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Abstrakt 

I föreliggande studie åsyftas att erhålla en djupare förståelse om ordningsvakters erfarenheter 

och upplevelser av våld och hot. Vi vill även få klarhet i vilken betydelse samspelet mellan 

kollegorna har, samt vad interaktionen mellan ordningsvakterna och gästerna har för 

betydelse för upprätthållandet av ordning där de arbetar. Uppsatsen har genomförts i en 

sydsvensk mindre stad. För insamling av empiri har vi nyttjat oss av kvalitativ metod, där 10 

semistrukturerade intervjuer genomförts där 10 respondenter av olika kön deltagit. En delvis 

deltagande observation på en nattklubb har även genomförts som ett komplement till 

intervjuerna. I tolkningen av materialet har vi genomgående nyttjat en hermeneutisk samt en 

dubbel hermeneutisk ansats.  Resultatet har analyserats utifrån teoretiker som bland annat 

Thomas Scheff, Rupert Brown, Travis Hirschi, Herbert Blumer och Randall Collins. I 

analysens belyses aspekter som nedtoning av våld, förebyggande av våld och hot och 

uppehållandet av sociala band genom anpassning. 

 Nyckelord: Ordningsvakt, Våld, Hot, Interaktion, Samspel, Grupp, Nedtoning av våld 

Abstract  

This paper intends to give you a deeper understanding about bouncer’s experiences and 

thoughts of violent behavior and threats in their area of work. We also want to clarify what 

the solidarity against the colleagues signifies, and what the interactions between guests and 

bouncers mean to maintain order at the nightclub or the bar in the best way. The research was 

accomplished in a small town in the Swedish south, using a qualitative method where we did 

10 semi structured interviews with 10 respondents of different gender. An observation at a 

nightclub was done as a complement to the interviews, which we partly took part in. In 

analyzing the material in our research we are using a hermeneutic, and a double hermeneutic 

concentration. When we collected all the results, the analysis of the result started. With help 

from theorist like Thomas Scheff, Randall Collins, Herbert Blumer, Travis Hirschi and Rupert 

Brown we analyzed the respondent’s statements. The analysis contains; dimming violent 

experience, prevention of violence and threats and the importance of maintaining social 

bounds, by adaption. 

Keywords: Bouncer, Violent behavior, Threats, Interaction, Solidarity, Group, Downplay of 

violence experience 



	  

	  

 

Förord 

Vi vill framförallt passa på att tacka alla våra respondenter som visat intresse för vår uppsats 

och tagit sig tid att intervjuas. Era skildringar har varit oerhört väsentliga och bidragit till 

uppsatsens slutgiltiga resultat. Utan er hade vi inte fått den skarpa inblick i yrket och vad det 

innebär att vara ordningsvakt. Under författandets gång har vi lärt oss otroligt mycket och vi 

hoppas att uppsatsen även kan öppna upp för nya tankebanor hos de inblandade. 

 Ett extra tack till de respondenter som vi fick utföra vår observation hos.  

Ett särskilt tack till vår handledare Veronica Burcar för att under författandet av uppsatsen 

bidragit med att föra uppsatsen framåt när det varit som tuffast. Tack för de råd och 

kommentarer du gett oss. 

 

Vi önskar er alla en trevlig läsning! 

 

Halmstad, januari 2010 

 

Nicole Herslund Miriam Strandberg 
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1. Inledning 

En ordningsvakts primära uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen på det område 

där denne är stationerad. Ordningsvakter kan ses som polisens förlängda arm, dvs. som ett 

komplement när polisen inte själv närvarar. De platser där ordningsvakter vistas kan 

exempelvis vara sjukhus, campingplatser eller tivolin, men oftast påträffas de på nattklubbar 

och barer. I sådana miljöer påträffas alkoholpåverkade människor vilket ibland kan försvåra 

ordningsvakternas arbete att upprätthålla en allmän ordning och istället försätta dem i en utsatt 

position som kan leda till att de kan råka ut för hotelser och våldsamheter.  I en undersökning 

om våld och hot i arbetslivet gjord av Arbetsmiljöverket tillhör ordningsvakter en av de 

yrkesgrupper där man löper störst risk att utsättas för våld och hot i yrket (Arbetsmiljöverket, 

web1.). Trots att ordningsvakter befinner sig i en utsatt position, har inte kravet för den egna 

säkerheten ändrats. Det skydd som ordningsvakterna bär är skyddsvästen, som täcker ryggen, 

bröstet och magen. Deras armar, ben, huvud och ansikte är lätta mål som är lättåtkomliga för 

en angripare. Även när våld mellan gäster uppstår riskeras ordningsvakternas oskyddade 

områden att skadas när de till exempel ska avbryta ett pågående slagsmål (vilket inte är helt 

ovanligt). Ordningsvaktens skydd (förutom skyddsvästen) representeras istället av de 

befogenheter och lagar en ordningsvakt står under. Att angripa en ordningsvakt är det samma 

som att angripa en polisman och klassas som våld mot tjänsteman. I svensk lag går det att 

utläsa att en sådan handling kan ge upp till fyra års fängelse om brottet rubriceras som grovt 

(Ordningsvakt 2009:87). 

Förutom att ordningsvakter skyddas av lagen om våld eller hot mot tjänsteman (BrB 17:1), 

som ska skydda dem från angripanden från tillexempel gäster frågar vi oss hur de själva kan 

bidra med att minska riskerna och öka tryggheten på sitt arbete. Hur viktigt är exempelvis en 

god relation till gästerna? Då yrket innefattas av många möten där kommunikation och 

interaktion är två centrala processer, blir ämnet intressant att undersöka utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Inte bara interaktioner med gäster tas upp i denna uppsats, utan 

även hur interaktion och kommunikation ter sig mellan arbetskollegor samt betydelsen av att 

arbeta med ”rätt” arbetskollegor.  

Med vår studie hoppas vi belysa ordningsvakternas upplevelser och erfarenheter av det våld 

och hot man kan få uppleva, samt ge läsaren en förtydligande och förklarande insikt om vad 

det innebär att vara ordningsvakt. 
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1.1 Problemformulering och syfte 

Syftet med denna uppsats är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur 

ordningsvakter uppfattar sin arbetsmiljö med fokus på deras erfarenheter och upplevelser av 

våld och hot i yrket. Vi vill även undersöka hur ordningsvakterna interagerar med varandra 

och med de individer de möter i sitt arbete, samt hur sammanhållningen i gruppen skildras. 

Problemformuleringen lyder: 

Vilka är ordningsvakternas erfarenheter av våld och hot i arbetslivet samt vilken 

betydelse har interaktion och samarbete vid upprätthållande av ordning? 

Undersökningen syftar till att med hjälp av kvalitativa intervjuer försöka erhålla en djupare 

insikt i hur det är att arbeta som ordningsvakt i en mindre stad i södra Sverige. Vår intention 

är att lyfta fram respondenternas egna ord och skildringar av sina upplevelser. Som ett 

komplement till intervjuerna och för att kunna belysa material som inte annars hade 

framkommit, har även en observation utförts. Detta för att närmare studera interaktioner och 

kommunikation i yrkesutövandet mellan exempelvis gäster och mellan ordningsvakter.   

1.2 Disposition 

Föreliggande uppsats är indelad i sju övergripande delar om uppsatsens innehåll. Den första 

delen inleds med frågeställning och syfte som sedan följs av en bakgrund. I Bakgrund, som är 

den andra delen, presenteras allmänna fakta om ordningsvakter, hur man blir en ordningsvakt, 

samt vilka befogenheter och arbetsuppgifter som yrket innefattar. 

I den tredje delen presenteras de teoretiska utgångspunkter vi valt att nyttja oss av i 

analyserandet av empirin. De teoretiker vi valt att använda oss av är bland annat Thomas 

Scheff, Randal Collins, Rupert Brown och Travis Hirschi. Den fjärde delen belyser de 

metoder vi valt att använda oss av i vårt materialinsamlande. Vidare beskrivs här 

tillvägagångssätt, urval och etiska aspekter. En redogörelse för vår förförståelse, samt det 

hermeneutiska perspektiv som genomgående finns i uppsatsen kan utläsas i denna del. 

Den femte delen är Resultat. Här har en tematisk presentation av respondenternas utsagor 

gjorts, där vi i vissa fall lyft fram enskilda citat för att förtydliga textens innebörd. I analysen 

som är den sjätte delen, analyseras resultatet utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med 

hjälp av de teorier som tas upp i teoridelen. Analysen är uppdelad i tre avsnitt, där det första 

är ”Våld och hot”, den andra är ”Förebyggande insatser mot våld och hot” och den tredje och 
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sista är ”Förebyggande av hot och våld genom ett gott samarbete i grupp”. Den sjunde och 

sista övergripande delen är Avslutande sammanfattning där hela arbetes innehåll redogörs, 

samt svarar mer ingående på uppsatsens problemformulering. 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av ordningsvakt 

Ordningsvakters primära uppgift är att medverka till att upprätthålla allmän ordning på 

området där de arbetar. Det kan exempelvis handla om offentliga tillställningar som tivoli, 

sportevenemang, bad- och campingplatser eller lokaler/utrymmen där alkohol serveras.  

Ibland händer det att ordningsvakter förväxlas med entrévärdar, vakter eller väktare, men 

dessa yrken är helt åtskilda och styrs under olika föreskrifter och uppgifter. Väktare har inte 

större befogenheter än vad civila medborgare har. De har endast rätt att göra 

envarsingripanden, det vill säga ingripa mot personer som tas på bar gärning med att begå ett 

brott som kan straffas med fängelse. Ordningsvakter däremot är myndighetsutövare och 

svarar direkt mot polisen vilket innebär att man lyder de order som poliser i tjänst meddelar. 

(Polisen, web 2).  

 Inom yrkesbranschen finns det olika typer av ordningsvakter, de som är rekryterade av 

auktoriserade bemanningsföretag och de som är så kallade ”frilansare”. Att en ordningsvakt är 

”frilansare” innebär att han eller hon själv väljer vilka antaganden denne vill ta sig an och hur 

ofta man vill arbeta. (Brottsförebyggande rådet, web 3.) 

Enligt Gunilla Fulton vid Polisrättssektionen, Rikspolisstyrelsen (personlig kommunikation, 

11 november, 2009) fanns det 1 april 2009 ca 9 461 förordnade ordningsvakter i Sverige. 

Denna siffra kan dock vara något lägre av den orsaken att en och samma ordningsvakt kan 

inneha flera förordanden eftersom detta krävs om man ska arbeta i fler än ett län. 

2.1.1 Ordningsvakters utbildning 

För att man ska anses vara passande för yrket och få arbeta som ordningsvakt krävs det att 

personen ifråga är lämplig och ostraffad sedan tidigare. De som söker ska ha fyllt 20 år men 

får inte vara äldre än 65 år.  Med benämningen ”lämplig” menas att individen inte missbrukar 

exempelvis alkohol eller narkotika. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter står det att 

ordningsvakternas grundutbildning ska innefatta 76 timmar med fokus på konflikthantering, 
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samt äga förståelse över de regler och befogenheter som gäller (Polisen, web 4). För de som 

arbetar som ordningsvakt under en längre tid krävs även en fortbildning vart tredje år hos 

polismyndigheten för att behålla det förordnande som ges vid avslutad utbildning. Det 

erhållna förordnandet är personligt och är inte knutet till ett företag. Om brott i tjänst eller om 

kravet på laglydnad och lämplighet missköts återkallas eller dras förordnandet in av 

polismyndigheten (Ibid.). 

2.1.2  Ordningsvakters befogenheter 

Vad som krävs av ordningsvakterna vid olika ingripanden beror givetvis på situationen som 

uppstått. Det första en ordningsvakt ska göra är att försöka tala folk tillrätta genom tydlig 

kommunikation. Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter 3§ (Ordningsvakt 2009:17) ska en 

ordningsvakt uppträda på ett hövligt sätt och inge förtroende och aktning.  

Ordningsvakter skyddas av polislagen. Under 13§ står bland annat, att personer som upplevs 

störa den allmänna ordningen får avvisas eller avlägsnas från platsen, om det är nödvändigt 

för att ordningen ska kunna upprätthållas (Ordningsvakt 2009:32). Kan inte situationen lösas 

på annat sätt än med hjälp av våld är det tillåtet att använda det, dock inte mer än den aktuella 

situationen kräver (enligt 10§ i polislagen, Ordningsvakt 2009:106).   

