt till advokat, få sina rättigheter upplästa eller ha rätt till att vara tyst. På 

samma sätt har inte säkerhetsföretagen någon skyldighet att meddela den misstänkte om 

utredningen kan leda till en polisanmälan. Personer som samtalar med säkerhetsföretag borde 

därför alltid fundera över vad de säger så de inte placerar sig i en svårare situation 

(Håkansson, 2010). 
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Säkert Företag är ett konsultföretag som arbetar med olika säkerhetsfrågor. Affärsidéen är att 

vara ett ”oberoende konsultföretag som analyserar samt åtgärdar risk och hotbilder. På så sätt 

hjälper vi vår kund att höja både produktivitet och kvalitét” (Säkert Företag, 2016 a). Under 

höstterminen 2015 praktiserade jag på Säkert Företag Sverige AB. Efter praktikperioden blev 

jag erbjuden anställning och har sedan januari 2016 arbetat där parallellt med studierna. 

Erfarenheterna från företaget har väckt ett intresse att veta mer kring hur branschen uppkom 

och vem kunderna är? På kontoret har det funnits full tillgång till företagsservern och 

kundbasen, som började struktureras år 1998. I kundbasen finns det information angående 

vem kunden är och vilka tjänster Säkert Företag hjälpt kunden med. Studien är på så sätt unik 

i den bemärkelsen att forskningsresultatet som kommer att redovisas inte är tillgänglig för 

personer som inte har kontakter inom företaget. Resultatet kommer även vara mer precist än 

om det hade gjorts en liknande studie på ett övergripande plan utan denna insyn i företaget.   

 

Säkerhetsbranschen är verksam inom olika rättsområden där statens arbete inte uppskattas 

eller räcker till. Företagare väljer bort statliga tjänster som de har rättigheter till och som är 

lagstadgade, för att få den service och den hjälp företagarna verkligen behöver. Håkan och 

Therese Hydén förklarar det svenska rättssystemet och dess indelning i sex olika delar, där de 

tre första områdena är civil-, straff- och offentlig rätt (Hydén & Hydén, 2011, s. 31). 

Exempelvis kan tjänster som riskanalyser undersöka brand- och miljöriskerna på ett företag, 

vilket rör sig inom den offentliga rätten, och en utredningstjänst kan leda till en polisanmälan 

som inom straffrätten (Säkert Företag, 2016 e). Begreppet risk har en stor roll inom 

säkerhetsbranschen då mycket handlar om att minimera riskerna. Både polisen och 

säkerhetsverksamheter arbetar ständigt med att minska risken för att höja säkerheten.  

 

Ulrich Beck menar att vi lever i ett risksamhälle, där vi har lämnat industrialismen bakom oss 

och är nu inne i en ny samhällstid. Här är individerna mer och mer riskmedvetna och här har 

teknologin har tagit stora framsteg samtidigt som den resulterat i förödande konsekvenser 

(Newburn, 2007, s. 330). Orsaken till både riskmedvetandet och att aktörer väljer bort polisen 

kan vara på grund av privatiseringen av säkerhetstjänster. Privatiseringen startade i Sverige 

och delar av Europa på 1980-talet, staten är fortfarande den beslutsfattande aktören men 

drivandet av företag och tjänster fungerar på ett annorlunda sätt. Den stora faktorn till 

privatiseringen handlar i de flesta fall om kostnadseffektivitet (Halvarsson, 2011). 

Anledningen till att de privata säkerhetsföretagen inte får så mycket plats i media eller 
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liknande anses vara på grund av att det finns en okunskap om de kort- och långsiktiga 

effekterna av privatisering av säkerhet (Alfonsson, 2008). 

 

1.1 Vad är säkerhet? 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så menar de att begreppet säkerhet ”är 

kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas och undvikas” (Säkerhetspolitik.se, 

2010). Begreppet säkerhet är väldigt brett och fungerar i olika sammanhang, exempelvis 

trafiksäkerhet, IT-säkerhet och personsäkerhet. Säkerhet krävs på alla samhällsnivåer för att 

vi ska ha ett välfungerande samhälle, det krävs att det finns både säkerhet för individen och 

staten (Säkerhetspolitik.se, 2010). Det här resulterar i att det finns flertalet verksamheter som 

arbetar med säkerhet. Försäkringsbolag och larmföretag är två olika verksamheter som livnär 

sig på säkerhet.  

 

2. Förväntningar & Problemformulering 
Forskningsresultatet förväntas ge indikationer på att det är de stora kunderna, de som har 

många anställda, har råd att köpa de dyra tjänsterna. Detta på grund av att det är de som har 

ett större ekonomiskt kapital för att kunna spendera på utredningar. Kan det vara så att det är 

de större företagen som drabbas av flest bedrägerifakturor? Detta då de större företagen 

kanske anses som ett lättare byte för falska fakturor eftersom att tjänster beställs och betalas 

av olika personer? Utöver det förväntas även datan visa att aktörer inom den offentliga 

sektorn anställer privata säkerhetsföretag men främst för tjänster som riskanalyser och 

utredningar. Problemformuleringen till arbetet grundar sig i att det har varit väldigt svårt att 

hitta relevant tidigare forskning på ämnet. Det indikerar på begränsad information kring 

privata säkerhetsföretags kundkretsar, vilket tyder på att människor vet väldigt lite om 

fenomenet och branschen. Ett annat problem verkar vara den svårighet som finns för personer 

att få tillgång till rätten, då säkerhetsbranschen inte hade växt i den omfattning som den gör 

om det inte hade varit en svårighet. 

 

2.1 Frågeställning & syfte  
Efterfrågan på privata säkerhetstjänster ökar, vilket har olika förklaringar, däribland minskat 

förtroende för rättsväsendet. Samtidigt innebär detta att allt mer av rättsväsendets uppgifter 

övertas av privata företag, som säljer sina tjänster till dem som har råd att köpa. Syftet med 
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denna uppsats är att belysa och skapa kunskap om marknaden för privata säkerhetsföretag, då 

vi inte vet mycket om dem.   

 

Frågeställningarna är:  

1. Vilka är kunderna till privata säkerhetsföretag?  

2. Vilka tjänster köper kunderna?  

 

Forskningsfrågorna kommer att undersökas i form av en fallstudie, där Säkert Företag Sverige 

AB utgör undersökningsobjektet. Inom frågeställning 1 kommer det att granskas vem 

kunderna är. Varje kund kommer därför vara kategoriserad inom vilken verksamhet kunden 

har. Kategorierna på kunderna är därför privata företag, statliga myndigheter, kommuner, 

privatpersoner samt organisationer. För att få en tydligare överblick i hur stora kunderna är 

inom de privata företagen, har studien valt att utgå från SCB kategorisering för 

företagsstorlekar. Inom frågeställning 1 kommer även omsättningen på respektive kundgrupp 

att redovisas. Omsättningen är sammanställd genom en addering av kundernas fakturor under 

kundperioden. Kunderna av tjänsten företagsservice kommer även att redovisas, då tjänsten 

inte har sitt kundregister tillsammans med resterande erbjudna tjänster. Frågeställning 2 

undersöker vad det är för tjänster kunderna köper av Säkert Företag. Tjänsterna som 

granskats är företagsservice, riskanalyser, utredningar och utbildning, eftersom dem är de 

vanligaste tjänsterna som Säkert Företag utför.  

 

3. Bakgrund 

3.1 Privata säkerhetsföretag i Sverige & Europa 
I en rapport angående privata säkerhetsföretag i EU-länderna har författarna kommit fram till 

att Sverige är ett av de fem länderna i EU som har minst anställda inom den privata 

säkerhetssektorn per invånare. Statistiken är baserad på året 2004, och det land som hade flest 

anställda inom kategorin var Ungern, medan det land som hade minst var Finland. 

Skandinavien var 2004 en liten marknad för privata säkerhetsföretag. Orsaken till detta tros 

vara på grund av den låga kriminaliteten som rapporteras i Skandinavien. Enligt rapporten ska 

de anställda i säkerhetsbranschen i Europa ökat från 600 000, år 1999, till över 1 miljon 

anställda 2004 (Van Steden & Sarre, 2007).  
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För att kunna beskriva säkerbranschen i Sverige har uppsatsen utgått från information från 

Statistiska centralbyrån, SCB. SCB har vid studiens tillfällen senast statistik från 2013, de har 

i sin tur kategoriserat ihop alla privata säkerhetsföretag i Sverige inom ”företag för bevakning 

och säkerhet, detektivbyråer” (SCB, 2016). Statistiken visar att under 2013 existerade det 865 

företag inom kategorin, där de hade 18 748 anställda. Dessa företag hade under samma år en 

total nettoomsättning på 17 379 miljoner kronor (SCB, 2016). Dessa siffror visar ett 

genomsnitt där varje företag inom kategorin hade cirka 22 anställda. Det är en betydligt högre 

siffra än vad Säkert Företag hade 2013, då de endast hade tre fast anställda. Den 

genomsnittliga nettoomsättningen är således 20 miljoner, vilket i sin tur också är markabel 

jämfört med Säkert Företags 4,5 miljoner under 2013 (Hitta.se, 2016). Siffrorna visar att det 

finns stora pengar inom branschen och enligt SCB har nettoomsättningen ökat successivt 

varje år sedan 2003, se figur 1 (Brå, 2016 a).  

 

 
Figur 1. 