Polisens precisering av ordningsvakters befogenheter lyder ” Ordningsvakter har begränsade 

polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder 

störande på allmän plats” (Polisen, web 5). Man kan se ordningsvakter som polisens högra 

hand där de fungerar som ett komplement, men inte som ersättning för polisen. Det är polisen 

som bär det ursprungliga ansvaret för den allmänna ordningen. Ordningsvakters 

yrkesutövning regleras i en särskild lag, ”Lag om ordningsvakter” (LOV, SFS 1980:578) samt 

i en ”Ordningsvaktsförordning” (OF, SFS 1980:589) där bestämmelser och befogenheter 

tydligt preciseras (Ordningsvakt 2009:9). Ordningsvaktsförordningen (OF) är utfärdad av 

regeringen som ett komplement till lagen om ordningsvakter, (LOV) där allmänna råd som 

utrustning, utbildning och vilka uppgifter som fordras finns preciserade. Detta kan variera 

beroende på regionala och lokala förhållanden (Ibid). 

Ordningsvakter har även befogenheten att tillfälligt omhänderta berusade personer som 

bedöms att inte kunna ta hand om sig själva, eller som utgör en fara för omgivningen. 

Skyddsvisitering får även göras av säkerhetsskäl för att utesluta farliga föremål. På 

Riksdagens hemsida går det att utläsa ”När en ordningsvakt ingriper skall han se till att 
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åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än det som ej går 

att frånkomma med hänsyn till dess syfte” (Riksdagen, web 6.).  

 

Utrustningen som ordningsvakter kan använda sig av vid ett ingripande brukar vanligtvis 

bestå av batong och handfängsel, men i sällsynta fall kan även hund och till och med 

skjutvapen användas som kompletterande utrustning (Polisen, web 7.)  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Yrken där man löper stor risk att utsättas för våld eller hot  

Att utsättas för våld och hot på arbetsplatsen har blivit allt vanligare och är nu allt mera ett 

arbetsmiljöproblem, enligt undersökningar som Arbetsmiljöverket gjort. I en 

arbetsmiljöundersökning gjord 2001 av Arbetsmiljöverket framkom det bland annat att 

poliser, väktare och ordningsvakter är några av de befattningar där man löper störst risk att bli 

utsatt för våld och hot (Arbetsmiljöverket, web 1.). Bland dessa befattningar var det vanligast 

förekommande att män blev hotade och utsatta för våld, medan antalet kvinnor som utsattes 

för våld och hot på arbetet var lägre. Även i befattningar där hantering av pengar förekommer, 

löper man en större risk att utsättas för våld eller hot.  

Några faktorer som gör att man löper större risk att drabbas är ensamarbete, få antal anställda, 

kvälls -morgonarbete, kontakt med berusade eller psykiskt instabila individer. Att utsättas för 

psykiskt som fysiskt våld, eller hot på sin arbetsplats kan med stor risk vålla konsekvenser 

som kan vara både fysiska och psykiska. Därför är det viktigt att förebygga dessa händelser 

för att öka tryggheten samt så att personal slipper utsättas för risker på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket 8.). 

2.2.2 Dangers on the doors 

Dangers on the doors: bodily risk in a demonised occupation är en vetenskaplig artikel 

publicerad i den vetenskapliga tidsskriften ”Health, Risk & Society” skriven av Lee F. 

Monaghan (2003). Artikeln handlar om de fysiska och psykiska påfrestningar man kan 

utsättas för som ordningsvakt. Monaghan har med hjälp av etnografiska metoder studerat 

vilka risker man som ordningsvakt riskerar att utsättas för. Hans undersökning utfördes i olika 

städer i sydvästra England där författaren studerade ordningsvakternas upplevelser och 

erfarenheter av våld och hot. 
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Respondenterna bestod av flest män som arbetade som ordningsvakter på helger och hade 

andra heltidsyrken under veckodagarna. 

Monaghan (2003) valde att samla in sitt material genom att delta i deras vardagliga aktiviteter, 

göra grupp- och enskilda intervjuer, samt genomföra observationer i ordningsvakternas 

naturliga miljö. Det Monaghan (2003) ville undersöka var ordningsvakters erfarenheter av 

fysiskt våld, samt vilka risker de utsattes för under sitt yrkesutövande. I sin artikel skriver han 

att även om ordningsvakter är stereotypiserade som ”hårda ligister” befinner de sig i en 

fysiskt farlig miljö där de riskerar att skadas (Monaghan 2003:12).  I empirin framkommer det 

tydligt att ordningsvakterna inte reflekterade över de risker de kunde drabbas av. Detta menar 

Monaghan (2003) kunde bero på det sociala nät man omgav sig själv med när man arbetade 

(sina kollegor exempelvis) och som kunde resultera i att den egna medvetenheten om de 

möjliga riskerna minskade. Ordningsvakterna i artikeln uttryckte en naiv optimism där man 

menade att incidenter endast drabbade kollegor och inte en själv. Monaghan (2003) kopplar 

samman detta med en minskande medvetenhet om utsatthet. Den minskade medvetenheten 

och hur man valde att se på eventuella hot var låg beroende på tilliten och samhörigheten med 

resten av gruppen. Vid hot kunde ordningsvakterna istället hota tillbaka vilket ökade risken 

för egen kroppsskada (Monaghan 2003:23) 

De få kvinnor som arbetade som ordningsvakter, och ingick i studien beskrevs som något 

diskriminerade i det mansdominerade yrket på grund av sin fysiska kapacitet. Dock menar 

Monaghan (2003) att kvinnor kan ha en lugnande inverkan på sin omgivning genom enbart 

sin blotta närvaro, vilket han uppmärksammade under sina observationer, samt fick bekräftat 

av sina kvinnliga respondenter.  

Monaghan (2003) belyser i artikeln vikten av tillit till sina arbetskollegor eftersom man alltid 

arbetar i team. Hans respondenter påpekar att det viktigaste i yrket är att man kan lita på att en 

kollega ”backar upp” vid våldsamma situationer eftersom man då är som mest utsatt för fara. 

Ett väl fungerande teamwork menar Monaghan (2003:20) ökar benägenheten att ”backa upp” 

och stötta sina kollegor i kritiska situationer. 

Monaghans (2003) slutsatser redogör vikten av att se ordningsvakterna som mänskliga 

varelser som inte tål fysiska påfrestningar mer än någon annan, även om de med sina stora 

kroppsbyggnader insinuerar en annan verklighet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Sociala interaktioner och interaktionsritualer 

Interaktionsritaler mellan människor bygger på fyra grundläggande element som Randall 

Collins (1990) beskriver utifrån Durkheims interaktionsmodell. Modellen innefattar ett antal 

olika aspekter som karakteriserar olika grundläggande element för hur interaktion kan 

definieras. Det första innebär, att en grupp med ett minimum på två individer innefattas i en 

fysiskt aktiv interaktion. Det andra elementet hänvisar till att individerna har fokus på samma 

objekt eller aktivitet som sker, och är samtidigt medvetna om varandras närvaro (Collins 

1990:31).  

Det tredje elementet syftar främst till förståelsen och sympatiseringen av ett emotionellt flöde 

gentemot varandra och sin omgivning. Exempelvis i en grupp, förstärks detta emotionella 

flöde när en viss stämning eller en genomgående känsla infinner sig i gruppen (Collins 

1990:32). Det fjärde elementet handlar om att interaktionsritualen kan ge upphov till positiva 

eller negativa följder. Vid en positiv och lyckad interaktion upplevs ofta emotioner som 

entusiasm och lycka vilket bidrar till ett ökat självförtroende. Men även respekt och tillit för 

de ritualer och symboler som inkluderas i interaktionen upplevs vid den positiva 

interaktionen. (Ibid.). Enligt Durkheim representerar symbolerna och ritualerna gruppens 

gemenskap. 

Våra interaktioner påverkas hela tiden av de emotioner som vi utstrålar och som utspelar sig 

mellan de parter som är inblandade. De emotioner som är inblandade i en interaktion påverkar 

de andra parterna varpå de påverkar interaktionens utgång och även slår fast vad som är 

moraliskt rätt och fel (Collins 1990:33). Interaktioner är ett mänskligt behov för människan, 

där betydelsen av att få interagera med andra och tillhöra en grupp är oerhört drivande menar 

Collins (1990). 

Herbert Blumer (1998), skriver om symbolisk interaktion i boken Symbolic interactionism. 

Blumer (1998) skriver om hur social interaktion mellan individer formar den enskilda 

individens beteende. Blumer (1998) menar att människor ständigt försöker föreställa hur den 

andre kan tänkas agera. En interaktion är ett samspel där man hela tiden anpassar sig till 

varandra och den andre individens handlingar (Blumer 1998:8). Under en interaktion tolkar 

man ständigt varandras handlingar, och utifrån motpartens agerande avgör man sedan sitt eget 

agerande (Blumer 1998:20). 



8	  

	  

Blumer (1998) talar även om objekt där objektet är en produkt av den symboliska 

interaktionen. Det finns fysiska, sociala och även abstrakta objekt, och den åsikt vi har om 

dem påverkar hur vi talar och agerar mot dem (Blumer 1998:10f). Den mening objektet för 

med sig till den enskilde individen har en avgörande betydelse om man väljer att se det som 

ett objekt eller ej. En okänd människa där en relation eller en koppling saknas, kan tolkas som 

ett objekt. 

3.2 Sociala band 

Thomas Scheff (1990) skriver i sin bok Microsociology om sin teori angående de sociala band 

människor utvecklar med andra individer. Människan är en social varelse som bär på ett 

grundläggande motiv att uppehålla en social ordning samt de sociala banden mot sin 

omgivning. Dessa band utvecklas redan i spädbarnsålder och är ständigt under utveckling 

genom hela livet. Som en social varelse är människans primära uppgift att bevara de sociala 

banden för det egna välbefinnandet. Scheff (1990) och andra emotionsteoretiker menar att 

sociala band bildas via socialt korrekt utförda ritualer innehållandes en viss kommunikation 

mellan de involverade. När en korrekt ritual har utförts upplevs en gemensam förståelse från 

båda parter som bygger på en djupare mental och emotionell insikt (Scheff 1990:7). Scheff 

(1990) skriver om två system, kommunikationssystem och hänsynsemotionssystem för att 

belysa hur sociala band skapas i interaktioner. Det första systemet belyser de kommunikativa 

processer där man verbalt kan förklara och utveckla sina tankar för en andra part. Det andra 

systemet hänsyftar till en utvärdering av den andre partens status, där man även observerar 

gestik och det icke-verbala i interaktionen. Människans emotioner har alltså en viktig roll för 

att uppnå att skapa sociala band till sin omgivning.  

De två mest centrala emotionerna som Scheff (1990) menar styr människor är skam- och 

stolthetsemotionerna. Dessa emotioner verkar på ett osynligt plan och bidrar till hur individen 

reglerar sitt beteende gentemot sin omgivning. Skam- och stolthetsemotionerna kan ses som 

de emotioner som håller människan i ”schack”. Emotioner som stolthet indikerar på ett väl 

intakt och fungerande socialt band. Detta påvisas i upplevelsen av en fördjupad förståelse och 

samklang bland inblandade parter.  Emotioner av skam indikerar istället på att de sociala 

banden kan vara hotade. Scheff (1990) menar att konflikter kan ses som ett prov på hur starka 

och av vilken kvalitet de emotionella banden består av. Han menar att konflikter kan antingen 

vara konstruktiva genom att gemensamma omjusteringar i relationen görs vilket bidrar till att 
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banden stärks, eller destruktiva i som kan resultera i att banden ”klipps av”. Sociala band 

måste vårdas och detta görs genom att finna ett väl fungerande sätt som balanserar närhet och 

distans. 

Närhet och distans är två basala komponenter för att klara av att uppehålla dessa sociala band. 

Dessa komponenter kan bidra till att människan blir konform i sitt beteende för att inte 

stämplas som en avstickare. Utifrån Durkheims teori som Scheff (1990) utvecklar, menar man 

att konformitet genereras utifrån sanktioner (sanktionen i detta fall är skamemotionen) som 

man vill undvika varpå man istället väljer att följa normen. Det är en social kontroll som 

fungerar på ett osynligt plan och människan är omedveten om dess närvaro. Rädslan för att bli 

avvisad väger mycket tyngre än viljan att gå sin egen väg (Scheff 1990:74).  

3.3 Social kontroll  

Social kontroll är ett begrepp som Travis Hirschi (2004) myntar utifrån de sociala banden i 

samband med kriminella utövanden. Hirschi (2004) utvecklar begreppet om social kontroll, 

och hur denna hindrar individer från att begå kriminella handlingar. Innan en kriminell 

handling utförs, bedömer individen oftast vilka fördelar samt vilka konsekvenser en handling 

kan åstadkomma, och handlar därefter menar Hirschi (2004:537). 

Hirschi (2004) menar att människan uppför sig enligt samhällets förväntningar eftersom man 

blivit uppfostrad till ett visst komfortabelt, accepterat beteende som utformats av samhället. I 

samhället finns både skrivna och oskrivna normer och regler som måste följas för ett 

fungerande samhälle. Normer styr samhället och dess invånare på ett osynligt plan, och har en 

stor inverkan på människans beteende menar Hirschi (2004). Enligt de normer som existerar 

bör man exempelvis följa lagen, annars riskerar man att stämplas som en avvikare som inte 

passar in i samhället. Att stämplas som avvikare kan försvaga de band man upplever sig ha 

gentemot samhället. När ett socialt band är svagt eller till och med brutet, är det mycket större 

risk att en individ begår en kriminell handling, menar Hirschi (2004:537f). 

Det finns fyra centrala faktorer som beskriver den sociala kontrollens inflytande på de sociala 

banden så att dessa kan hållas intakta. Dessa faktorer är: anknytning, åtagande, deltagande 

och tillit. Anknytning belyser de emotionella banden som finns till både andra individer men 

även till platser. Att begå en kriminell handling hotar de banden som man har till exempelvis 

sin familj, vänner eller arbete vilket gör att man undviker att begå en kriminell handling. Har 

man däremot svaga band och relationer till det tidigare nämnda, finns en större risk att en 
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kriminell handling begås. En kriminell handling mot en främling är därför vanligare 

förekommande än mot någon i sin bekantskapskrets (Hirschi 2004:539). Med åtagande syftar 

Hirschi (2004) på de förväntningar som hela tiden vilar på individen. I samhället finns det en 

norm som ska följas och när man utövar en kriminell handling bryter man mot detta 

rättesnöre. Samhället utövar en kontroll på individerna som befinner sig i samhället. Det 

påverkar individerna till den grad som exempelvis vem man är, eller ens önskningar och mål 

om vem man vill bli. Att begå en kriminell handling hindrar individen att uppnå de mål denne 

vill uppnå och kan även krossa de mål man redan uppnått varpå man helst undviker att begå 

den kriminella handlingen.  

Deltagande syftar istället på att man värderar saker mer i livet än att sitta i fängelse, livet 

utanför är mer inbjudande. Att begå en kriminell handling kräver deltagande, det är både 

tidskrävande och fordrar att man lägger energi på det. Trivs man med livet och de aktiviteter 

och sysslor det innebär, avstår man från den kriminella handlingen menar Hirschi (2004).   

Den fjärde och sista faktorn som inverkar på den sociala kontrollen är tillit, man vet inte vilka 

värderingar andra individer bär på och på grund av detta vet man inte hur de ska reagera på en 

utförd handling. Tillit handlar om att man som individ måste veta vad som är moraliskt rätt 

och fel, vad som inte är okej utifrån samhällets synvinkel.  

Utifrån dessa fyra punkter skapas den sociala kontrollen. Har man däremot svaga band till alla 

dessa punkter menar Hirschi (2004) att det är större risk att individen begår en kriminell 

handling eftersom den sociala kontrollen ej är lika stor längre (Hirschi 2004:539).  

Människans beteende är en påföljd av de förväntningar som samhället har på individen.  

Hirschi (2004) talar även om självkontroll. Han menar att man vid en brottslig handling bryter 

självkontrollen men också att den som begår en brottslig handling har synnerligen mindre 

självkontroll än de som inte gör det (Hirschi 2004:540).   

Varje individs självkontroll formas i barndomen, det är inget som påverkas av den miljö man 

befinner sig i eller de erfarenheter man upplever, skriver Hirschi (2004:540).  

3.4 Gruppteori 

Att få vara deltagare i en grupp, stor som liten innebär en enorm trygghet för den enskilde 

individen skriver Lars Svedberg (2007) i boken Gruppsykologi. Gruppen kan representera en 

plattform för glädje, samhörighet, förståelse, mening och vissa stunder har den till och med 

livsavgörande betydelse (Svedberg 2007:107). Att bli en del av en grupp kan bidra till att man 
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”tappar” sin identitet en aning och istället tar åt den existerande gruppidentiteten som råder. 

Med gruppidentitet menar Brown (2000:12) att ens beteende till viss del kan styras och 

bestämmas utifrån gruppens normer och regler. Man tar åt sig gruppens värderingar och 

åsikter (som ibland kan komma i konflikt med sina ”gamla” värderingar), och lärs på så sätt in 

i gruppen. För att kunna bli medlem i en grupp krävs en vilja och anpassningsförmåga till 

gruppens normer och regler vilket resulterar i ett konformt beteende. Detta kan återkopplas till 

Scheffs (1990) teori om uppehållandet och bevarandet av sociala band. För att bevara de 

sociala banden i gruppen kan man ibland göra saker som går emot sina egna värderingar, för 

att anpassas in bland de andra gruppmedlemmarna. Anpassning krävs inom alla grupper 

människan ingår i. Det kan exempelvis handla om en arbetsgrupp såväl som en grupp med 

vänner och familj. Utan anpassningsförmåga kan man istället riskera att uteslutas ur gruppen 

(Svedberg 2007:109). 

Rupert Brown (2000) tar upp begreppet ”group cohesion” vilket innebär att man inom 

gruppen har en mycket bra sammanhållning, trygghet och en stark gruppanda. Brown (2000) 

behandlar två typer av ”group cohesion” vilka är; den målinriktade gruppen som till exempel 

arbetsgruppen samt den mer emotionella gruppen som till exempel vänskapskretsen. För att 

nå ”group cohesion” behöver gruppmedlemmarna nödvändigtvis vara likasinnade. Den 

målinriktade gruppen där det kan ingå individer av helt olika karaktärer med helt olika 

värderingar, kan på precis samma sätt uppnå ”group cohesion” som i den emotionella gruppen 

(Brown 2000:47). Målet man ska uppnå blir det centrala och gruppmedlemmarnas 

personligheter förläggs tillfälligt, därpå ett samarbete kan uppnås eftersom alla är fokuserade 

på att uppnå målet. Brown (2000) påpekar att ett gemensamt mål inom gruppen främjar 

moralen, samarbetet och prestationsförmågan inom gruppen. Något som däremot missgynnar 

moralen är ett misslyckande. Framgång inom gruppen gynnar istället ”group cohesion” och 

sammanhållningen i gruppen. Brown (2000) tar som exempel upp forskning som gjorts i 

fotbollslag, som visat att så länge man har en positiv inställning och en god laganda, 

missgynnas inte gruppens ”group cohesion” även om det handlar om förluster (Brown 

2000:48f). 

3.5 Nedtoning och normalisering av våld och hot 

Att påstå att en händelse inte åstadkommit någon skada är ett sätt att neutralisera en händelse 

skriver Sykes och Matza (1957) i sin artikel om olika neutraliseringstekniker. 
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Neutraliseringstekniker används bland annat när man bryter mot normer och regler men 

samtidigt rättfärdigar sin handling för att inbilla sig själv att ens handlande varit korrekt. Som 

förövare kan man inbilla sig själv att offret gjort sig förtjänt av det inträffade, eller att 

förövaren inbillar sig en obetydlig skadepåverkan hos offret.  Men neutraliseringstekniker kan 

användas av både förövare och offer skriver Sykes och Matza (1957). Offret kan moralisera 

och rationalisera det beteende man utsatts för, för att lättare kunna ”skaka av sig” det som 

man varit med om. Man tonar ned våldet genom att intala sig själv att ”det inte var så farligt” 

eller ”sådant händer alla” 

Hur man väljer att skildra hot och våld i sina berättelser kan te sig olika, beroende på vilket 

sätt man väljer att lyfta fram sin historia. Veronika Burcar (2005) visar i sin studie om unga 

män som utsatts för våld att individer ibland tonar ner våld på olika sätt. Detta påvisas via 

ordval och formuleringar som används i berättelser om våld. Burcar (2005), påpekar att i en 

individs våldsskildring kan det finnas ett bakomliggande syfte, vilket avgör hur man väljer att 

lägga fram sin berättelse. De unga männen i Burcars (2005) studie beskrev bland annat 

kortfattat och på ett nedtonat sätt de våldshändelser de utsatts för; ofta implicerade de att ”det 

inte var så farligt” (Burcar 2005:48). Våldet kom därmed att skildras som naturligt och vanligt 

förekommande. Inom olika yrkesgrupper till exempel inom sjukvården, kan det vara vanligt 

förekommande att man använder sig av neutraliseringstekniker när man antingen förstärker 

eller tonar ner våldsberättelser. Där definitionen av våld och hot kan skildras olika för att 

uppnå en särskild effekt när man exempelvis vill visa sin yrkesmässiga kompetens, såsom 

inom rättsväsendet eller exempelvis inom äldrevård som Åkerström (2002) belyser i sin 

artikel. I artikeln skriver Åkerström (2002) om det våld personalen inom äldrevården kan 

utsättas för, som bland annat bitande, klösande och slag. I personalens skildringar benämns 

inte våldshandlingarna som ”våld”, utan tonas istället ned genom att skilja mellan aggressiva 

patienter inom äldrevården och våldsamma individer i allmänhet (Åkerström 2002, ref. Burcar 

2005:44).   

Burcar (2005) tar med hänvisning till Anita Pomerantz (1986) upp en artikel, Extreame case 

formulations: A way of legitimizing claims där begreppet ”extreme case formulations belyses. 

Begreppet innebär att individer rättfärdigar sina beskrivningar med betoningar på vissa 

argument. När man rättfärdigar en händelse väljer man själv hur man vill skildra historien och 

vilka detaljer som ska lyftas fram och vilka som ska mörkas. Pomerantz (1986) menar att 

”extreme case formualtions” är ytterligheter i individens beskrivande för att antingen 
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rättfärdiga sina uttalanden med hjälp av nedtoning eller förstärka sina argument. Genom att 

nyansera sina skildringar kan man framställa våldet på ett mer vardagligt sätt. Man 

omkonstruerar och normaliserar våldet via berättelser till något som kan uppfattas som mindre 

allvarligt för både sin omgivning som för sig själv. Genom att använda sig av ordval som 

”alla”, ”hela tiden” och ”ingen” menar Burcar (2005:46) att man kan skildra ämnet på ett mer 

nedtonat sätt; t ex genom att tala om att ”det händer alla…”. Som exempel tar Burcar (2005) 

upp tonåringar som blir nekade att gå på fest, och som ett försök att argumentera för sin sak 

använder sig av uttrycket ”men alla andra får ju” (Burcar 2005:47) 

4. Metod  

Vi har valt att avgränsa undersökningen till en mindre stad i södra Sverige där 10 intervjuer 

samt en observation har genomförts. Respondenterna som ingår i studien brukar arbeta 

utanför krogar och nattklubbar i stadens centrum.  

4.1 Val av metod  

Föreliggande studie grundar sig på kvalitativ intervju och observation. När man påbörjar en 

studie kan man samla in sitt material på många olika sätt där ämnesvalet har betydelse för 

forskarens metodval (Ryen 2004:17). Kvalitativa metoder rymmer flera sätt att angripa ämnet, 

vilket ger påföljden att den kvalitativa metoden kan bli oerhört bred samt djupgående (Ryen 

2004:14). Kvalitativa metoder grundas på forskarens tolkning. Med detta menas att det inte 

finns konkret material, utan som forskaren själv får samla in för att sedan utveckla. Det är 

därför viktigt att försöka hålla en lagom distans till sitt ämne för att få fram en bild som 

speglar verkligheten på ett så djupgående och beskrivande sätt som möjligt. (Denscombe 

2006:244).  

I den kvalitativa intervjun transkriberar man vanligtvis det insamlade materialet till ord för att 

det sedan ska kunna analyseras. I kvantitativa metoder används istället siffror i sin analys, och 

materialet presenteras bland annat med hjälp av diagram och sifferfakta (Denscombe 

2006:204).  