 

Omsättningen har alltså ökat med nästan 80 % under en tioårsperiod. Detta fast att 

Skandinavien anses vara en liten marknad för privata säkerhetsföretag. Fortsätter 

utvecklingen i denna takt tror ledande personer inom säkerhetsbranschen att privata 

säkerhetsföretag kommer vara en helt vanligt fenomen om några år. De menar att vi idag 

befinner oss i liknande stadium som privatpraktiserande läkare gjorde på 80-talet (Håkansson, 

2010). 
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Annica Rajala skriver 2005 en uppsats om polisen i Norrbotten, där hon berättar att polisen är 

en viktig del av samhället. Men när de inte finns tillgängliga eller om de inte uppfyller 

medborgarnas behov så minskar tilliten för polisen. En av orsakerna till den minskade tilliten 

menar Rajala är på grund av den nedskärning som skett inom polisen. Annica belyser dock 

inga lösningar på problemet utan menar att det minskade förtroendet för polisen i Norrbotten 

kan även appliceras på hela landet (Rajala, 2005). I en artikel om polisiära konsekvenser, 

skrivs det att privata säkerhetsföretag har ersatt den förlorade tillit för polisen då företagen 

erbjuder snarlika tjänster. Det positiva med detta är att privata säkerhetsföretag kan avlasta 

polisen, men där problemet är att medborgarna inte har samma förtroende till dem som de har 

för polisen (Granath & Lorentzon, 2007). 

 

3.2 Historien bakom privata säkerhetsföretag 
Sedan 1850 har polisen varit den aktör som upprätthållit lagar i det svenska samhället 

(Statskontoret, 2011). Det är polisens centrala uppgift att medborgarna ska känna sig trygga i 

samhället, uppgiften utförs genom att bevaka ordningen samt att se till att säkerheten 

upprätthålls. Eftersom det endast finns en aktör som skyddar medborgarna så är det svårt att 

vara överallt och tillfredsställa alla. Samhällsmedborgarna visar då sin missnöjdhet med att 

bilda egna brottsförebyggande organisationer, det kan antingen vara medborgargarden, 

grannsamverkan eller brottsförebyggande råd (Rajala, 2005). Framväxten av 

säkerhetsbranschen har till stor del även varit beroende av privatiseringen av säkerhet. Då 

polisen inte har kunnat utreda eller lösa tillräckligt många ärende. Vilket har lett till att 

statliga myndigheter och privata verksamheter har anställt säkerhetsföretag istället för att 

vända sig till polisen eller underrättelsetjänsten (Berndtsson, 2012). På så sätt har det skapats 

en ny efterfråga på tjänster. Privata säkerhetsföretag har snabbt tagit vara på denna efterfrågan 

från medborgarna och det har på så vis skapats en marknad för dessa tjänster. De privata 

säkerhetsföretagen arbetar idag med allt från uthyrning av väktare och kameror till 

passeringssystem och utredningar.  

 

Vid en tillbakablick av privata säkerhetsföretags uppkomst så är forskarna övertygade om att 

de började växa fram strax efter kalla krigets slut, under 1990-talet. Många av företagen som 

växte fram under denna tid hade en militär inriktning. De privata militära- säkerhetsföretagen 

är de första privata säkerhetsaktörerna, där de anställda främst var före detta militärer som 

redan hade erfarenhet av krig och erhöll expertiskunskap inom området (Wallberg & 
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Widberg, 2011). De anställda på de privata militära- säkerhetsföretagen erbjöd sig att gå in i 

väpnade konflikter i instabila miljöer för sina kunders räkning. Kunderna kunde vara allt från 

statliga till icke-statliga verksamheter. Under kriget i Irak hamnade det amerikanska 

säkerhetsföretaget Blackwater i blåsvädret när de år 2007 dödade 17 civil människor på 

Nisour-torget i Baghdad. Därefter blev det en het debatt i världen om det var rätt att använda 

sig utav privata företag i krig. Debatten cirkulerade på medier runt om i världen och 

människor började skaffa en bild av branschen (Berndtsson, 2012; Ekeroos & Olsson, 2013). I 

början av år 2003 befann sig cirka 20 000 anställda från olika privata säkerhetsföretag som 

tjänstgjorde i Irak. Därför är kriget i Irak även känt som det första privatiserade kriget 

(Holmqvist, 2005, ss. 1-2). Samtidigt har legosoldater funnits lika länge som det existerat krig 

runt om världen. Under 1960-talet var legosoldaterna en stor del av avkoloniseringen i Afrika, 

så pass att det gjordes en FN-resolution för att förbjuda legosoldater (Wallberg & Widberg, 

2011). Svenska säkerhetsföretag har även cirkulerat ute i krigsområden. Vesper Group är ett 

svenskt säkerhetsföretag som beskriver sig själva som säkerhetskoordinatorer. Personalen har 

främst varit närvarande i Afghanistan, Pakistan och Irak där de erbjudit livvaktsskydd. Vesper 

Group har bland annat blivit anställda av UD i Afghanistan, vilket har gjort att de anställda 

nere i krigsområdena innehaft en diplomatisk immunitet, vilket även det har lett till en stor 

debatt (Berndtsson, 2012).  

 

4. Tidigare forskning  
Vid en skanning av forskningsmarknaden kring privata säkerhetsföretag är uppfattningen att 

det finns ett begränsat utbud av forskning kring branschen och deras kunder. Orsaken till detta 

är med största sannolikhet att branschen fortfarande är relativt ny samt att företagen ofta 

försöker befinna sig under medias radar då kunderna gärna vill smyga med hjälpen vid 

utredningar. Mycket av forskningen på privata säkerhetsföretag figurerar istället kring 

internationella konflikter, legoknektar och för- och nackdelar med de privatiserade tjänsterna 

som erbjuds.  

 

4.1 Privata säkerhetsföretag & deras kunder 
År 2014 skrev Andersson och Nilsson en uppsats som grundar sig i Säkert Företag och deras 

kundrelationer. Författarna hade en ekonomisk prägel på arbetet då de skrev en uppsats i 

Ekonomi-IT på Malmö Högskola. Studien gick ut på att intervjua fyra befintliga kunder till 
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Säkert Företag samt fyra potentiella kunder, för att tydliggöra vad som var avgörande i privata 

säkerhetsföretags kundrelationer. Studiens resultat påpekade att det krävs att de privata 

säkerhetsföretag innehar stor kompetens för att uppnå en god kundrelation. Andra anledningar 

var att det krävs att arbetsgivaren levererar och presterar ett bra resultat till kunden. Studien 

antyder även att 75 % av de potentiella kunderna inte hade någon större aning om vem Säkert 

Företag var eller vad de erbjöd för tjänster. Detta indikerade på att det finns ett behov av en 

bättre marknadsföring för att förbättra Säkert Företags ekonomiska situation (Andersson & 

Nilsson, 2014). 

 

I Kateri Camolas bok beskriver hon hur affärskulturen ser ut för de privata säkerhetsföretagen 

i England. Företagen som det berättas om erbjuder främst tjänster inom krigsdrabbade 

områden. Privata säkerhetsföretag tävlar för kunder och klienter som alla andra företag. 

Kunderna kan vara allt ifrån multinationella företag, organisationer, privat personer till 

organisationer. De påminner gärna sina kunder om att deras affärsidé är att göra allt bättre, 

snabbare och billigare. Företagen ser sig som vilken privat verksamhet som helst, ”they just 

want to make an honest buck” (Carmola, 2010, s. 30). På samma sätt är privata 

säkerhetsföretag präglade av deras aktieägare som endast vill tjäna pengar. Där företagen 

väljer det bäst betalda jobbet före det viktigaste utifrån ett säkerhetstänk, vilken inte är det 

bästa ur en humanitär synvinkel. En viktig del för de privata säkerhetsföretagen är på så sätt 

att marknadsföra sig väl och ta hand om sitt varumärke, vilket annars leder till ekonomiska 

förluster och konkurs (Carmola, 2010, ss. 30-31). 

 

4.2 Privata militärföretag  
Johan Alfonsson skrev år 2008 en uppsats i freds- och konfliktvetenskap på Lunds universitet. 

Studien handlar om de konsekvenser som uppkommer när privata säkerhetsföretag tar över 

säkerhetsmarknaden. Främst försöker Alfonsson förklarar begreppet privata säkerhetsföretag 

för läsaren. Begreppet är svårdefinierat, då företagen kan ha en varierande struktur och 

tillvägagångssätt. När ärenden kommer in behöver de privata säkerhetsföretagen agera olika 

på grund av uppdragets natur. Författaren menar däremot att ett privat säkerhetsföretag kan 

definieras som ett multinationellt företag som agerar över land och hav för att tillfredsställa 

kunden. Uppdragen är tidsbegränsade och oftast kortsiktiga, arbetsområdena är ofta där staten 

misslyckats med att garantera säkerheten. Privata säkerhetsföretag i sig skiljer sig inte från 

andra företag mer än att de har tjänster som staten tidigare ansvarat över. Tjänsterna som 
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erbjuds består av att tillfredsställa kundernas säkerhetsbehov. Alfonsson delar upp 

säkerhetsakörerna i två varianter. Privata militärföretag och privata säkerhetsföretag, 

skillnaden mellan dessa två aktörer är väldigt diffus. Den största skillnaden är dock att de 

privata militärföretagen kan anses som mer aggressiva i sitt agerande, medan privata 

säkerhetsföretag anses som mer passiva. Den dagliga politiken är präglad av privatisering, 

globalisering och en öppen marknad. Detta är anledningen till att de tidigare statliga tjänsterna 

nu har blivit privatiserade. Därefter har det blivit en naturlig följd att även privatisera delar av 

våldsmonopolet (Alfonsson, 2008). 

 

Joakim Berndtsson har skrivit en rapport om de problem som uppstår vid användandet av 

privata säkerhetsföretag i internationella operationer. En enkätstudie har gjorts som omfattat 

officerare med utlandserfarenhet. Resultatet av studien visar på att svenska privata 

säkerhetsföretag som erbjuder tjänstgöring i krigsdrabbade områden endast är en liten del av 

branschen. Det finns däremot en dålig kontroll på de företag som utövar våldshandlingar från 

statens sida. Den bristande översynen på de privata säkerhetsföretag leder till en osäkerhet 

och negativ stämning hos militärer och civila i områdena. Det har hänt vid ett flertal tillfällen 

då privata säkerhetsföretag har använts sig av övervåld, vilket förklaras som en konsekvens av 

den bristande kontrollen. Berndtsson menar också att de privata säkerhetsföretagen är nyttiga 

i dessa områden då de tillhandahåller tjänster som inte militären prioriterar. De kan 

exempelvis skydda personal och infrastruktur som inte inkluderar de militära åtaganden. Detta 

ger en möjlighet för militären att istället arbeta med konflikthantering och 

återbyggnadsprocesser. Majoriteten av de tillfrågade officerarna i studien kan däremot tänka 

sig arbeta för säkerhetsföretag i framtiden, fast att de själva anser att företagen har en negativ 

inverkan på säkerhetssituationen. Där den största faktorn som lockar är den ekonomiska. 