Vi ser det till vår fördel med att ha valt en kvalitativ metod, då nyttjandet av metoden främjar 

resultatet för uppsatsen. Genom att använda sig av kvalitativ metod kommer man åt 

respondenternas egna ord och skildringar. Hade vi istället valt att bruka oss av kvantitativ 

metod skulle vi inte haft någon möjlighet att nå lika god förståelse för deras upplevelser, för 
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att sedan kunna tolka dessa. Med hjälp av kvalitativ intervjumetod kan även en bredare och 

mer detaljerad beskrivning ges av händelser som en ordningsvakt tar del av.  Genom att 

genomföra en observation parallellt med kvalitativa intervjuer underlättas det kritiska 

granskandet av empirin. 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats  

4.2.1 Hermeneutik 

Hermeneutik som betyder tolkningslära, handlar om att forskaren försöker tolka den mening 

som uppkommit i det sociala samspel som intervjusituationen utgörs av (Johansson 2005). 

När man har en kvalitativ ansats vill man ta del av subjektets egna upplevelser och tolkningar 

av olika händelser. Vår undersökning bygger på respondenters utsagor där vi som undersökare 

är intresserade av subjektets berättelser. Med en hermeneutisk ansats försöker man fånga det 

subjektiva och på så sätt erhålla en förnyad samt fördjupande kunskap och förståelse.  

En hermeneutisk utgångspunkt innebär att hermeneutiker vill mer än bara begripa fakta på ett 

intellektuellt sätt. Man vill uppnå insikt genom empati och förståelse för någon annans 

emotioner. När vi människor förstår andra individer med introspektion, det vill säga genom att 

se in i oss själva, kan empati visas när vi kommer till insikt om hur en annan människa tänker 

och känner (Thurén 2007:95). Detta skiljer sig från positivisternas synsätt med utgångspunkt i 

naturvetenskapen där man mer tror på absolut, säker kunskap. De menar att kunskap kan 

säkerställas endast när man först rensat bort det man vet och det man tror sig veta, vilket 

efterlämnar en kärna med ”hårda fakta” som man sedan kan bygga vidare på (Thurén 

2007:17).  

Det hermeneutiska synsättet förespråkar en så kallad hermeneutisk cirkel som kan ses som ett 

växelspel mellan individens egna förförståelse samt erfarenhet. Denna kunskap är dock inte 

fast utan under ständig förnyelse, då äldre erfarenheter och kunskap ersätts med nytt material. 

Därför kan den aldrig bli till en fulländad kunskap. Den hermeneutiska cirkeln bygger på 

individens egna förförståelse och fördomar som sedan vidareutvecklas och tolkas för analys. 

Därför kan det aldrig existera fast äkta sanning menar hermeneutikerna. Man brukar även tala 

om del och helhet när man talar om hermeneutik, detta innebär att man inte kan förstå 

helheten utan förståelse för de enskilda delarna.   

Sociologen Anthony Giddens (1984) skriver om dubbel hermeneutik, som vi använder i 

tolkningen av vår empiri. Han hävdar att samhällsforskare i synnerhet använder sig av en 
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dubbel hermeneutik eftersom man tolkar människors tolkningar, där varje individ redan har en 

individuell förkonstruerad verklighet som lyfts fram i deras berättelser (Giddens 1984:284). 

Förförståelsen kan ses som en människas livsvärld, som ligger till grund för hur människor 

orienterar sig själva genom livet. 

Giddens (1984) syftar till forskaren där dennes primära uppgift blir att tolka och göra de 

begrepp som redan tolkats och bearbetats av respondenten förståeliga. Han påpekar att en 

forskare bör kunna ta åt sig respondentens tolkning och göra den till sin egen för att kunna 

förstå respondentens sociala verklighet i det vardagliga livet.  

4.3 Förförståelse 

Den förförståelse vi bär på kommer ifrån egna subjektiva erfarenheter, historier från bekanta, 

samt medias påverkan om hur till exempel ordningsvakter är och beter sig. Bilden av 

ordningsvakter i media är inte alltför ofta positiv och förmodligen inte heller rättvis. Man kan 

bland annat läsa om övervåld, osympatiskt beteende och diskriminering (Det finns ju alltid två 

olika utsagor av en händelse).   

Vår subjektiva förförståelse i ämnet är att yrket bland annat innefattar möten med 

alkoholpåverkade och ibland också drogpåverkade individer i en stressfull miljö. Vi har också 

en tanke om att de ibland även får uppleva våldsamma och bråkiga situationer. 

Vad man kan få uppleva som ordningsvakt tror vi även kan skilja sig markant från fall till fall 

beroende på om det är en större eller mindre stad man arbetar i. Vi misstänker att våldet är en 

aning grövre i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Eftersom vi har en förförståelse om att yrket som ordningsvakt är ett mycket riskfyllt arbete, 

förmodar vi att de får uppleva både våld och hot i sitt yrke. Vi tror att vissa människor har 

svårt att se dem som just vanliga människor, på grund av den auktoritära utstrålning 

uniformen ger sken av. Detsamma gäller poliser, militärer och andra yrken där ens yrkesroll 

definieras av uniformen. Säkerligen är det många som delar vår uppfattning om att yrket 

innefattar våldsamma situationer, vilket ofrivilligt leder till uppfattningen om att en 

ordningsvakt bör ha lite ”skinn på näsan” och tåla mer, eftersom det hör yrket till. Våra egna 

erfarenheter av kvinnliga ordningsvakter är få emedan det inte är så vanligt förekommande. 

När vi tänker oss en ordningsvakt så är det en man vi tänker på, inte en kvinna.   

4.4 Urval 
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För att erhålla fördjupad kunskap i vårt ämnesval, ansåg vi att det skulle vara relevant att 

utföra minst 10 intervjuer med 10 olika ordningsvakter. Skälen till att vi valde att intervjua 

ordningsvakter i en småstad, handlar om tillgängligheten på respondenter. Även faktorer som 

tid och resurser påverkade vårt val av område. 

Innan urvalet av respondenter gjordes, funderade vi på vilka företag som hade anställda 

ordningsvakter som vi kunde komma i kontakt med via företaget. För att finna möjliga 

intervjupersoner, gjorde vi efterforskningar på hemsidor skapade av auktoriserade 

bemanningsföretag. Detta tillvägagångssätt ledde inte till några resultat och vi bestämde oss 

istället för att personligen ta kontakt med våra blivande respondenter. Detta skedde på kvällar 

under deras arbetspass, när de var som mest tillgängliga och synliga utanför nattklubbarna och 

krogarna de arbetade på.  

Vår tanke innan tillfrågningen skulle ske var att försöka få ordningsvakter från olika krogar 

och nattklubbar att ställa upp för att kunna uppnå ett omfångsrikt resultat. Sökandet efter 

respondenterna avgränsades till centrum, där de flesta av stadens krogar och diskotek är 

belägna.   

Vår ambition var att få ett varierat urval av båda könen, åldrar och etnicitet, med olika lång 

yrkesutövning, vilket också kom att motsvaras. Detta lyckades vi med och när de blev 

tillfrågade var det ingen som avböjde att bli intervjuad om sitt yrke som ordningsvakt. Det 

fanns dock ett avhopp senare när tid för intervjuerna skulle bokas, och detta berodde på 

tidsbrist hos den tillfrågade. Detta löstes med hjälp av en respondent som hjälpte oss komma i 

kontakt med en sista respondent. Totalt fick vi ihop 10 respondenter.  

Av etiska skäl och risken för att respondenternas identiteter ska avslöjas, kommer kön, 

etnicitet och ålder inte att benämnas. Respondenterna kommer istället att nämnas med 

fingerade benämningar som exempelvis Ordningsvakt 1, 2, 3 och så vidare. 

4.5 Tillvägagångssätt  

Innan respondenterna blev tillfrågade om att bli intervjuade, utformades en intervjuguide med 

frågor rörande bland annat våld och hot. Strukturen på intervjuerna utformades till 

semistrukturerad intervjuform.  Patrik Aspers skriver i ”Etnografiska metoder” (2007) att en 

semistrukturerad intervju är strukturerad genom att forskaren förbestämt vilka områden som 

ska belysas och utformar sina frågor och eventuella följdfrågor därefter. Frågorna skapas 
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därmed efter forskarens panoraman, vilket kan begränsa respondenternas möjlighet att själv 

lyfta fram egna ämnen, menar Aspers (2007:137).  

Vår intervjuguide som vi använde oss av bygger på ett antal teman med underfrågor. Dessa 

teman var yrke, hälsa, miljö, yrkesroll, upplevda påfrestningar och nedvarvning efter arbetet. 

Våra tillhörande frågor berörde bland annat; positiva och negativa aspekter med yrket, hot och 

våld samt vilken påverkan detta kunde ha på respondenterna, hur de upplevde sig själva som 

ordningsvakter jämfört med sina privata roller, och om det fanns några skillnader i beteendet i 

sitt yrkesutövande, samt hur de fann trygghet i sitt yrke. För en mer utförlig beskrivning, se 

intervjuguiden i Bilaga 1. 

De tillhörande frågorna var redan färdigskrivna underfrågor som användes som mall, men 

dessa frågor ändrades beroende på vilken riktning samtalet tog. Man bör helst kunna frågorna 

utantill för bästa naturliga flöde menar (Trost 2005:50), vilket vi erfor, då vi blev mer erfarna 

och skickligare på att ställa frågor desto fler intervjuer som genomfördes. Detta medförde 

även att intervjuerna blev helt olikformade då de fick annorlunda struktur, olika frågor samt 

olika fördjupning i vissa teman. 

4.5.1 Intervjuerna 

Innan intervjuerna, bestämdes att båda skulle delta i intervjuerna, dock med olika uppgifter 

och roller. Enligt Jan Trost (2005:46) kan det vara en fördel att oerfarna intervjuare intervjuar 

i par, både för trygghetens skull samt för att fungera som stöd för varandra. Vi valde i början 

ut vem av oss som skulle inneha rollen som intervjuare, samt vem som skulle agera 

observatör.  Intervjuarens uppgift var att driva intervjun genom att ställa följdfrågor och 

försöka se till att intervjun förflöt på ett så naturligt sätt som möjligt. Observatörens roll var 

att observera kroppsspråk, verbalt språk samt lyssna om en fråga glömts bort eller om en 

eventuell följdfråga kunde tas upp vid senare tillfälle. Efter varje intervju skiftade vi roller så 

att vi hade en ny roll och uppgift vid varje intervju. 

Som tidigare nämnts genomfördes 10 intervjuer med olika längd, den kortaste intervjun var på 

35 minuter och den längsta var på en timme och 35 minuter. Intervjuerna gjordes enskilt även 

om det fanns förfrågningar om gruppintervjuer. Vi ansåg, att för att få ut det mesta av varje 

enskild respondents utsaga, var det viktigt att denne kunde känna sig trygg och tala fritt utan 

att känna sig begränsad av någon annan. Som Trost (Ibid) skriver kan gruppintervjuer vara 

komplicerade eftersom de kan missledas av social styrning, vilket lätt kan leda till att den 
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enskilda personens åsikter och sympatier inte lyfts fram. Istället kan en gruppåsikt uppkomma 

som inte behöver stämma överrens med den enskilda individens sympatisering. Det kan även 

upplevas olustigt att lämna ut känslig information inför sina kollegor då de, till skillnad från 

oss, inte har någon skyldighet att värna om varandras anonymitet (Trost 2005:47). Ämnen 

som självupplevt våld och hot kan upplevas känsligt att svara på, särskilt i grupp, vilket 

avgjorde vårt val att genomföra enskilda intervjuer.  

Nästan alla intervjuer skedde i lediga grupprum av olika slag på högskolan. Vid de tillfällen 

då tid och plats för intervju skulle bestämmas, var ni noga med att låta den tillfrågade själv ha 

möjlighet att ge förslag på plats för intervju. Enligt Trost (2005) är det viktigt att en 

respondent känner sig trygg i den miljö denne vistas, och bör därför vara den som bestämmer 

plats. Detta var vår utgångspunkt när vi bokade intervjuerna, och vi anpassade oss efter den 

tillfrågades önskemål, då många av dem även hade heltidsjobb, familj och barn att anpassa sig 

efter. Vid tre tillfällen har det varit aktuellt att besöka respondenternas arbetsplaster för att 

genomföra intervjuerna där, eftersom respondenterna själva föreslagit detta. Vid dessa 

tillfällen förekom olika typer av störningsmoment, som exempelvis kollegor till respondenten 

som avbröt med frågor eller oljud i bakgrunden. 

Intervjuerna började alltid med en försäkring om anonymitet från vår sida och att 

respondentens identitet och medverkan inte skulle avslöjas. Detta bör alltid ske innan en 

intervju påbörjas menar Trost (2005:40). För att underlätta informationsinsamlandet användes 

diktafon när samtalen spelades in. Det var ingen av respondenterna som nekade oss rätten att 

banda samtalet. En respondent var tveksam, men gav sitt godkännande efter att ha blivit 

intygad om att innehållet skulle raderas från diktafonen efter det att detta blivit transkriberat.  

Alla intervjuer transkriberades för att göra det lättare att sammanfatta och återgå till det 

insamlade materialet. 

4.5.2 Observation 

Som komplement till intervjuerna valde vi att göra en så kallad ”go-along” (Kusenbach 2004), 

det vill säga ett tillfälle att följa med två ordningsvakter under ett arbetspass på en nattklubb 

för observation. En ”go-along” ger forskaren möjlighet till att ställa frågor om det som sker, 

vilket är det som är en av dess styrkor. Genom att aktivt närvara under en observation och 

iaktta allt från miljö till socialt samspel, har forskaren tillgång till empiriskt material, 

samtidigt som även forskarens kropp är en källa till kunskap och tolkning av upplevelser av 
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fältets logik menar Aspers (2007:104). Målet med att utföra en observation är att kunna ställa 

frågor i anslutning till händelser och få en djupare beskrivning och förståelse för 

respondenterna och deras arbete. Detta kan endast ske om forskaren själv deltar i de 

aktiviteter som ingår i respondentens liv. Som Aspers (2007:115) menar, måste forskaren 

främst inneha en förförståelse av helheten innan man kan förstå delarna som innefattas.   

I boken Deltagande observation skriven av Katrine Fangen (2005) redogör författaren för 

olika sätt för en forskare att närma sig sammanhanget av det man studerar. Då forskaren 

innehar deltagareroll och är med på fältet, ges tillfälle för denne att studera miljön och 

omgivningen på ett intimt, men samtidigt analytiskt utifrån ett metodiskt sätt. Författaren 

menar att det kan skilja sig hur deltagande och aktiv forskaren är i sin roll, denne kan välja 

mellan att bland annat vara deltagande, delvis deltagande eller icke-deltagande (Fangen 

2005:139), och detta val kan även ändras under observationens gång. 	  

Vår ”go-along” är en typ av deltagande observation vilket gjorde oss till delvis deltagande 

observatörer. Vi utspelade en aktiv och deltagande roll på fältet, dock inte deltagande i den 

form att vi själva var aktiva i ordningsvakternas yrkesuppgifter som att släppa in eller neka 

gäster, utan endast som aktiva observatörer med hög närvaro. Vårt mål var att smälta in i 

miljön på ett naturligt sätt för att det inte skulle upplevas obekvämt av observationsobjekten. 

För att lyckas interagera i observationsobjektens miljö bör man delta i det vardagliga 

samspelet samt följa de sociala implicita regler som gäller för gruppen menar Fangen 

(2005:141). Hon menar dock att man bör undvika att ta för stor plats och synas allt för mycket 

då det finns risk att observationsobjekten istället blir respondenter på det agerande som 

utspelas. Istället bör man visa intresse och delta i det sociala samspelet efter vad situationen 

kräver. Författaren förespråkar att man bör anpassa sitt deltagande till den miljö man befinner 

sig i för att minska avståndskänslan. Detta kan annars lätt uppstå mellan forskare och 

observationsobjekt, menar Fangen (2005:142). Detta var dock svårt när vi observerade 

ordningsvakterna, eftersom vi inte hade någon möjlighet att på något sätt agera ut de uppgifter 

som ordningsvakter har.  

4.6 Hur fältarbetet gick; bra och mindre bra erfarenheter 

4.6.1  Tankar kring intervjuerna  

Av intervjuerna som genomfördes har vi i efterhand upptäckt att vissa av intervjuerna, särskilt 

de första, varit mer som en utfrågning än ett samtal som det var tänkt från början. Vi tror oss 
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veta att detta kan bero på vår egen oerfarenhet som intervjuare samt nervositet inför de första 

intervjuerna. Dessutom upplevdes vissa respondenter i början av intervjun vara inställda på en 

mer strukturerad intervju med fasta förutbestämda frågor att svara på, vilket inte är helt 

ovanligt enligt (Aspers 2007:137).  

I början av intervjuerna hade vi bestämt, som tidigare nämnt, att en av oss skulle agera 

observatör samt anteckna mer följdfrågor som intervjuaren missat. Detta visade sig vara något 

av en störning i samtalet, när frågor som redan diskuterats kom på tal igen, fast i form av en 

försenad följdfråga i slutet av intervjun. Detta uppmärksammades ganska tidigt under 

intervjuprocessens gång och vi bestämde oss för att observatören skulle få vara med och 

inflika med en följdfråga vid passande tillfälle, vilket även gjorde att det mera fick formen av 

ett naturligt och spontant samtal. Att nyttja sig av det här sättet fungerade väldigt bra, under 

intervjuerna var intervjuaren och observatören samspelta och det blev aldrig en 

sammanstötning när frågorna skulle ställas. Under intervjuernas gång blev vi skickligare på 

att komma med egna följdfrågor som passade det diskuterade ämnet, samt att följa en röd tråd 

genom hela intervjun.  

De intervjuer som gjordes på respondenternas arbetsplatser inkluderade mest 

störningsmoment. Detta hade möjligtvis kunnat undvikas om vi framfört att intervjun var 

tvungen att ske i en ostörd miljö. Moment som störande arbetskollegor och oljud i bakgrunden 

kan ha påverkat respondenterna. 

4.6.2 Tankar kring den delvis deltagande observationen 

Att en delvis deltagande observation genomfördes, anser vi vara främjande för vår insamling 

av empiri. Utan observationen hade vi exempelvis inte kunnat observera samspel och 

interaktion utan endast fått basera vår analys på respondenternas utsagor. Vi undrar dock om 

man borde gjort fler observationer för att kunna se paralleller i beteende, bemötande, 

interaktioner, etcetera. Även om observationen genomfördes under en ”lugnare” lördagskväll 

fick vi ut mycket material, vilket vi kunnat använda oss av.  

Vi ser också det som en fördel att vi var med ordningsvakterna redan i början av deras 

arbetspass. De hade föreslagit att vi skulle komma senare eftersom de menade att det inte 

brukade hända något intressant de första två timmarna. Men vi bestämde oss för att vara med 

från början av deras arbetspass. Detta upptäckte vi senare var väldigt givande, för ju längre 

kvällen framskred desto mer vande de sig vid vår närvaro.   



21	  

	  

4.7 Etiska aspekter 

Innan en intervju genomförs och urvalet av respondenter sker, bör man alltid ha de etiska 

aspekterna i åtanke. För att inga missförstånd ska ske och för att respondenten ska vara 

förberedd och införstådd på vilka ämnen och frågor som kan uppkomma under intervjun är 

det högst relevant att redogöra detta redan i första kontakten. Genom att informera 

respondenten och att denne har gått med på att bli intervjuad, får man ett så kallat informerat 

samtycke från respondenten. Med informerat samtycke menas att man har förklarat 

forskningens syfte, samt om det kan komma att finnas fördelar och nackdelar med att delta i 

forskningen för individen (Fangen 2005:205). Angående intervjun menar Trost (2005) att man 

bör vara försiktig med hur mycket information man lämnar angående intervjun, då detta kan 

påverka och styra respondentens svar (Trost 2005:105) 

Anonymitet ska stå i fokus, och man bör göra allt i sin makt för att inte respondentens 

identitet utlämnas. Om det finns risk för igenkänning bör man inte använda sig av sitt material 

menar Trost (2005:103). Man bör tydligt redogöra för respondenten hur materialet kommer att 

användas samt hur informationen kommer att spridas. För att identiteten ska skyddas bör man 

även vara försiktig med att använda citat som kan identifiera personen menar Trost 

(2005:109). Redan från början av vår undersökning hade vi etiken i åtanke, och detta 

tydliggjordes som en påminnelse i början av varje intervju. 

Det kan vara svårt att i förväg veta exakt vad en respondent har varit med om, samt vilken 

inverkan en händelse haft på respondenten. Därför bör man ha i åtanke att endast en 

frågeställning i sig kan väcka obehagliga och förträngda minnen till liv på nytt. Som 

intervjuare bör man vara affektivt förberedd på att olika slags reaktioner kan komma i 

upplopp i vissa situationer (Trost 2005:103).  

I uppsatsen kommer, för att undvika igenkännande från kollegor eller andra läsare, namn och 

även platser att beskrivas på andra sätt för att inte avslöja våra respondenters material. När 

vårt material skall beskrivas kommer det att vara skrivet på ett sådant sätt att kollegorna inte 

kan identifiera varandra. För att försvåra eventuella igenkännanden kommer inte varje 

respondents utsaga att beskrivas separat, utan istället kommer en tematisk presentation av 

materialet från intervjuerna och observationen. Vi kommer däremot använda oss av citat från 

respondenterna för att lyfta det sagda och förtydliga textens innehåll. Uppgifter som vi 

misstänker kan avslöja eller hinta om en respondents identitet kommer inte att användas, då vi 
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respekterar och värnar om respondenternas integritet. För att dölja respondenternas identitet 

och arbetsplats föreslår Trost (2005) att man bör nyttja exempelvis bokstavs- eller 

sifferkombinationer eller eventuellt fingerade namn. Dock anser Trost (2005) att man bör 

undvika att fingera namn då beskrivningen kan stämma in på en helt annan person vilket är 

missvisande och felaktigt. Därför kommer vi inte använda oss av fingerade namn när 

respondenterna blivit citerade, utan istället kommer respondenterna få benämningen 

”ordningsvakt”, följt av ett nummer, som tidigare har nämnts. 

4.8 Undersökningens påverkan på respondenterna 

Intervjufrågorna vilka rörde ämnen om egenupplevt hot och våld, kan ha upplevts känsliga för 

vissa respondenter. Detta kan bero på att man glömt bort eller trängt undan minnen som vid 

intervjuerna återigen gjorde sig påminda. Den som var observatör uppmärksammade vid 

några intervjuer att responsen från respondenterna blev mer påtaglig när vissa ämnen kom på 

tal. Som exempel uppmärksammades att rösten på vissa respondenter blev något ostadig och 

att tonläget ändrades vid tillfällen då frågor som rörde våld och hot kom på tal. Vissa talade 

tystare och någon höjde upprört rösten när respondenten berättade om det upplevda våldet.  

Blicken på vissa blev ostadig och vissa började nervöst plocka på saker med sina händer i 

närheten. Någon annan kunde istället helt oberört berätta om olika situationer, som om det var 

en vardagssak som inte krävde något djupare resonerande. 

I hur stor grad intervjupersonerna kan ha blivit påverkade är omöjligt att avgöra, då ingen 

emotionellt öppet uttryckte starka eller tydliga reaktioner på våra frågor. Några av 

respondenterna blev fundersamma som om de försökte finna ett minne som för längesedan var 

glömt, som om det inte fanns färskt i minnet och därmed inte var något de verkade tänka på 

dagligen. Några sade sig aldrig upplevt något våld under sina år som ordningsvakt och den 

kategorin av respondenterna anser vi löpa minst risk för någon emotionell påverkan av våra 

frågor.  

Vi tror dock att undersökningen även kan ha medfört en positiv upplevelse bland många av 

respondenterna. Dels för att frågorna möjligtvis fick dem att reflektera över sitt yrke och sina 

uppgifter, men också för att de fick möjlighet att prata av sig.  

4.9 Reflektioner över det empiriska arbetet och metoden  
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 Intervjuerna som genomfördes parallellt med observationen anser vi vara värdefulla 

informationskällor för att kunna jämföra det material vi erhållit från intervjuerna med det vi 

senare kunde observera. 

Då endast en observation utfördes frågar vi oss själv hur annorlunda vår empiri kunnat se ut 

om vi hade haft fler observationer att jämföra med, som vi tidigare nämnt. Dock anser vi att 

den empiri vi fick ta del av som observatörer var väldigt värdefull för att underlätta tolkandet 

av intervjuerna. Vi undrar även hur mycket man kan få uppleva under en kväll, men det var 

väldigt givande att själv observera och på så sätt få större inblick i hur en kväll på arbetet för 

ordningsvakterna kan se ut. 