Slutligen antyder studien på att det finns brist på kunskap från de officerare som söker sig till 

privata säkerhetsföretag för att tjänstgöra i krigsområden. Där de anställda behöver bli 

införstådda med att de inte arbetar under samma villkor som de militära förbanden 

(Berndtsson, 2012). 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Som tidigare beskrivet så har privata säkerhetsföretags uppkomst tagit över en del av de 

statliga tjänsterna som exempelvis polisen eller militären erbjudit tidigare. Under 

datainsamlingen framkom det att en del kunder anställde Säkert Företag för utredningar. 
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Något som då skulle kunna antas är att det finns personer och företag som inte har tillgång till 

rätten? Begreppet access to justice kommer att användas i studien, för att belysa 

medborgarnas tillgång till rätten. Teorin om risksamhället kommer även att appliceras i denna 

rättssociologiska studie, då Ulrich Beck menar på att människorna idag lever i en riskfylld 

samhällstid där riskmedvetandet är med i varje handling (Newburn, 2007, s. 330). 

 

5.1 Begreppet access to justice i ett historiskt perspektiv  
Begreppet access to justice har sin historia inom det amerikanska rättssamhället och 

härstammar från det juridiska området. Begreppet har ingen direkt översättning till svenskan, 

men kan förklaras som tillgång till rätten. En alternativ beskrivning av begreppet kan vara ”att 

ett rättssystem skall vara tillgängligt för var och en och att användningen av systemet ska ge 

resultat som är individuella och rättvisa” (Floodwall, 2008). Tillgång till rätten kan betyda 

olika saker, begreppet förknippats med tillgång till rättshjälp och rättskipningen. Där 

rättshjälp innebär att alla ska ha rätt till en advokat, även de som inte erhåller de ekonomiska 

förutsättningarna för det. Begreppet har därför även gått under ”access to lawyer” (Floodwall, 

2008). I föreliggande studie har fokus däremot inte legat på tillgång till advokater och 

rättshjälp utan tillgång till polis och rättskipning. 

 

Tillgången till rätten har funnits på tal i alla civiliserade samhällen sedan flera hundra år 

tillbaka. Access to justice-rörelsen har däremot successivt börjat prägla vårt rättssystem sedan 

början av 1900-talet. Under samma tidsperiod började det demokratiska begreppet allas likhet 

inför lagen också växa fram, vilket också var av samma grundtanke. Den största faktorn till 

rörelsens framväxt var att de ville öka tillgängligheten för människor till rättssystemet 

(Floodwall, 2006). Det skulle göras med hjälp av att öka tillgången av advokater, främst för 

fattiga människor. Idag är denna möjlighet en självklarhet, men tidigare begränsades denna 

chans av sin stora kostsamhet för staten. Ett annat skäl till att begreppet fått stor framväxt är 

på grund av att människorna blivit mer och mer beroende av rätten. Då människor har blivit 

mer villiga av att samarbeta med personer utanför vår närmiljö. De vaga landsgränserna har 

även gjort att personer har kunnat röra sig i större omfattning än tidigare, vilket har skapat fler 

relationer som inte funnits tidigare (Wennerblom, 2005). 

 

Arbetet kring problemet från staten och rättens sida är däremot relativt nytt. Orsaken till detta 

anses vara tanken om allas likhet inför lagen, som är ett ungt och radikalt tankesätt ur ett 
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historiskt perspektiv. Access to justice är på så sätt fött ur föreställningen att alla medborgare 

ska ha samma rättigheter, vilket innebär att varje individ ska bli bemött av staten på samma 

sätt oavsett social eller ekonomisk kompetens (Floodwall, 2006; Wennerblom, 2005). Till en 

början var detta en ny marknad som öppnade sig vilket de privatiserade advokatbyråerna tog 

fördel av. Några år senare valde dock staten att förstatliga rättshjälpen, vilket gjorde en del 

advokatbyråer ekonomiskt lidande. För att stärka legitimiteten för rätten behöver det vara det 

enda organ som har bestämmanderätt över alla spelare i samhällets maktkamp (Wennerblom, 

2005). Målet med begreppet är inte att göra tillgång till rätten fattigare, utan att göra den 

tillgänglig för alla. För att nå dit behöver vi sträva mot jämlikhet och demokrati (Cappelletti 

& Garth, 1978). 

 

5.2 Tillgång till rätten idag 
Sedan 1970-talet har rättshjälpssystemet begränsats kraftigt i utvecklade länder, då det ansetts 

vara en för stor ekonomisk utgift. Länderna har därefter endast valt att hjälpa de allra 

fattigaste medborgarna i rättshjälpsfrågan (Wennerblom, 2005). Eftersom tillgång till rätten är 

en del av det demokratiska samhället blir det problem enligt Hydén när marknadsregleringen 

tar över, detta eftersom marknaden är beroende av penningekonomin (Hydén, 2002, ss. 258-

259). De flesta människor erbjuder sin arbetskraft för att få lön i form av pengar. Pengarna i 

sin tur är nyckeln till inflytande på marknaden. Det är på så sätt grundläggande demokratiska 

villkor som marknadsekonomin vilar på. När staten i sin tur ser för stora klyftor mellan de 

rika och fattiga kan de gripa in och korrigera den bristande jämlikheten på marknaden. Vi får 

då vad som kallas en välfärdsstat (Hydén, 2002, s. 260). Den statliga korrigeringen som 

Hydén talar om kan ses som statens erbjudande av rättshjälp. I välfungerande stater borde det 

alltid finnas tillgång till rätten, oavsett personliga förutsättningar och bakgrund.  

 

Enligt Mattias Flodwall så finns det olika hinder som idag står i vägen för tillgång till rätten. 

Dessa faktorerna är främst höga rättegångskostnader samt parters bristande förmåga och 

resurser (Floodwall, 2006). I Sverige är det exempelvis vanligt att den förlorande parten vid 

en civilprocess får betala sina egna kostnader samt motpartens kostnader vid en rättegång 

(Hydén & Hydén, 2011, s. 63). Detta leder till att parterna överväger om det är lönsamt att gå 

till rättegång innan de skickar in en stämningsansökan. Parters bristande förmåga att driva sin 

fråga i rättegången beror främst på avsaknaden av kompetens att yttra sig korrekta i juridiska 

termer (Floodwall, 2006). 
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Författaren Trevor C.W. Farrow utgår i sin bok från Canada och belyser begreppet access to 

justice. Access to justice betyder olika för olika personer, främst står begreppet för tillgång till 

rätten och advokat. För andra kan begreppets tolkas lite bredare i ett välfärdssamhälles 

sammanhang, där de vill ha tillgång till sjukvård, mat, boende, utbildning och rösträtt. Dessa 

faktorerna är vad västvärlden idag tar för givit medan utvecklingsländerna får kämpa för tak 

över huvudet och utbildning. Begreppet argumenterar främst för sänkta rättsliga avgifter samt 

att skriva om proceduren kring de civilrättsliga lagarna (Farrow, 2014, s. 212). Canada har en 

statlig domstol som finansieras av skattepengar. Den canadensiska domstolen ska vara 

tillgänglig för alla och den ska ta sig an mål som hela samhället är engagerat av. Ändå finns 

där många män och kvinnor som inte har råd att få tillgång till det canadensiska rättssystemet. 

Bristen av civilrätten har resulterat i önskemål och idéer om att privatisera området (Farrow, 

2014, ss.13-14). 

 

5.3 Risksamhället 
När Ulrich Beck presenterade idéen om risksamhället var det främst präglat av de ekologiska 

faktorerna som miljö och natur, men han valde även att belysa risker med krig och fattigdom. 

När han sedan gav ut boken Risksamhället menade han att västvärlden var på väg att lämna 

industrisamhället bakom sig och istället var på väg in i vad han kallade ett risksamhälle 

(Newburn, 2007, s. 330). Som ett resultat av människornas individuella handlingar i form av 

nedhuggningen av regnskogen och mängden koldioxidutsläpp, får medborgarna senare själv 

lida av naturkatastrofer som översvämningar och kärnkraftsvärksexplosioner. Fastän att 

människorna har producerat fantastisk teknik som har placerat individer på månen, 

genmodifierat organismer och mycket annat, har denna teknologi även fört med sig en risk för 

fruktansvärda händelser. Ett exempel på detta är kärnkraftsexplosionen i Tjernobyl, som är ett 

resultat av forskningen som lyckats utvinna energi med hjälp av att klyva atomer (Beck, 2000, 

ss. 12, 35). Människornas handlande blir på så vis ett globalt problem, då svårigheten består 

av att det inte går att spola tillbaka tiden och få handlingar ogjorda. Riskerna är på så vis inget 

som enbart faller över mänskligheten utan det är något som individerna själva orsakat genom 

individuella val. Vad som anses som globala risker enligt Beck, är fenomen som kräver 

gränsöverskridande politiska beslut. Det kan exempelvis vara terrorism, finansiell kris eller 

naturkatastrofer (Lidskog, 2015).  
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Tillväxten av risker har av nämnda anledningar fått påverkan på det politiska planet, då 

fördelningen av välfärd handlar mer och mer om risk och skadeverkningar. På så sätt 

produceras nya klyftor och samhörigheter mellan medborgarna i samhället (Engdahl & 

Larsson, 2006, s. 308). Att fler och fler önskar hjälp att minimera riskerna i sina liv, har lett 

till en större efterfrågan och utbud för säkerhet (Banakar & Travers, 2013, ss. 318-319). 