Eftersom vi under hela vår go-along förde en konversation med ordningsvakterna, erhöll vi 

mer information och efteråt kände vi att man hade mer insikt i yrket. Vi ser det mycket 

positivt att vi var två observatörer på fältet, eftersom vi då kunde diskutera vakternas 

beteenden vid somliga tillfällen när de inte var närvarande. Vi anser dock att om vi gjort fler 

observationer på andra klubbar, hade vi eventuellt fått erfara olika beteenden på gästerna och 

kanske eventuellt ett annat beteende på ordningsvakterna likaså.  

5. Resultat 

5.1. Presentation av respondenterna 

Under oktober och november månad, år 2009, genomfördes kvalitativa intervjuer med 10 

ordningsvakter i en mindre stad i södra Sverige. Respondenterna bestod av både män och 

kvinnor, dock var majoriteten män. De var alla i olika åldrar samt med varierande etnicitet.  

Ingen av respondenterna arbetade som ordningsvakt på heltid utan alla var ”frilansare”, det 

vill säga de bestämde själva hur många pass i månaden de ville arbeta. Bland våra 

respondenter varierade antalet pass i månaden från att jobba varje helg till några enstaka pass i 

månaden, detta var helt beroende på familjelivet samt övrig fritid som upptog tid. 

Av respondenternas utsagor framkom en tydlig bild av att ingen från början velat bli 

ordningsvakt, utan att de blivit involverade i yrket av ren slump. För många var yrket ett 

ekonomiskt tillskott och anledningen till varför de blev ordningsvakter.  De flesta hade 

tidigare erfarenheter av att ha arbetat som entrévärd, eller vakt utan bricka innan de tog steget 

att utbilda sig. De flesta ordningsvakter kom i kontakt med yrkesbranschen genom vänner och 

närstående som tipsade om yrket som ett extraknäck på helger.  
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Respondenterna hade olika långa erfarenheter av yrkesutövandet där den som arbetat kortast 

tid arbetat drygt två år som ordningsvakt, medan den med längst erfarenhet av yrket arbetat i 

cirka 17 år. Deras syn på yrket varierade där det positiva med yrket (förutom den ekonomiska 

biten) ansågs vara den sociala aspekten då man fick chansen att träffa mycket olika 

människor. Det som ansågs vara negativt med yrket var arbetstiderna samt vid stökigare 

inträffanden på krogen som exempelvis slagsmål, och att behöva tillrättavisa berusade 

personer.  

5.2 Upplevelser och erfarenheter av våld och hot 

5.2.1 Upplevelser av våld  

Bland respondenterna skiljde det sig markant i upplevt våld, och hade inget samband 

beroende av hur länge man arbetat som ordningsvakt. Vissa av respondenterna berättade att 

de varit med om sparkar och slag, bitande, blivit dragna i håret, medan andra menade att de 

inte varit med om något särskilt. De med mindre erfarenheter av våld menade att man kunde 

få ett slag eller knuff om tumult uppstod, men sådant fick man räkna med när man bryter ett 

slagsmål menade respondenterna. På frågan om vilket våld som man kunde få uppleva som 

ordningsvakt, gav de exempel på flaskor som kastades både mot gäster och mot 

ordningsvakter, samt varierande former av fysiskt våld som knytnävar och sparkar. Olika 

sorters tillhyggen som pistoler, knogjärn och knivar var mindre vanligt men hade dock 

påträffats av ett fåtal respondenter. Somliga av våra respondenter hade erfarenhet av grövre 

våldsamheter som klassas som våld mot tjänsteman och i vissa fall, gått vidare till rättegång. 

Några berättade dock att de inte alltid anmält sådana händelser, på grund av att det ansågs 

tidskrävande och innefattade långa polisförhör och mycket pappersarbete. Vissa menade att 

det ibland var lönlöst att anmäla eftersom det många gånger inte ledde till varken straff för 

förövaren eller skadestånd till offret. I deras fall har det handlat bland annat om kraftfulla slag 

mot ansiktet, spark mot genitalier, blivit sliten i håret, samt fått pistol riktad mot sig.  

Många menade dock att de själva inte blivit utsatta för några omfattande våldssituationer 

överhuvudtaget under sitt yrkesutövande. Vissa berättade att de blivit inblandade i 

våldsamheter, men att våldet varit riktat mot någon annan, som en gäst eller kollega.  

[…] oftast är det inte riktat mot mig, så det är väldigt sällan jag har haft..någon 

enstaka gång att de har varit ute efter mig. Utan oftast är det att två stycken är ute 

efter han där, eller ett gäng som är ute efter den där.. (Ordningsvakt 6) 
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De menade att de allvarligare våldsamheter som förekom, vilket var väldigt sällan, många 

gånger inkluderade kriminella gäng. Oftast var dessa gäng inte från staden, utan från 

närliggande städer. Vid sådana incidenter menade de respondenter med erfarenhet av detta att 

de kriminella gängen hade för avsikt att skapa bråk.  

Samtidigt som de menade att de inte hade ett våldsamt yrke och inte varit med om allt för 

många våldsamma situationer, berättade de ändå mycket om olika typer av förekommande 

våld. Dock avvisade många detta som bagateller som man förväntades tåla, det vill säga inte 

beskrevs som ”våld”. En annan menade att hade man anmält allting man varit med om, hade 

man fått sitta med en massa pappersarbete och rättegångar alla dagar i veckan . 

5.2.2 Olika former av våld i olika miljöer 

En del av respondenterna har erfarenhet av att ha arbetat i storstäder. De menar att 

upplevelserna om vad man kan få erfara skiljer sig åt i stora och små städer samt att miljön i 

städerna upplevdes som tuffare, vilket satte en annan press på ordningsvakterna i storstäder. 

Detta uppmärksammades även av en annan respondent, men som snarare såg det som en 

positiv upplevelse när responsen och lyhördheten från gästerna var bättre mot ordningsvakter 

i större städer. Han menade att i storstäder upplevdes ordningsvakter ha en större auktoritet 

bland gästerna. Detta bekräftades av en annan ordningsvakts intervju: 

Speciellt stockholmare är vanare vid det här lite hårdare klimatet, dem, gästerna 

att: ”Ställ dig i kön, håll käften annars kommer du inte in!” De är såna många 

vakter där uppe har jag märkt, inte alla, men i alla fall dem jag har pratat med. 

De har en högre nivå tror jag. (Ordningsvakt 6) 

Dessutom var det många som påpekade att det i större städer kunde vara vanligare att utsättas 

för våld och hot samt konfronteras med tillhyggen som knivar och pistoler i yrket. En annan 

respondent nämnde en incident i Stockholm som exempel vad man som ordningsvakter i 

storstäder kan råka ut för, där en nekad gäst hade återvänt med vapen och hade som motiv att 

skada ordningsvakten och skadat både gäster och vakter. Respondenterna ansåg istället att det 

var främjande att arbeta i en mindre stad för att man ”i princip känner alla” som en av dem sa;  

De flesta känner varandra för det är samma folk som kommer dit, det är som att 

träffa vänner, fast istället för att sitta med dem och dricka, så står jag där i dörren 

(Ordningsvakt 9).  
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Relationerna till gästerna trodde respondenterna var en anledning till varför de inte upplevde 

så mycket våld och hot i sitt yrke. De syftade på att när man känner varandra uppstår en delad 

respekt, vilket leder till ett undvikande av våld och att man istället lyssnar på varandra.  

De som hade erfarenhet av att jobba i större städer menade att där de arbetade nu var det 

betydligt lugnare arbetstempo, med en mer avslappnad inställning.  

På nattklubbar och krogar med yngre gäster var det vanligare att bråk och våldsamheter kunde 

förekomma. Med yngre gäster upplevdes det mer problematiskt att kommunicera med, vilket 

gjorde att man fick arbeta på ett annat sätt vilket kunde inkludera ett mer hårdhänt bemötande. 

En av respondenterna berättade;  

Ställen där innefolk hänger […], det gillar jag inte, absolut inte. Det går inte att 

prata med dem och man tvingas jobba på ett sätt man inte gillar, det går inte att 

prata ut dem (Ordningsvakt 8) 

5.2.3 Hot 

Hot var däremot vanligt förekommande, och alla utom en respondent, berättade att de hade 

erfarit verbala hot mot sig. Många av hoten handlade om dödshot, som att de skulle få halsen 

avskuren, dödas, bli ”plockade efter jobb” eller hot om att förstöra och bränna ner 

nattklubben/krogen med basebollträ och yxa där de arbetade.  

Men om man däremot skulle anmäla alla hot man hört, då hade man suttit i 

rättegången fem dagar i veckan. (Ordningsvakt 7) 

Dock var det många som menade att man oftast inte tog dessa hot på allvar, och att det var av 

betydelse vem det var som hotade. Man ansåg inte att verbala hot var hot förrän man själv tog 

åt sig och upplevde att hoten kunde eller verkligen skulle genomföras. Hot var heller inget 

man gick runt och bar med sig eller funderade vidare över på fritiden, utan man kunde lätt 

koppla ifrån och många menade att man istället fokuserade på sitt heltidsyrke. Det var några 

av respondenterna som påpekade att ju längre tid man arbetat som ordningsvakt, desto mindre 

allvarligt såg man på verbala hot. En respondent menade att man i början varit mer försiktig 

och ibland fått orolighetskänslor efter stökigare kvällar som involverat verbala hot mot sig 

själv. En annan respondent gav exemplet hur denne och dennes kollegor i början av sitt 

yrkesutövande alltid följde varandra åt till bilarna, för att man var orolig för vad som kunde 

vänta en efter ett avslutat arbetspass.  
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Under vår observation var det inga gäster som uttalade några hot när de blivit avvisade, men 

vissa valde att försöka argumentera med vakterna när de stod fast vid sitt beslut. I ett fall var 

det en avvisad gäst som blev allt hetsigare i sitt argumenterande med en av ordningsvakterna, 

men som valde att avlägsna sig efter cirka åtta minuter när denne insåg att denne inte skulle 

bli insläppt. Argumentationen hade uppdagats när denne gästen känt sig orättvist behandlad 

då vakterna släppte in andra gäster men inte honom. 

De respondenter som hade erfarenhet av pistolhot, berättade att det handlat om tillfällen då 

vapnet varit riktat mot antingen dem själva eller en kollega. De menade att det först börjat 

med verbala hot från gäster som blivit utkastade, vilket sedan eskalerat. I ett fall berättade en 

respondent om att en kollega slängt ut en berusad och stökig gäst som sedan hade kommit 

tillbaka med en pistol riktad mot respondenten;  

Man liksom, jag var från det att han kom gående så har jag såna minnesluckor 

hela tiden och i de luckorna finns min familj istället. (Ordningsvakt 5)  

I detta fall rörde det sig om en attrapp, vilket påvisades efter att man övermannat 

gärningsmannen. Respondenten berättade att han inte tagit gästens verbala hot på allvar förrän 

denne återvänt med pistolen (attrappen). 

 I det andra fallet framkom det inte tydligt om det var en pistol eller en attrapp, men när 

respondenten skulle avbryta ett slagsmål drog en av de inblandade fram en pistol och hotade 

respondenten med. I det tredje fallet där pistol förekommit visade sig återigen en av pistolerna 

vara en attrapp men som hade upphittats på nattklubbens dansgolv och inte hos en av 

gästerna.  

5.3 Kommunikation och interaktion 

5.3.1 Interaktion med gästerna 

Att bygga relationer till gästerna beskrevs som betydelsefullt på olika sätt, t ex i 

våldsförebyggande syfte. Många av respondenterna menade att det underlättade i bemötandet 

med gäster då man valde att anpassa sitt beteende. Det var en stor fördel att veta på ett ungefär 

vilka gäster som brukade besöka nattklubben eller krogen för att undvika missförstånd, och en 

annan menade att det också kunde vara en trygghet. De respondenter som menade att de 

betedde sig på olika sätt, förklarade att man inte kunde bete sig på samma sätt när man 

konfronterade gängmedlemmar, som när man konfronterade en alltför berusad gäst.  
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När man är man pratar med dem får man vara på ett sätt, pratar jag med fulle 

Anders som aldrig är aldrig ute och har druckit för mycket får man vara mer 

”Här kommer ordningsvakten”… Och de hatar ju polisen de här kriminella så då 

får man vara lite mer kompis och vara mer och försöka medla […] 

(Ordningsvakt 6) 

Under observationens gång fick vi observera bemötandet till en lokalt känd gängmedlem. 

Denne hälsade man på med en handskakning och denne passerade entrén före alla andra 

gäster. Vi frågade ordningsvakterna om deras beteende handlade om en slags rädsla eller 

respekt för kriminella, varpå de menade att det inte fanns någon rädsla. De syftade istället på 

en ömsesidig respekt och förståelse från bådas sidor. 

I våra intervjuer blev det tydligt att anpassning efter gäster förekom. De menade att det fanns 

olika sätt att anpassa sig och därefter bemöta gästerna på. En av respondenterna gav exempel 

på hur denne själv anpassade sig beroende på gästen: 

Det här med utlänningar tillexempel, jag är själv utlänning. För att de ska förstå 

så pratar jag som dem, väldigt dålig svenska många gånger, för pratar jag fin 

svenska med dem så förstår de ingenting, absolut ingenting. Börjar jag bryta, 

alltså riktigt som dem gör, då fårstår de mig ju. Det får man ju tänka på. 

(Ordningsvakt 8) 

Genom att anpassa sig till gästerna blev det lättare att skapa relationer. En av respondenterna 

menade att det underlättar i bemötandet av gäster när man har en relation till dem. Ur 

intervjuerna framkom det att vissa ordningsvakter kände till detaljer om gästernas privatliv 

som exempelvis civilstatus, yrke samt även var de bodde. Under vår observation 

uppmärksammade vi en gäst som presenterade sin nya flickvän för ordningsvakterna. Vi 

frågade därefter ordningsvakten om vilken relation han hade med gästen som presenterade sin 

flickvän, om det var en nära bekant till honom. Han svarade att det var en stamgäst och att det 

var så de ”kände” varandra. 

Vad som även uppmärksammades var gästernas beteende när de skulle förbi ordningsvakterna 

och in mot entrén. Många av gästerna, stannade kort upp och sökte ordningsvakternas blick 

och sökte efter ett slags godkännande innan de gick vidare genom ingången. Det fanns även 

gäster som automatiskt tog fram och visade legitimation utan någon som helst förfrågan från 

ordningsvakterna. Vi frågade ordningsvakterna om varför de trodde att gästerna betedde sig 

på detta sätt. Till svar fick vi att en gäst som inte söker ögonkontakt har mer att dölja, till 



29	  

	  

exempel att denne är för berusad eller inte har rätt ålder inne för nattklubben eller krogen. På 

frågan om det möjligtvis handlade om respekt för ordningsvakter svarade den ena 

ordningsvakten att det kunde stämma till en viss del. Han påpekade dock att någon slags 

kontakt med gästerna var viktigt för gästernas skull. Detta för att de skulle kunna få ett ansikte 

på ordningsvakterna och lättare kunna veta vem som de kunde få hjälp av vid behov av detta. 

Eftersom de är svartklädda, precis som många av gästerna kan det ibland vara svårt att 

urskilja brickan och därför kunde det vara av hjälp att veta hur man såg ut ansåg 

ordningsvakten.  

Bemötandet och samtalstonen med gästerna upplevde vi som lättsam och gästvänlig under 

observationen, och ibland visste vi inte om det var en bekant/stamgäst de hälsade på eller en 

helt okänd, då vi inte upplevde någon skillnad i bemötandet. Som vid ett tillfälle valde en 

manlig gäst att ta den ena vakten i hand och hälsa på ett mer vänskapligt sätt, vilket fick den 

andre ordningsvakten att fråga om kollegan kände gästen, varpå den andre i förvånad ton 

svarade nej och skakade på huvudet.  

5.3.2 Interaktion mellan ordningsvakterna 

Under vår ”go-along” kunde vi notera att interaktionen mellan vakterna upplevdes som 

lättsam och avslappnad och ordningsvakterna ingav ett intryck av att känna varandra väl. De 

uppträdde på ett samspelt sätt, och ibland upplevdes de ha en slags tyst kommunikation 

sinsemellan, med menande blickar som utbyttes när vissa situationer utspelades, eller när 

vissa gäster gick förbi.  

Ordningsvakterna berättade om hur viktigt det var att man fungerade väl tillsammans och att 

det var viktigt att kunna lita på sin kollega för att en trygghet skulle finnas. Vi förvånades 

över att de kunde känna sig trygga på ett ställe där det endast var två ordningsvakter och vi 

ställde därför vidare frågor kring detta. Som svar fick vi att de hade ju varandra om något 

skulle hända, vilket visar hur viktig den andra kollegan var för ordningsvaktens trygghet och 

säkerhet. 

Utifrån vad ordningsvakterna beskrev och vad som observerades, använde de sig av en taktik 

för att förebygga ett eskalerande aggressivt beteende. Denna taktik gick ut på att man bytte 

position med en kollega som diskuterat med en gäst som nekats inträde alltför länge utan 

framgång. Genom att byta position undvek man att ordningsvakten som konfronterades 

tappade tålamodet, samtidigt som gästen fick en ny person att försöka förklara samma historia 
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om igen för. Oftast menade en respondent att gästen tröttnar på att argumentera med en ny 

ordningsvakt då ilskan egentligen är riktad mot den som denne diskuterade med först. 

Under observationen uppmärksammade vi att de använde sig av denna teknik under kvällens 

gång. När mindre diskussioner med berusade gäster uppstod, ”backade” ofta den ena 

ordningsvakten upp den andre genom att den ena antingen ställde sig bakom eller bredvid den 

andra för att markera med sin närvaro. Under kvällens gång blev ett antal berusade personer 

avvisade och ordningsvakterna agerade enhetligt i situationerna. Dock var det vid ett tillfälle 

då en gäst först blev insläppt av den ena ordningsvakten, och innan gästen passerat till entrén 

markerade den andra ordningsvakten att gästen var tvungen att lämna stället. När vi frågade 

den ena ordningsvakten angående deras agerande svarade den ena att den andra brukade vara 

lite hårdare vid insläpp av alkoholpåverkade människor. 

5.4  Grupp 

5.4.1 Samspel i grupp 

Att känna tillit till sina kollegor sades vara en oerhört viktig aspekt och var för många en 

avgörande anledning till vilka krogar och nattklubbar man föredrog att arbeta på. Vissa 

menade att de kontrollerade vilka kollegor som de skulle arbeta med vissa pass för att se så att 

man inte hamnade med någon man inte litade på. De menade att de kunde avstå från vissa 

arbetspass om det var någon de inte kom överens med eller hade tillit till. Tryggheten i deras 

arbetsmiljö var deras kollegor, som fungerade som stöd vid kritiska och våldsamma 

situationer.  

[…] det ju faktiskt lite terapi sinsemellan som man sitter, man diskuterar ju det 

som har hänt och det är ju faktiskt lite som gruppterapi, man får ventilera sig och 

så..men det är ingen som tänker på det på så sätt…. Men alla pratar ju, man är ju 

inte själv psykolog. (Ordningsvakt 4) 

Vissa av respondenterna umgicks även med några av sina kollegor på sin fritid. Dock 

påpekade man att man inte alltid var nära vän med alla sina kollegor, vilket inte fick påverka 

deras yrkesuppgifter, utan man var tvungna att samarbeta. Det var även viktigt att detta inte 

märktes bland gäster, utan att man vara enade i sina beslut och handlingar. 

Som utomstående menade ordningsvakterna, kunde det vara svårt att komma och arbeta som 

ny ordningsvakt om ingen kände en sen tidigare. Det var därför många började som entrévärd 
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eller obrickad vakt för att lära känna kollegorna och för att tilliten skulle byggas upp. De 

kollegor som misskött sitt förtroende genom att ha ”sprungit och gömt sig” vid en incident, 

som många respondenter påpekade, resulterade i att ingen längre ville arbeta med den 

ordningsvakten. Istället blev denne ordningsvakten snabbt bortsållad när ryktet spridit sig till 

de andra kollegorna. Blev man lämnad ensam på grund av att en kollega/kollegor inte ”backat 

upp en” i en kritisk situation, kunde det leda till att risken för den egna säkerheten ökade, och 

det var inget man ville uppleva menade respondenterna. Några av våra respondenter har varit 

med om liknande situationer, en av dem säger så här: 

Det finns ju de som bara försvinner när det väl händer något, men de försvinner 

ganska fort de med, de sållas ju bort. Så du måste verkligen kunna lita på typ alla 

du jobbar med till 100 procent annars funkar det inte. (Ordningsvakt 4) 

Att vara enad som arbetsgrupp var mycket viktigt för dem själva men även för gästerna, 

påpekade några respondenter. Var inte samarbetet bra blev det även svårare att lösa konflikter 

och ett bra arbete kunde inte längre utföras.  

6. Socialpsykologisk analys  

6.1 Våld och hot 

6.1.1 Nedtoning av våld och hot 

Utifrån respondenternas utsagor och skildringar av våld och hot framkom det att de menade 

att de erfor väldigt lite våld och seriösare hot i sitt yrke. Mestadels av det våld de iakttagit 

involverade andra kollegor eller gäster och de menade att de sällan själva varit offer för detta. 

Vissa påpekade att de kvällar det hänt en incident där de fått ingripa beskrevs endast vara 

bagateller och inget värt att nämna. Bagateller var inget som anmäldes, och de menade att 

man som ordningsvakt fick vara beredd att tåla mer och att även allmänheten tyckte detta.  

Jag har ju aldrig fått någon jättesmäll, man har väl fått nått sånt där ibland att det 

har studsat till i huvudet, och en sprak på sidan kanske, men inget märkvärdigt. 

(Ordningsvakt 6) 

Ordningsvakterna säger alltså att de inte upplevt mycket våld och seriösare hot i arbetslivet 

men likväl talar de om våldsamma händelser vilka emellertid inte definieras som ”våld” utan 

snarare som t ex ”en spark på sidan kanske … inget märkvärdigt”. Ordningsvakterna tycks 

alltså, i likhet med de unga våldsutsatta männen i Burcars (2005) studie, tona ned det våld de 
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utsätts för i sitt yrke.  Som citatet ovan indikerar, var ”en spark på sidan” enligt 

ordningsvakterna ”inget märkvärdigt”, men likväl något som skulle kunna kategoriseras som 

”våld”. Respondenterna menade att våld mot dem själva inte anmäldes eller 

uppmärksammades om det inte var en synlig skada, eller något som kunde ge bestående men. 

De påpekade också att någon smäll fick man nästan räkna med när man skulle bryta pågående 

slagsmål, men att det var något man fick tåla. Trots att de menade att våldsamheter inte var 

vanligt förekommande, var det många som berättade om våldsamma situationer som hade 

kunnat klassas som våld mot tjänsteman. Många av respondenterna använde sig av ordval 

som ”bagateller”, ”alla utsätts ju” och ”inget märkvärdigt” när de skildrade sina upplevelser 

och erfarenheter av våld. Detta är en form av ”extreme case formulations” som Pomerantz 

(1986, ref. i Burcar, 2005) menar, vilket var något som uppmärksammades återkommande 

under nästan alla respondenters intervjuer. Med återkoppling till Åkerström (2002) och 

hennes artikel beträffande upplevt våld inom äldrevården, påvisas även där ”extrem case 

formulations”. Där framkommer att vissa patienters våld mot personalen tonas ned i 

personalens skildringar. Patienternas handlingar beskrevs inte som ”våld”, trots att många 

uppgivit att de varit med om slag, klösande och nypande. Man valde att skilja mellan 

aggressiva patienter inom äldrevården och våldsamma individer i ”allmänhet” (Åkerström 

2002, ref. i Burcar, 2005:44). Detta för att bibehålla en mindre komplicerad bild och relation 

mellan patienter och personal. På samma sätt menar vi utifrån respondenternas utsagor, att 

ordningsvakterna försöker bibehålla ett mindre komplicerat förhållande till sitt yrke och de 

risker som det innebär, men även till sin omgivning och miljö. Detta gör de genom att 

använda sig av ”extreme case formulations”. 

 Hot var inget man anmälde eller verkade se allvarligt på, då de flesta menade att de aldrig 

varit med om att ett hot fullföljts. Respondenterna påpekade att kunde få höra mycket hot 

under vissa kvällar, men att det inte att man tog det som seriösa hot. 