Vardagligt risktagande som påverkar den individuella medborgaren kan handla om 

funderingar kring hur huset ska lämnas innan semester. Eller var pengarna ska placeras för att 

gå med störst vinst. Denna medvetenhet om faror i ett risksamhälle har resulterat i en ökad 

efterfrågan på säkerhetsbranschen. Vilket i sin tur har medfört möjligheter för 

säkerhetsbranschen att öka priserna på tjänster och varor. Detta kan vara en förklaring till 

varför branschen anses tillhandahålla dyra tjänster. 

 

Sammanfattningsvis så härstammar begreppet access to justice från det amerikanska 

samhället. Begreppet fick sin start i att de fattiga människorna i samhället inte hade råd att 

anlita en advokat, därefter har innebörden av begreppet blivit att alla ska ha tillgång till rätten. 

Den ekonomiska faktorn har på så vis varit en avgörande del i medborgarnas tillgången till 

rätten. Risksamhället är en teori från Ulrich Beck. Han menade på att människorna i dag har 

lämnar industrisamhället bakom sig för att nu leva i vad Beck kallade ett risksamhälle. I 

denna samhällsform är medborgarna väldigt riskmedvetna, där varje handling går igenom ett 

riskövervägande. 

 

6. Metod 
Denna studie är en fallstudie med utgångspunkt från Säkert Företag, en fallstudie är 

karakteriserad av en specifik aktör eller händelse. Vad som kännetecknar en fallstudie menar 

Newburn är ett fenomen som studerar relationer och kopplingar som skulle bli missförstådda 

vid en experimentell- eller survey undersökning. I survey undersökningar försöker forskaren 

studera ett brett fält med många olika enheter, vilket inte hade givit ett grundligt resultat på 

samma sätt som en fallstudie. Det som utmärker en fallstudie är att det krävs att förstå den 

sociala kontexten i sammanhanget, samt att det forskaren ska vara medveten om att det 

existerar väldigt låg chans för generalisering av resultatet (Newburn, 2007, s. 911). Fallstudier 

karakteriseras även med deras djupgående redogörelse av ett särskilt fenomen i diverse 

samhällsområde. Sociala relationer och processer är ofta sammanlänkade vilket leder till att 

det är viktigt att förstå deras påverkan av varandra. Metoden har en fördel när det gäller att 
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förstå komplexiteten i specifika situationer. Fallstudier erbjuder på så sätt en chans till 

förklaring varför vissa resultat kan uppstå och inte endast vilka resultaten är. Målet med 

metoden är därför att exemplifiera det generella genom att enbart studera det enskilda 

(Denscombe, 2009, ss. 59-60, 283).  

 

De olika sorternas data har givit fallstudien en precisare bild av verkligheten. Den kvantitativa 

statistiken är framtagen från och baserad på Säkert Företags kundbas (Denscombe, 2009, s. 

328). Kundbasen består av information angående vem kunderna är samt vilka tjänster som har 

utförts till kunderna. Då informationen endast är tillgänglig för anställda på företaget har jag 

haft möjlighet att nyttja uppgifterna i kundbasen. Innan studien påbörjades fanns det ingen 

anledning att samla på sig uppgifterna i kundbasen, då den anses som ett hjälpmedel ifall 

något glömt vad kunden önskat för tjänster tidigare. Informationen från kundbasen är grunden 

till uppsatsen då den bidragit med svaren på studiens frågeställningar.  

 

Studien baseras även på kvalitativ data i form av observationer (Denscombe, 2009, s. 271), 

som pågått från första dagen på företagen i september år 2015 fram till och med maj år 2016 

då datainsamlingen på företagen var klart. Innan forskningsprojektet startade var syftet med 

observationerna att skapa sig en kunskap om arbetsuppgifterna och företaget. När sedan 

uppsatsen påbörjades blev avsikten att erhålla relevant kunskap till studien. Observationerna 

har på så sätt samlats in på kontoret i Malmö under tiden som praktikant på företaget samt 

under arbetstid som anställd. De har skett genom undervisning från samt studerande av 

medarbetarna, och även från kontakt med kunder till Säkert Företag. Informationen som 

samlats ihop genom observationer har givit studien en bättre bild av vad Säkert Företag är för 

verksamhet och hur de går tillväga på bolaget. Observationerna har även givit en inblick i 

varför kunderna vänder sig till företaget samt hur kunderna känner när de är utsatta för en 

risk. Exempelvis tyder observationerna på att har majoriteten av kunderna till företagsservice 

redan varit i kontakt med polisen innan de kontaktar Säkert Företag för hjälp med en 

bedrägerifaktura.   

 

En del av dokumenten som ligger till grund för statistiken är offentliga dokument, all 

fakturering är exempelvis statligt redovisad. Källorna som vem kunden är och vilka tjänster 

de beställt är däremot av privat natur (Bryman, 2011, s. 496). Den kvalitativa metoden strävar 

efter en djupgående kunskap precis som fallstudien, den största orsaken som skiljer dessa 

metoderna från varandra är att en fallstudie endast utgår från en händelse eller aktör 
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(Denscombe, 2009, s. 59). Forskningsresultatet är framtaget från endast en aktör vilket inte 

reflekterar hela säkerhetsbranschen och kan på så sätt inte generaliseras. Resultatet kan 

däremot antyda att det kan se liknande ut för resterande av branschen i Sverige. På så sätt kan 

studien vara en vägvisande hand för framtida studier inom området, detta trots att endast ett 

etablerat företag granskats (Denscombe, 2009, s. 68). 

 

6.1 Säkert Företag Sverige AB 
Företaget är ett konsultföretag som funnits sedan år 1996, i styrelsen finns Sveriges före detta 

rikspolischef Nils-Erik Åhmansson. De som arbetar för Säkert Företag är främst utbildade till 

poliser, brandmän, säkerhetschefer och akademiker. De vanligaste tjänsterna som Säkert 

Företag utför är: utredningar, riskanalyser, utbildning samt hjälp mot bedrägerifakturor. 

(Säkert Företag, 2016 a). Eftersom att Säkert Företag inte bedriver någon väktarverksamhet, 

som innefattar våld eller vapen, så behövs det inga licenser eller auktorisation för att bedriva 

verksamheten (Polisen, 2016). Verksamheten erbjuder på så sätt tjänster som både är 

preventiva, operativa samt strategiska.   

 

En tjänst som företaget erbjuder är utredningar. Utredningsärenden kan vara väldigt 

varierande, många företag vill exempelvis göra bakgrundskontroller på anställda eller 

eventuella partners. Det kan även gälla att bedriva en internutredning på ett företag där 

värdefulla objekt har försvunnit. Det kan också vara så att en kund vill bevaka en person eller 

ett område, då kunden tror att något olägligt ska ske (Halvarsson, 2011). Erfarenheterna från 

företaget säger att Säkert Företag främst vill vara kända för sina utredningar där de kan 

använda sin breda konsultkompetens. Företagets arbetsmetoder är likt polisen, på så sätt att de 

håller samtal med misstänka med mera, vilket är en övertygande faktor vid försäljning av 

utredningstjänster. Även riskanalyser är ett område som Säkert Företag har bred kompetens 

inom. 
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     Figur 2. 
 

Figur 2 visar Säkert Företags riskcirkel, den symboliserar de tjänster som ingår i en hel 

riskanalys (Säkert Företag, 2016 b). Kunden får däremot själv välja om den önskar en 

genomgång av hela riskcirkeln eller endast utvalda delar. Riskcirkeln täcker en stor del av ett 

kunders dagliga arbete. Inom begreppet fysisk säkerhet ingår allt skydd som ett företag kan 

tänkas ha för att minska risken för inbrott, exempelvis inbrottslarm, grindar eller passersystem 

(Säkert Företag, 2016 b). För att arbeta preventivt så erbjuder även Säkert Företag 

utbildningar med olika inriktningar. De vanligaste utbildningarna som utförs är inom, hot och 

våld, skolskjutningar, resesäkerhet samt ledningsspel. Vid ledningsspel utsätter Säkert Företag 

kundens ledning för en hypotetisk krissituation där kunden blir coachad i hur de ska agera och 

bemöta olika händelser (Säkert Företag, 2016 c).   

 

Utöver de ovannämnda tjänsterna så erbjuder även Säkert Företag ett skydd mot 

bedrägerifakturor, företagsservice har de valt att namnge tjänsten. Denna tjänst bedrivs endast 

av två personer, där inga konsulter är involverade (Säkert Företag, 2016 d). Enligt 

Brottsförebyggande rådet är det endast cirka 12 % som anmäler en bedrägerifaktura, men det 

anses vara ett stort mörkertal kontra hur många som egentligen mottager en falsk faktura. De 

flesta väljer att inte betala, men vissa är så pass rädda för betalningsanmärkningar att de 

betalar fast att de vet att fakturan är falsk. I större företag finns även risken att fakturan slinker 

med de andra legitima fakturorna när det är tid att betala (Brå, 2016 b). Tiden på företaget har 

resulterat i störst inblick inom tjänsten företagsservice, där det funnits flest arbetsuppgifter. 
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Affärsidéen för tjänsten går ut på att skydda företagare mot bedrägerifakturor, där många 

kunder ser hjälpen som en försäkring. Kunder som blivit drabbade av en bedrägerifaktura tar 

kontakt med företaget för rådgivning och hjälp med att bestrida fakturan. Vill kunden i sin tur 

att Säkert Företag tar över ärendet och bestrider fakturan till hen så görs det för ett pris kring 

2000-3000 kr. För detta pris har kunden 12 månaders skydd mot liknande händelser, där 

kunden kan skicka ärendet direkt till kontoret så fort hen mottagit en falsk faktura. Eftersom 

tjänsten företagsservice inte varit beroende av några konsulter, så har tjänsten inte 

marknadsförts eller sålts in ordentligt. Tjänsten är på så sätt helt beroende av att drabbade tar 

kontakt med Säkert Företag för att få hjälp ur situationen (Säkert Företag, 2016 d).  

 

6.2 Kommentarer om datan 
Innan forskningsprojektet startade fanns ingen uppfattning om hur många kunder det fanns i 

kundbasen, vilket medförde en svårighet att göra en tidsplan för datainsamlingen. En del 

kundmappar saknade information angående vad de hade blivit erbjudna för tjänster. Vilket 

gjorde att dessa kunder utan fullständig information inte överfördes i Excel-filen. En 

anteckning gjordes dock att det fanns sju stycken icke-fullständiga kundmappar i servern. 

Orsaken till att det saknades komplett information i kundmapparna är oklart. 

 

All insamlad data är baserat på Säkert Företag Sverige AB. Ett representativt urval har därför 

inte gjorts viket gör att resultatet inte kan generaliseras till resterande aktörer på marknaden. 

Tidsperioden för de registrerade kunderna är från 1998-2015. Säkert Företag har haft fler 

kunder inom denna tidsperioden, dock var det inte registrerat vilka tjänster som utfördes. Det 

existerar ingen geografisk avgränsning då vissa kunder är stationerade utomlands.  

 

6.3 Datainsamling 
De första tre till fyra veckorna tillbringades på Säkert Företag för att sammanställa data. Varje 

mapp granskades noggrant i kundbasen där det noterades vem kunden var, vilken tjänst 

kunden fick hjälp med och hur länge tjänsten tog. Därefter sammanställdes varje faktura från 

och med år 2004. Tyvärr fanns det inga uppgifter kring fakturor tidigare än 2004 eftersom det 

skedde ett ägarbyte under det året. Successivt fylldes var och en av fakturorna in i matrisen 

mellan 2004 och 2012, för att sedan addera ihop alla beloppen till en totalsumma. Mellan 

2012 och 2015 fanns det tillgång till digital bokföring vilket gjorde det betydligt enklare att få 

fram totalomsättningen per kund. När fakturorna statistikfördes blev det tydligt att det var en 
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del kunder som hade blivit fakturerade under dessa år, men som inte har varit med i 

kundbasen. De 164 kunderna i databasen är därför inte det exakta antalet kunder som Säkert 

Företag erhållit med tjänster under åren 1998-2015. Utan det är kunderna som det existerar 

fullständig information om i kundbasen. Kunderna är även kategoriserade i olika 

kundgrupper, privata företag i diverse företagsstorlekar, privatpersoner, kommuner, 

organisationer samt statliga myndigheter. Till sist statistikfördes alla kunder som erhöll 

tjänsten företagsservice den 12 april 2016, totalt var de 338 stycken kunder. Därefter var all 

data insamlad och det var tid att strukturera upp matrisen, göra diagram och tabeller samt 

bortse från irrelevanta uppgifter för studien. Orsaken till att kunderna till företagsservice inte 

gick att statistik föra under samma tidperiod som resterande kunder i företaget, är på  

grund av att det fanns begränsningar i den digitala plattformen där kunderna till tjänsten var 

registrerade. 

 

6.4 Sekretess & Etik 
Vid forskningsprojekt gäller det att ha ett etiskt övervägande i allt som görs. Grundprincipen i 

det etiska övervägandet vid forskningsprojekt är ”då forskare och studerande inte har någon 

privilegierad position i samhället som berättigar dem att fullfölja sina intressen på bekostnad 

av dem som studeras”, gäller det att behandla kunskapen med största aktsamhet (Denscombe, 

2009, s. 193). En viktig del vid ett forskningsprojekt är att skydda deltagarnas intresse och 

inte utsätta dem för ofrivillig exponering eller att offentliggör känslig data. Ytterligare en 

viktigt aspekt som gäller forskningsetik är att inte förvränga eller förfalska insamlad data. Det 

är viktigt att ha en öppen och ärlig relation till forskningsdeltagarna, i detta fallet Säkert 

Företag Sverige AB (Denscombe, 2009, s. 196). Då en del av informationen samlats in direkt 

från kollegor och annan data genom att personliga gå igenom fakturor, så har det funnits en 

öppen dialog med anställda på Säkert Företag kring forskningsmetoderna.  

 

Innan forskningsprojektet startade gav Säkert Företag klartecken om tillgång till kundbasen, 

den enda haken var att inte röja kundernas identitet. Detta är orsaken till att kunderna inte är 

namngivna i studien. Hela säkerhetsbranschen och framförallt Säkert Företag präglas 

egentligen av stor tillit till varandra. Där kunderna lägger sårbar information om sig själv i en 

annan aktörs händer i hopp om att lösa ett problem. Informationen som samlats in rör både 

Säkert Företag och deras kunder, däremot inte den individuella konsumenten, utan förklara 

mer om verkställaren, Säkert Företag.  
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6.5 Validitet & Reliabilitet  
Studiens tillförlitlighet handlar om forskarens val av verktyg och hur de används. Studiens 

validitet innebär att forskaren har valt att mäta relevanta saker för studien med rätt metod. 

Kan forskaren anse att den insamlade datan reflekterar sanningen (Denscombe, 2009, s. 425)?  

Enligt Ratcliffe så finns det inget objektivt eller universellt sätt att garantera validiteten, det 

finns bara olika tolkningar av den. Att enbart ta fasta på en förklaring till validitet riskerar en 

begränsning av antalet tillgängliga metoder (Merriam, 1994, s. 177). Som Platt och Scott 

hävdar gäller det att utvärdera skriftliga källors dokument grundligt i förhållande till 

autencitet, trovärdighet, representativitet och innebörd (Denscombe, 2009, ss. 301-302). Då 

det inte funnits möjlighet till att påverka innehållet i databasen innan anställningen på 

företaget, så gäller det att ha fullt förtroende till de som konstruerat kundbasen.  

 

En fördel med fallstudien är att metoden inte är beroende av intervjupersoner som ska 

godkänna en tid att träffas eller inväntat på att enkäter ska skickas tillbaka. All data har istället 

funnits tillgänglig hela tiden att plocka ut och fylla in i matrisen. Fallstudien uppmuntrar även 

till att använda sig av fler forskningsmetoder, vilket i sin tur leder till ett mer noggrant och 

explicit resultat. Nackdelar med metoden är främst trovärdigheten för resultatet och att det 

inte finns någon att fråga vid otydligheter i datan eller liknande (Denscombe 2009, ss. 70-72). 

En annan nackdel med studiens metodval är att datan som är insamlad är baserad på sekundär 

data. Vilket innebär att någon tidigare har producerat informationen för annat ändamål än 

undersökningens syfte (Denscombe, 2009, s. 317). Ändamålen med kundbasen är egentligen 

att vara en plats för alla ärenden, där anställda kan gå tillbaka och titta vid behov. Då 

utgångspunkten har varit kundbasen har avgränsningarna till studien varit tydliga, allt utanför 

Säkert Företags kundkrets har exkluderats. 

 

Studiens reliabilitet handlar om huruvida tillförlitligt resultatet är. Kommer studien få samma 

resultat om den görs igen, eller finns det risker för slumpinflytelser som kan justera datan? 

Reliabiliteten är problematisk hos samhällsforskare då människans beteende inte är 

oföränderligt utan växlande. Begreppet grundar sig på så sätt i antagandet att det endast finns 

en verklighet som kommer orsaka samma resultat om studien upprepas (Merriam, 1994, s. 

180). Om resultatet på ett begrepp är växlande och instabilt innebär det att reliabiliteten inte är 

tillräcklig. Om så är fallet kan studien inte anses innehålla tillfredställande hög validitet. 



	
23	

Reliabilitet används främst inom samhällsvetenskapliga metoder vid undersökning om 

fenomen är konsistenta eller följdriktiga (Bryman, 2011, ss. 43-44). Tiden för studien har 

varit begränsad vilket har lett till att det inte funnits möjligheter att samla in datan på egen 

hand, från diverse konsulter och bokföringar. Det finns däremot ingen anledning att registrera 

felaktig information i kundbasen då det endast är de anställda på företaget som har tillgång till 

servern. Vid sammanställningen av datan fanns det möjlighet att dubbelkolla de utskriva 

fakturorna kontra den digitala bokföringen, dessa belopp stämde alltid överens. I kundbasen 

har det dokumenterats när filerna har skapats, vilket även har matchat samma tid som 

faktureringarna. Dessa orsaker talar för att studiens reliabilitet har utövats på ett korrekt sätt. 

 

7. Dataredovisning  
Materialet under denna rubrik är insamlad från Säkert Företags kundbas för att besvara 

frågeställningarna om vilka som är kunderna till Säkert Företag samt vilka tjänster kunderna 

köper. Datan kommer redovisas i diagram för att göra det mer begripligt och ge en tydligare 

bild för läsaren. Diagrammen kommer att analyseras djupare under uppsatsrubriken analys.  

 

7.1 Kunderna 
För frågeställning 1 så ser kundfördelningen ut enligt nedanstående cirkeldiagram.  

 
     Figur 3. 
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Diagrammet har utgått från de 164 kunder i kundbasen. Kunderna till tjänsten företagsservice 

är inte inräknade i figur 3, då de kunderna inte sträcker sig över samma tidsperiod. 

Cirkeldiagrammet visar tydligt vilken kundkategori som är majoriteten av kunderna till 

utredningar, utbildningar och riskanalyser. Medan de andra kategorierna utgör ungefär lika 

många procent av kunderna. Detta har resulterat i en inblick kring hur fördelningen av 

kunderna ser ut. Eftersom att de privata företagen är en så pass stor del av kunderna har det 

varit av intresse att specificera kundgruppen ännu mer genom att gruppera de privata 

företagen utifrån storlek.  

 

Kategoriseringen har utgått från SCBs kategorisering för företagsstorlekar. De framför att 

företag som har färre än 10 anställda tillhör gruppen mikroföretag, företag som har mellan 10 

till 49 anställda kategoriseras som småföretag. Verksamheter som har mellan 50 och 249 

anställda tillhör medelstora företag, och alla företag över 250 anställda tillhör gruppen stora 

företag (SCB, 2010). Utöver de ovannämnda kategorierna finns det även en grupp som är 

namngiven Vet ej, orsaken till detta är då det inte fanns någon information kring hur många 

anställda kunden hade. Diagrammet visar alltså företagsstorlekarna på kunderna inom de 

privata företagen.  

 
       Figur 4.  

Vidare granskas omsättningen per kundgrupp. Varje kund i databasen har därför delats in i 

respektive kundgrupp. Totalsumman för varje kundgrupp har räknats ut för att sedan dividera 

det beloppet på respektive antal kunder, för att få fram en genomsnittligt omsättning per kund. 
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Stapeldiagrammet är angivet i tkr, det vill säga tusen kronor. Det ska tilläggas att det inte 

existerar någon avgränsning till någon tidsperiod vid konstruktion av diagrammet. Vilket 

innebär att en stapel kan innehålla 30 företag som endast blivit fakturerade under en månad på 

en summa på exempelvis 50 tkr. Medan en annan stapel kan innehålla tre företag som blivit 

fakturerade i fem års tid på ett belopp på 500 tkr var. Figur 5 kan därför inte appliceras till det 

generella, utan enbart till Säkert Företag. 

     Figur 5. 
 

Statistik fördes även över kunderna som erhöll tjänsten företagsservice. Tjänsten har inte sitt 
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     Figur 6. 

 

7.2 Tjänsterna 
Frågeställning 2 handlar om vilka tjänster kunderna köper. De fyra vanligaste utförda 

tjänsterna som jag granskats är förtagsservice, utredningar, utbildningar och riskanalyser. I 

diagrammet har det totala antalet sålda avtal eller tjänster för respektive grupp räknats ihop. 

Kategorierna utredning, utbildning samt riskanalys är grundade på informationen som fanns i 

kundbasen. Medan stapeln företagsservice är baserad på hur många kunder som erhöll 

tjänsten den 12 april 2016.  
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Figur 7.  

 

Vid en närmare titt på vad Säkert Företag främst erbjuder inom riskanalyser så hänvisar detta 

till figur 2, för att se vad en riskanalys kan innehålla. Vid granskning av kundbasen så är det 

tydligt att kunderna främst önskar hjälp med den fysiska säkerhet, då det utgör nästan 30% av 
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     Figur 8. 

 

Kategoriseringen är baserad på SCB riktlinjer angående företagsstorlekar (SCB, 2010). I detta 

diagram blir det märkbart att de stora företagen är de som främst anställer Säkert Företag för 

utredningsarbeten. De statliga myndigheterna anses inte har så stort behov av det som en del 

privatpersoner. Vid en blick över företagsstorlekarna så blir det tydligt att ju större företaget 

är desto fler utredningar görs för kundgruppen.  
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Företag, 2016 a).  

 

8.1 Kunderna 
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Företag täcker marknaden på ett bättre sätt än om de enbart skulle erbjuda en tjänst. Istället 

erbjuder verksamheten säkerhetstjänster för alla företagsstorlekar och olika behov. Som 

tidigare nämnt så väljer en del företag att anställa privata säkerhetsföretag till att utreda en 

oegentlighet istället för polisen eftersom att kunden vill skydda sitt varumärke. Det är på så 

sätt främst de stora företagen som har en del att förlora om det kommer ut i media att 

företaget har haft en anställd som förskingrat stora ekonomiska summor eller liknande. Av 

figur 8 går det att utse att statliga myndigheter samt kommuner väljer att köpa 

utredningstjänster av privata säkerhetsföretag och inte av polisen. Det är en tydlig indikator på 

att polisens tjänst inte är tillräcklig för en del statliga myndigheter och kommuner inom den 

offentliga sektorn.  

 

Figur 5 antyder på att mikroföretagen samt privatpersonerna betalar i genomsnitt mer än 

småföretagen. Mikroföretagen är alltså ekonomiskt sätt nästan dubbelt så bra för Säkert 

Företag än småföretagen. Antalet kunder inom kategorierna mikro- och småföretag är 

däremot väldigt lika enligt figur 6. Orsaken till mikroföretagens överlägsenhet i kundantalet 

för företagsservice kan vara på grund av att det är den tjänst som passar dem bäst ekonomiskt 

sätt eller att de inte har någon anställd som har tid att bestrida fakturor på arbetstid. Vidare till 

figur 8 så syns det att småföretagen har fler utredningar än mikroföretagen. Är detta enbart en 

engångsföreteelse eller är det så att Säkert Företag tjänar pengar på andra tjänster än 

utredningar inom kundgrupp småföretag? Enligt matrisen skulle orsaken till att diagrammet 

ser ut som det gör vara på grund av att utredningsärenden hos småföretagen har varit under en 

kort tidsperiod och därför inte genererat så stora summor. Skälet till de korta 

utredningsperioden är däremot svårare att besvara i denna studie då det finns en kunskapsbrist 

om vederbörande ärende från forskarens sida. 

 

Enligt en rapport från Brå så finns det många anledningar till att stora företag anställer Säkert 

Företag för att göra utredningar. Först och främst har de större företagen en större ekonomisk 

budget att röra sig med vilket ger dem en större chans att handskas med oanade utgifter. De 

större företagen har av förståeliga orsaker fler anställda vilket medför en större risk för att 

någon anställd ska begå brottsliga eller omoraliska handlingar. Stora företag löper även en 

ökad risk för att utsättas för utpressning, då de anses ha ett större ekonomiskt kapital. Detta på 

grund av att den största orsaken till utpressning är att de kriminella vill ha en ständig 

inkomstkälla eller att de vill ha tillgång till företagets resurser (Brå, 2012, ss. 9, 97-99).  
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8.2 Tjänsterna  
Vid en överblick av figur 7, är det tydligt att företagsservice är den tjänst som erhåller flest 

kunder. Om kunderna för företagsservice skulle sträcka sig över samma tidsperiod som 

utredningar, utbildningar och riskanalyser så hade stapeln blivit betydligt högre. Säkert 

Företag har konstruerat tjänsten företagsservice på så sätt att den gäller i 12 månader, har 

kunden inte sagt upp avtalet under dessa månader så kommer kunden få en ny faktura för 

kommande 12 månader (Säkert Företag, 2016 d). Detta innebär att kunderna som en gång 

betalt in fakturan sällan hoppar av tjänsten. Tjänsten företagsservice är analogt utformad, där 

Säkert Företag erbjuder ett skydd mot bedrägerifakturor och där företaget går in och bestrider 

fakturan till kunden. Fastän fakturorna kan komma från olika bolag så är tillvägagångssättet 

ungefär likadant varje gång. Tjänsten kan tänkas som en försäkring, som håller kunderna 

skadefria mot bedrägerifakturor. Kunderna tecknar upp sig år för år där det automatiskt 

kommer en ny faktura inför den nya tidsperioden. Enligt observationer från företaget och 

anställningen är kunderna till företagsservice även de kunderna som tydligast visar sitt 

missnöje till polisen. Då de flesta konsumenterna redan varit i kontakt med polisen och gjort 

en polisanmälan. Därefter har de fått ett besked om att polisen har lagt ner utredningen kring 

ärendet. Det har även gått så pass långt att personerna som sitter på polisens kontaktcenter 

som tar emot anmälningar, föreslår utsatta företagare att kontakta Säkert Företag istället. 

 

Vid utredningar är däremot är tjänsten väldigt varierande. De vanligaste utredningarna 

handlar om att någon har bestulit någon annan. Det kan exempelvis vara en anställd som 

förskingrat en summa pengar, eller en anställd som har tagit med sig föremål från sin 

arbetsplats för att sedan sälja det vidare utan medgivande från sin arbetsgivare. Andra 

exempel kan vara att anställda tar med sig företagshemligheter från sin dåvarande arbetsplats 

till sin nya arbetsplats (Säkert Företag, 2016 e). Utbildningarna är däremot rätt likt tjänsten 

företagsservice på så sätt att de inte har så varierande tema. Det absolut vanligaste temat för 

Säkert Företag är att utbilda kunder i är inom hot och våld. Kunderna som önskar 

utbildningen kan däremot vara varierande, men oftast är de verksamma inom den offentliga 

sektorn. Orsaken till detta anses vara eftersom verksamheter som folktandvården och 

vårdcentraler dagligen möter kunder som lätt kan bli hotfulla. Säkert Företag undervisar då i 

hur hotfulla situationer kan undgås och i vilka stadie de kan förekomma. Utbildningar inom 

skolskjutningar har även blivit alltmer populärt under de senaste åren. Där berättar företaget 
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om hur personal och föräldrar kan försöka motverka dessa händelser samt hur polisen arbetar 

vid en sådan incident (Säkert Företag, 2016 c).  

 

Sammanfattningsvis så syns det tydligt att majoriteten av Säkert Företags kunder av 

utredningar, utbildningar och riskanalyser är privata företag. Resterande kundkategorier utger 

ungefär lika stor fördelning. Vid en granskning av de privata företagen så är det de stora 

företagen, som har 250 anställda eller mer, som är de flesta kunderna i kundbasen. Det är 

även de stora företagen som i genomsnitt spenderar mest på tjänsterna som Säkert Företag 

erbjuder. För att ta reda på vilken tjänst som har flest kunder, visar figur 7 att företagsservice 

är den tjänst med flest kunder. Mikroföretagen är bättre kunder ur en ekonomisk synvinkel än 

småföretagen för Säkert Företag. 

 

9. Diskussion 
9.1 Rättssystemets områden 
Den ekonomiska marknaden styrs av rättsregler, där dess funktion är att medverkar till att 

skapa spelreglerna för aktörerna på marknaden. Samtidigt finns det situationer där 

rättsreglerna distanserar sig från vad som händer på marknaden, som kännetecknas av avtals-, 

närings- och konkurrensfrihet. Dessa frihetsuttryck är endast samhällsnormer som är så pass 

hårt ingrodda i det ekonomiska systemet. Det är först när någon bryter mot dessa lydelser som 

rättsreglerna väljer att ingripa och sanktionera subjektet (Hydén & Hydén, 2011, s. 50). Precis 

som Brottsbalken så anger reglerna på den ekonomiska marknaden inga påbud, utan reglerna 

anger ett handlingsutrymme där det är fritt att röra sig (Hydén & Hydén, 2011, ss. 52-53). 

 

Rättssystemet kan delas in i sex olika kategorier på grund av reglernas plats och funktion i en 

samhällsbildning. Dessa sex kategorier är: civilrätt, straffrätt, offentlig rätt, processrätt, 

internationell privaträtt samt folkrätt. För att få en bättre förståelse av analysen av den 

insamlade datan behövs det en klargöras kring begreppen civilrätt, straffrätt och offentlig rätt. 

Civilrätten gäller främst vid köp och lån mellan medborgarna, där avtalet är det centrala 

instrumentet. Civilrätten är präglad av avtalsfrihet, vilket innebär att dessa former av regler är 

dispositiva och kan på så vis avtalas bort då inte lagen motstrider. Ett avtal skapas genom att 

två parter samverkar och är överens, alla avtal behöver därför inte vara konstruerade och 

reglerade på samma sätt. I civilrätten är därför avtalet nyckeln till uppstående konflikter, där 

avtalet blir rättsregeln. Om handlingsutrymmet som är angivet för konstruktionen av avtalet 
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inte följs leder det till att avtalet ses som ogiltigt. På så vis har de inblandade parterna i 

konflikten redan utformat rättsregeln i det samverkande avtalet. Det konstrueras ständigt nya 

samhälleliga fält som behöver specificerade regler att utgå från, exempelvis IT-rätt och 

miljörätt (Baier & Svensson, 2009, s. 81; Hydén & Hydén, 2011, ss. 31-32). Straffrätten är 

den del av rätten som sanktionerar de enskilda objektet. Straffrätten reglerar förhållandet 

mellan medborgare och medborgare, alltså frågor om brott. Orsaken till denna reglering av 

staten är för att medborgarna ska känna sig trygga. Straffrätten kan lättast förklaras som 

grunden och orsaken till skapandet av Brottsbalken (Hydén & Hydén, 2011, ss. 41-42). Den 

offentliga rätten är i sin tur väldigt påverkad av de politiska besluten, mellan staten och de 

enskilda rättssubjektet. Lagstiftningen i denna kategori är tvingande i sin natur, här måste de 

enskilda rättssubjektet följa de stadgade lagarna ovillkorligt. Den offentligrättsliga 

lagstiftningen bestämmer frågor som gäller rättssubjektets rättigheter och skyldigheter 

gentemot staten. Här behandlas exempelvis frågor som pension, sjukvård och 

skattskyldigheter (Hydén & Hydén, 2009, ss. 54-55).  

 

Med Säkert Företags riskcirkel, figur 2, i åtanke innebär detta att företaget erbjuder tjänster 

inom straff- samt offentlig rätt. Först och främst ingår Säkert Företag i ett avtal inom 

civilrätten med kunden, där de skapar reglerna för affären. Där förmedlas det exempelvis vad 

det innebär med en riskanalys och kunden har med största sannolikhet även erhållit en offert 

på tjänsten. Därefter följer områdena straffrätt och offentlig rätt, enligt Rajala så är polisen 

statens arm ut i samhället inom straffrätten, där polisen ska medföra trygghet och sanktionera 

de som bryter mot ordningen. När inte polisen uppfyller dessa behov går medborgarnas 

förtroende över till de privata säkerhetsföretagen (Rajala 2005). Säkert Företag rör sig även 

inom straffrätten när de utför brottsförebyggande arbete i form av utredningar. Om 

utredningen resulterar i tydlig bevisning och om kunden önskar, är det möjligt att utredningen 

går vidare till polisen (Säkert Företag, 2016 e). Riskanalyserna verkar även inom den 

offentliga rätten då tjänsten innefattar personal och miljöfrågor på arbetsplatsen. Detta innebär 

att Säkert Företags kunder har möjlighet att få riskanalyser i de rättsliga områden som staten 

egentligen ansvarar för att tillhandahålla.  

 

9.2 Privatiseringen av säkerhetstjänster 
I samband med kalla krigets slut var det främst Storbritannien som kom med idéen att 

privatisera tjänster som den offentliga sektorn tidigare producerat. Tanken var att 



	
33	

verksamheten skulle leverera bättre och billigare tjänster då det existerar konkurrensfrihet i 

den privata sektorn. Detta tänket gjorde att verksamhetsområden som sjukhus, fängelser och 

utbildningar kunde privatiseras. Till slut rubbades även det statliga våldsmonopolet av 

skyddet av medborgare och upprätthållande av lag och ordning. Privatiseringen leder till att 

frågor som ansvar, kontroll och reglering blir alltmer komplexa när staten inte har fullt ansvar 

(Berndtsson, 2012). Orsaken till att privatiseringen dröjde till efter kalla kriget var på grund 

av att det inte var rimligt att mitt under kriget föreslå att statens egna medborgare skulle börja 

försvara sig själva. Det var på så sätt otänkbart att lägga uppgiften på någon annan under 

denna tid. När kriget var slut så befann sig hotet mer i bakgrunden av individernas liv vilket 

gjorde att medborgarna accepterade privatiseringen på ett annat sätt. Den globala politikens 

prägel på internationalisering av marknaden har även resulterat i privatiseringen (Halvarsson, 

2011).  

 

De övergripande orsakerna till privatiseringen av säkerhetstjänster anser Wallberg och 

Widberg vara på grund av den allmänna privatiseringstrenden som startade efter kalla kriget, 

samt privatiseringen av militära tjänster. Vilket ledde till att stater började använda sig utav 

privata säkerhetsföretag i krigsdrabbade områden (Wallberg & Widberg, 2011). Detta är på så 

vis en anledning till staters minskade roll inom området säkerhet. Privatiseringen största 

negativa sida är att den leder till minskad kontroll för staten. Vilket i sin tur kan leda till fiffel 

och fusk från verksamheterna, men som även tidigare beskrivits att privata säkerhetsföretagen 

kan välja det projekt som generar mest pengar istället för det som är bäst för samhället 

(Alfonsson, 2008). I Säkert Företags kundbasen går det att utläsa att det finns företag som 

tidigare varit statliga men som under senare år har blivit bolagiserade, vilket är en form av 

privatisering. Dessa företag har på så sätt fått en större makt att bestämma själva vad de vill 

med företaget, vilka tjänster de vill köpa in och hur de vill agera i olika situationer.  

 

9.3 Access to justice 
Med ovanstående verksamhetsområden inom det svenska rättssystemet så öppnar det 

funderingar kring om alla verkligen har tillgång till rättvisan. Vid en granskning av 

datainsamlingen går det med säkerhet att dra slutsatsen att det finns en begränsad tillgång till 

rätten. Rajala verifierar att polisen har inte resurserna att erbjuda alla rättvisa vilket har 

resulterat i att polisen inte har ett tillräckligt förtroende av medborgarna (Rajala 2005). 

Erfarenheterna från företaget har som sagt antytt att många kunder som kontaktar Säkert 
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Företag berättar att de anmält bedrägerifakturan hos polisen men några veckor senare blivit 

meddelade att ärendet blivit nerlagt. När polisen och rättsväsendet agerar på detta sätt 

indikerar det på en avkriminalisering av brottet. Brottslingar i samhället förstår på så sätt att 

rättsväsendet inte tenderar att lägga ner så mycket tid på att utreda dessa brott, vilket leder till 

att brottslingarna får härja fritt i samhället. Diagrammen visar även på att utredningsärenden 

är den största tjänsten för Säkert Företag, vilket egentligen är en tjänst för rättsväsendet.  

 

Polisen har idag inte möjlighet till att utreda bedrägeriärende eller cykelstölder. Vilket idag är 

två tydliga exempel på brott som håller på att avkriminaliseras om inte rättsväsendet börjar 

agera annorlunda. Rättsväsendet har sedan 2006 legat på 1% i uppklarade 

cykelstöldsanmälningar, vilket i andra siffror betyder att av 70 000 anmälningar så är det 

endast 700 fall som blir personuppklarade (Brå, 2016 a). Problemet för polisen tycks ligga i 

att de saknar förtroende till medborgarna, utredningstiden tar för lång tid enligt de utsatta 

samt att många företagare önskar diskreta tjänster som inte skadar deras verksamhet 

(Håkansson, 2010). Skulle polisen uppfyllt dessa kriterierna lär branschen för privata 

säkerhetsföretag minskas drastiskt samtidigt som förtroendet för polisen skulle öka. Fastän en 

utredningstjänst är relativt dyr så verkar inte den ekonomiska faktorn vara något problem i 

situationen då mikroföretag och privatpersoner väljer Säkert Företag istället för att vända sig 

till polisen.  

 

Utifrån figur 6 bevisas det att de stora företagen inte är så stora kunder av företagsservice, 

medan mikro företagen är en tydlig majoritet av kunderna. Detta kan förklaras i att de stora 

företagen köper sig tillgång till rätten i form av att de anställer personer med stor kompetens, 

som exempelvis kan arbeta med bedrägerifakturor. Medan de mindre företagen inte har råd att 

anställa personer, får de istället sin tillgång till rätten genom att köpa tjänsten företagsservice. 

Resultatet av statistiken antyder att kunderna väljer inte privata säkerhetsföretag för de 

erbjuder billiga tjänster, utan för att de erbjuder det kunderna behöver. Det var även så att de 

mindre företagen hade råd att anställa Säkert Företag för utredningar, där 

genomsnittsomsättningen på mikroföretagen var upp mot 200 tkr. Kan det vara så att det 

ekonomiska problemet har flyttat över från individen till själva aktören som ska utföra justice, 

rättvisan. Tidigare forskning menar att polisen inte har resurser till att utföra så många 

ärenden som de vill (Askelöf & Nielsen, 2016). 2016 års access to justice handlar således inte 

om de individuellas ekonomiska problem att få tillgång till rätten, utan dagens tillgång till 

rätten handlar om att rätten inte har resurserna att upprätthålla möjligheten att alla ska ha 
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tillgång till rätten. Detta kan i sin tur kopplas ihop med risksamhället. Det ligger på så vis en 

överhängande risk över medborgarna att de inte har tillgång till rätten. Samhällsmedborgarna 

kommer då överväga om de vill kontakta en annan aktör eller om de inte vill ha någon hjälp 

alls. På så sätt riskerar de utsatta personerna inte får någon personlig upprättelse inom ärendet 

eller att staten inte lyckas utreda vad som hänt. Vilket senare leder till ännu lägre förtroende 

för polisen och rättsväsendet, därigenom skapas en ond cirkel som kan vara svår att komma 

ur. 

 

9.4 Risk & Säkerhet  
Medborgarna i samhället anser att vi idag lever i ett mer riskfyllt samhälle än tidigare. Är det 

så att vi lever vi i vad Ulrich Beck skulle förklarat som ett risksamhälle? Beck skiljer på risk 

och fara, risk är ett fenomen när en individ väger för- och nackdelar om ett beslut, medan 

faror alltid har funnits i form av fiender. De yttre farorna är idag större och farligare än 

någonsin tidigare. Beck menar att människor alltid har tagit risker sedan homo sapiens 

tillkomst, men att farorna som ligger utanför individers beslutsförmåga har ökat. 

Växthuseffekten, kärnkraftskatastrofer, krig och mycket mer är något som kommit som en 

konsekvens på vårt moderniserade samhälle. Där länders relationer till varandra kan få 

förödande konsekvenser vid börskrascher, fattigdom och virusvågor. Risksamhället är på så 

sätt applicerbart på ett globalt plan. Risksamhället är alltså ett stat som har tappat kontrollen 

över sin egna utveckling, vilket har lett till en skenande evolution. Som en effekt av 

industrialismen och det ökande risktagandet så skapades trygghets- och försäkringssystem. 

Vilket senare kan vara grunden till de privata säkerhetsföretag vi har idag (Engdahl & 

Larsson, 2006, ss. 305-306). Det finns en svårighet i att påstå att polisens främsta 

ansvarsområde är att ta hand om naturkatastrofer eller växthuseffekten. Det är däremot risken 

för mindre faror i samhället som polisen ska minimera och skydda medborgarna från. Risker 

som inbrott, överfall och bedrägerifakturor ska polisen försöka minska genom att erbjuda en 

trygghet. 

 

Att utsätta sig för en risk är på så sätt något negativt, medan begreppet säkerhet skapar 

trygghet och är av positiv bemärkelse. Vid ett riskövervägande funderar en person kring hur 

stor är sannolikheten att handlandet resulterar i en konsekvens (Beck, 2000, ss. 209). 

Säkerhetsbranschens arbete kretsar kring begreppet risk. Privata säkerhetsföretag erbjuder 

riskanalyser för att minimera risken för en negativ konsekvens. Larmföretagen kan sälja larm 
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eftersom kunden vill känna sig trygg och minska risken för inbrott. På samma sätt reflekterar 

de utsatta företagarna innan de blir kunder för tjänsten företagsservice. Erfarenheterna av 

observationerna på företaget bevisar att kunderna är väldigt oroliga över att hamna hos 

Kronofogden eller att få ett inkassobrev. Kunden anser då att sannolikheten för att få en 

konsekvens, det vill säga hamna hos Kronofogden, är så pass stor att de vill ha hjälp att bli av 

med fakturan. Det är även en hel del kunder som har gjort ett riskövervägande tidigt i 

processen där de bestämt sig för att sannolikheten inte är tillräckligt stor för en konsekvens, 

vilket har mynnat ut i att de slängt fakturan. När kunden senare fått en påminnelse om 

fakturan har de gjort ett liknande reflekterande och kommit fram till att sannolikheten för en 

konsekvens är större än vad de trodde från början. Säkerhetsbranschens stora framkomst 

under de senaste åren kan anses som ett verifierande på att vi verkligen lever i vad Beck 

skulle kalla ett risksamhälle.  

 

10. Sammanfattning 
En undersökning av kundbasen för privata säkerhetsföretag har gjorts och utgångspunkten har 

varit en fallstudie på Säkert Företag Sverige AB i Malmö. Företaget är ett säkerhetsföretag 

som erbjuder tjänster som utredningar, utbildningar, riskanalyser samt en tjänst de kallar för 

företagsservice. Säkert Företag är en konsultverksamhet som funnits sedan år 1996, 

konsulterna har bland annat erfarenheter från polisen, säkerhetsbranschen och juridiken. Idag 

har privata säkerhetsföretag en genomsnittlig nettoomsättning på 20 miljoner kr per år, vilket 

är nästan fyra gånger så mycket som Säkert Företag hade år 2013. Säkerhetsbranschen har sitt 

ursprung från kalla krigets slut. Därefter har det skapats en större och större efterfrågan på 

privata säkerhetsföretag. Från början hade företagen en militär prägel där de erbjöd sina 

tjänster i krigsdrabbade områden. Från tidigare forskning går det däremot att utse att 

militärerna i de krigsdrabbade områdena inte ansåg att de anställda från privata 

säkerhetsföretag bidrog till en positiv stämning i området. Då det fanns begränsad information 

angående privata säkerhetsföretag och deras kunder, har syftet med denna uppsats varit att 

belysa och skapa kunskap om marknaden för privata säkerhetsföretag, då vi inte vet mycket 

om dem. Frågeställningarna har baserats på frågor angående vem kunderna är och vilka 

tjänster de köper. Med hjälp av begreppet access to justice, som förr i tiden även kallades 

access to lawyer, samt teorin om risksamhället från Ulrich Beck har dataresultatet analyserats. 

Access to justice innebär att det ska finnas tillgång till rätten för alla. Ursprunget till teorin är 

att de fattiga inte hade råd att skaffa en advokat vid rättsliga händelser, vilket ledde till att 
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folket blev upprörda och staten fick börja erbjuda rättshjälp. Andra individer väljer att tolka 

teorin på ett bredare sätt, där de önskar tillgång till boende, mat, utbildning och rösträtt. 

Risksamhället är en samhällsepok som lägger stor fokus kring riskhantering. Där 

medborgarna gör ett riskövervägande vid varje val de gör, för att minimera en eventuell 

skada. 

 

Datainsamlingen har genomförts på Säkert Företags kontor där tillgången till kundbasen 

funnits. I kundbasen har varje mapp granskats med varierande filer för att få fram information 

angående vem kunden är, vad det är för tjänst som utförts samt när tjänsten utfördes. Därefter 

har varje kund kategoriserat efter företagsstorlek eller efter kundtyp, även fakturor från och 

med 2004 har förts in i matrisen. Fakturorna till respektive kund har adderats ihop till en 

totalsumma som har representerat vad Säkert Företag omsatt på varje individuell kund. 

Dataredovisningen resulterade i att de privata företagen är den största kundkategorin till 

tjänsterna utredning, utbildning och riskanalys. Där resterande kundgrupper hamnar på 

ungefär samma nivå. Det är även så att de stora företagen är de bästa kunderna ur en 

ekonomisk synvinkel då de omsätter mest pengar för Säkert Företag. Det är även de stora 

företagen som önskar flest utredningar av alla kundgrupper. Tjänsten företagsservice visade 

sig vara en större tjänst för de mindre företagen, vilket kan bero på att tjänsten är billigare. 

Resultatet av datainsamlingen är inte generaliserbart och kan på så sätt inte appliceras på 

andra företag inom branschen. Utfallet kan däremot vara jämförbart med en liknande studie 

samt en ledstjärna för andra studier inom området.  

 

I analysen har det förts en diskussion kring Säkert Företags marknad och det bristande 

förtroendet till polisen. Vilket har skapat ett handlingsutrymme för privata säkerhetsföretag att 

röra sig inom olika rättsområden där staten misslyckats att tillfredsställa kunderna. 

Säkerhetsföretag får kunder genom att ha en affärsidé som gör allt bättre, snabbare och 

billigare. Enligt tidigare forskning är dessa faktorer grunden till ett vinnande koncept då de 

anser att ärenden hos polisen tar alldeles för lång tid samt att de inte bidrar med 

tillfredställande service till kunden. Beck menar i sin tur att vi idag lever i ett risksamhälle, 

där människorna har producerat risker som de inte kan ångra eller få ogjorda. Hela 

säkerhetsbranschen arbetar med risktagande, då säkerhet nästan anses vara motsatsen till risk. 

Tjänsterna som Säkert Företag erbjuder har därför en grund i att kunderna har gjort ett 

riskövervägande innan de beställer tjänsten. Slutligen har det diskuterats kring begreppet 

access to justice. Där diagrammen antyder att det inte finns några ekonomiska problem för 
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kunderna att kunna få tillgång till rätten. Bristen verkar ligga i att polisen eller rättssystemet 

inte har tillräckligt med förtroende från medborgarna, där en av orsakerna tycks vara att 

polisen inte har resurser nog.  

 

Mina förväntningar på studien var relativt realistiska med utgångspunkt från resultatet. Det 

var de större förtagen som önskade flest utredningar och det var även de som betalade mest 

för tjänsten. Tankarna har tidigare varit att verksamheter inom den offentliga sektorn vänder 

sig till sina kompanjoner i samma sektor, och främst när det gäller situationer som utredningar 

där det ofta är brottslighet som ligger bakom. När det gäller bedrägerifakturorna så var det 

inte endast de stora företagen som fick dem skickade till sig. De stora företagen har däremot 

en större risk att betala bedrägerifakturorna då de lätt glider med resterande legitima fakturor. 

Utifrån tidigare forskningen, där de skrev att det fanns en miljon anställda inom 

säkerhetsbranschen i Europa 2004 (Van Steden & Sarre, 2007), och SCB växande statistik 

inom säkerhetsbranschen de senaste åren, så är den siffran med största sannolikhet fördubblad 

idag. Slutligen skulle jag vilja tacka Säkert Företag för möjligheten och förtroendet för att 

genomföra denna studie. För framtida forskning hade det varit intressant att göra en djupare 

undersökning av ämnet och verkligen förstå anledningarna till varför företag väljer privata 

säkerhetsföretag och inte polisen.  
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