Oftast är det; ”Vi ses efteråt, ser jag dig på stan ska jag döda dig” …”Du ska dö 

din jävel!” Det är många som bara är tuffa och ska hävda sig inför vänner och så. 

Träffar jag dem nästa helg i ett annat sällskap så ber de om ursäkt, nio av tio gör 

det. (Ordningsvakt 5) 

Sykes och Matza (1957) menar att man kan neutralisera en brottslig handling genom att påstå 

att den inte åstadkommit någon skada. Liknande typ av neutraliseringstekniker använder sig 

ordningsvakterna av ibland, till exempel då de själva pratar om våld, men omformulerar det 
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till ”små smällar man får tåla i yrket”. Genom att neutralisera våld och hot tycks 

ordningsvakterna kunna bygga upp en vad som kan ses som en delvis ”falsk” trygghet, där 

man inte längre ser ”våld” på samma sätt som civila människor gör. En ordningsvakt menar 

till exempel att det är lätt att man blir oförsiktig efter ett tag när de inte själva råkat ut för 

incidenter. En falsk trygghet kan upplevas i yrket, och att detta berodde främst på att de inte 

varit med om något som de benämnde som ”allvarligt”.  

Förr var det mer ”Nu går vi tillsammans hem eller typ så,  till bilarna och så” 
Men det hände ju aldrig något så det var ju bara löjligt. Men nu kanske man är 
lite för oförsiktig. […] Ja det har ju aldrig hänt någonting, eller så..allvarligt, så 
då blir ju..ja, falsk trygghet kanske. (Ordningsvakt 6) 

 

Genom att man neutraliserar våldsamma händelser, vilket framkom att de ibland gjorde, kan 

det skapas en falsk trygghet som gör att man inte längre förknippar yrket med våld. 

6.1.2 Våld och hot - ett tecken på brustna sociala band 

Under vår observation betraktades ett antal individer som blev avvisade på grund av att de var 

för berusade. Vissa verkade förödmjukade varpå de reagerade på ett aggressivt eller mycket 

missnöjt sätt innan de lämnade platsen, medan andra avlägsnade sig direkt. Sociala band kan 

vara av vikt för ordningsvakterna på så sätt att undvika samt förebygga våld. Genom att 

försöka tillmötesgå sina gäster försöker ordningsvakten uppehålla de sociala banden, men det 

är inte alltid det går då det måste finnas intresse från båda håll. Respondenterna påpekade 

därför hur viktigt det var med en ömsesidig respekt. De gäster som nekas blir istället avvikare 

och tillåts inte tillhöra gruppen vilket kan kopplas till Scheffs (1990) teori om sociala band 

och avvikare. När man blir nekad inträde blir det tydligt vem som är avstickare och vem som 

inte är accepterad. Hot, som kan klassas som en kriminell handling, påvisar enligt (Hirschi 

2004) att de sociala banden brustit och kan resultera i negativa följder. Risken för att begå en 

kriminell handling ökar när de sociala banden brustit menar Hirschi (2004) vilket kan 

återkopplas till respondenternas utsagor om gäster som börjat hota och uppvisat ett aggressivt 

beteende när de blivit avvisade eller nekade.   

Några av ordningsvakterna påpekade att nekade gäster många gånger kommer tillbaka och ber 

om ursäkt för sitt beteende. Detta påvisar att hotet samt våldsutövandet istället resulterat i en 

längre ihållande skamemotion som avhjälps genom att be om ursäkt, vilket respondenterna 

bekräftade. Att försöka återskapa en relation kan påvisa ett sätt att försöka reparera brustna 
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sociala band. 

Respondenterna menade att konflikter många gånger kunde uppdagas på grund av 

missförstånd från gästernas sida. Som incidenten om den avvisade gästen som ansåg sig 

orättvist behandlad, uppmärksammade vi ett missförstånd som skadade och hotade de sociala 

banden mellan dem. Som Scheff (1990) skriver stärks de sociala banden genom bland annat 

förståelse för motparten och i den avvisade gästens fall uppmärksammades ingen förståelse 

för ordningsvakternas handling (neka gästen inträde på grund av att denne var för berusad). Vi 

kopplar gästens agerande (vara alltför berusad) som ett ritualbrott mot hur denne förväntas 

agera för att uppehålla de sociala banden. När ritualen inte kan utföras korrekt brister de 

sociala banden och som konsekvens blir gästen en avvikare. Gästens beteende blev inte 

våldsamt eller hotfullt men denne lämnade inte platsen utan en argumentation.   

6.2 Förebyggande av våld och hot  

6.2.1 Uppehållandet av sociala band genom anpassning 

Samklang med andra är människans länk för att uppnå sociala band med sin omgivning. För 

att uppnå samklang krävs anpassning från båda sidor för att de sociala banden ska fortsätta 

vara intakta. Anpassning kan uppvisas på olika sätt, det kan bland annat vara språkmässigt 

som en respondent påpekade tidigare i presentationen av materialet (under rubriken 5.3.1 

Anpassat beteende i förebyggande syfte s. 27), men också exempelvis i hur man väljer att 

bemöta utifrån användandet av olika tonläge, framförhållning och inställning. Detta beskriver 

en av respondenterna tydligt i sitt citat, hur denne beter sig olika beroende på vilken gäst som 

bemöts. (under rubriken 5.3.1 Anpassa beteende i förebyggande syfte, s.27). Mot alltför 

berusade gäster beskrev denne sig vara mer auktoritär och tillrättavisande ”Här kommer 

ordningsvakten”, medans när respondenten bemötte kriminella försökte denne ”… vara lite 

mer kompis”. 

Utifrån vår socialpsykologiska tolkning menar vi att ordningsvakterna försöker anpassa sitt 

beteende och bemötande efter gäst, vilket bekräftades i intervjuer såväl som under 

observationen. Gästerna anpassar sig i samma grad när de ska besöka nattklubbar eller krogar, 

då de exempelvis kan bete sig på ett lugnare och mer sansat sätt när de står i kön, eller ska in 

genom entrén, vilket uppmärksammades under observationen. Vi tolkar det här som att även 

gästerna försöker uppehålla de sociala banden genom att uppföra sig som de förväntas 

uppföra sig av ordningsvakterna. Tolkningar av varandras handlingar och beteenden avgör för 
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individens agerande mot sin omgivning menar Blumer (1998). Genom att man försöker utläsa 

hur den andre kan tänkas agera, kan man välja att anpassa sitt beteende därefter. Detta berättas 

av en respondent som menade att man inte kunde bemöta en gängmedlem som man bemöter 

andra gäster. De menade att när man skulle konfrontera ett kriminellt gäng fick man anpassa 

sig till deras regler, och följa deras hierarki för att inga missöden skulle uppstå. Vår 

socialpsykologiska tolkning utifrån Scheffs (1990) teori åsyftar att ordningsvakterna anpassar 

sig på olika sätt gentemot olika individer för att hålla de sociala banden intakta. Med intakta 

sociala band kan de uppehålla ordningen på nattklubben eller krogen lättare samt undvika 

konflikter så långt det är möjligt. Vi ser alltså att ordningsvakterna använder sig av ett 

relationsskapande med sina gäster för att upprätthålla de sociala banden och på så sätt arbeta 

våldsförebyggande.  

6.2.2 Vikten av interaktion i ordningsvakternas yrke för att upprätthålla ordning 

Att arbeta som ordningsvakt är ett socialt yrke som inkluderar många möten och interaktioner 

med människor. Till skillnad från den civile har ordningsvakten fler befogenheter vilket 

resulterar i mer makt i sina interaktioner där den civile hamnar i ett underläge.  Detta 

framkom under observationen där vi tydligt kunde observera gästernas beteende gentemot 

ordningsvakterna när de skulle passera entrén. Detta kopplar vi till de interaktionsritualer som 

Collins (1990) menar omedvetet existerar. Collins (1990) menar att i en interaktion är det 

bland annat viktigt att parterna är medvetna om varandra, att de får en känsla av samvaro. 

Collins (1990) skriver även att en interaktion antingen slutar med en negativ eller positiv 

påföljd. Ordningsvakternas mål är att upprätthålla ordningen och de strävar efter en positiv 

interaktion med sina gäster för att få en så positiv påföljd som möjligt, vilket bekräftades i 

både intervjuer och under observationen.  

Vår tolkning av det empiriska material vi insamlat visar att interaktioner skiljer sig beroende 

på miljö. Till exempel berättade en respondent om de större städerna, där det var både mer 

bråk och ett hårdare arbetsklimat. Utifrån våra respondenters utsagor är det många gånger 

samma människor som kommer till nattklubben/krogen och det skapas en mer personlig 

relation, de menade att i de större städerna kände man inte igen gästerna i samma 

utsträckning. Enligt vår tolkning får inte ordningsvakterna någon relation till gästerna i de 

större städerna på grund av stadens storlek, vilket vi menar kan vara en bidragande orsak till 

att det är stökigare där.  
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Vi frågar oss varför det upplevs vara mer våldsamheter i de större städernas nattliv där 

ordningsvakterna verkar ha större auktoritet och kontroll. Beror detta på de försvagade 

relationerna mellan gäster och ordningsvakter? Som respondenterna berättade kände de 

många av gästerna vilket var betryggande. Vi tolkar detta som att våra respondenter har en 

stark social kontroll hos sina gäster då de även har en anknytning till dem. Ordningsvakterna 

utövar alltså en social kontroll på sina gäster genom kommunikation och relationsskapande. 

Detta observerades under observationen när respondenterna skakade hand och spelade med i 

de ”hälsningsritualer” som gästerna utförde. Det förekom många gemytliga konversationer 

med gästerna när ingen kö fanns. Vi såg att detta hade en positiv effekt på gästerna då 

gästerna skrattade och skämtade mycket med ordningsvakterna. Hirschi (2004) menar att när 

emotionella band finns kopplade till bland annat platser eller personer, minskar detta risken 

hos individen att begå en kriminell handling.  

Utifrån en annan respondents utsaga där denne arbetat på en nattklubb med en blandning av 

turister från olika städer. Dessa arbetspass beskrevs som några av de värsta under 

ordningsvaktens verksamma tid. Ett nytt arbetssätt beskrevs, mer fysisk kraft var tvungen att 

nyttjas och en bristande kommunikation var påtaglig, vilket respondenten inte var van vid. 

Utifrån Hirschi (2004) är vår tolkning att ordningsvakterna inte har samma sociala kontroll på 

gästerna när de inte är ifrån staden. Gästerna har därmed inga emotionella band och ser inte 

lika stora hinder att utföra en kriminell handling. Detta får vi även bekräftat ur en annan av 

respondenternas utsagor, där de menade att det hände att kriminella gäng kom till staden med 

avsikt att skapa bråk. 

6.3 Förebyggandet av våld och hot genom ett gott samarbete i grupp 

6.3.1 Den enade gruppen 

Ordningsvakterna kan betraktas som en målinriktad grupp där deras mål är att uppehålla 

ordning på nattklubben eller krogen de arbetar på. För att uppnå ”group cohesion” krävs en 

stark sammanhållning, vilket framkom i intervjuerna samt uppmärksammades under 

observationen. Även om alla inte kommer överrens med varandra är ordningsvakterna styrda 

av deras gemensamma mål, vilket resulterar i en enad grupp. Många nämnde att det var 

viktigt att visa sig enade bland gästerna för att få respekt från dem såväl som att upprätthålla 

ordningen, en enad trupp inger trygghet menar respondenterna. Respondenterna påpekade att, 
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fungerade de inte som en enad grupp gick samarbetet förlorat och kritiska situationer och 

våldsamheter blev svårare att lösa.    

Något som vi menar kan medverka till ”group cohesion” är när man som kollegor anförtror 

sig åt varandra, som respondenterna berättade att de gjorde. Att öppet diskutera om kvällens 

händelser och upplevelser, kan öka insikten hos varandra och därmed skapa en strakare 

relation och gruppens sociala band stärks. 

Ja relationerna är helt okej, de är ju jävligt tajta vi kan ju skämta om det ena och 

det andra liksom ..å små djävulskap å… Vi är som bästa polare kan man säga, vi 

som står i dörren. (Ordningsvakt 10) 

Enligt vår tolkning underlättar det samarbetet och sammanhållningen att ordningsvakterna har 

samma mål. Vi menar även att det kan ha den positiva effekt att man ”ser bortom” de 

personliga egenskaperna som man i vanliga fall kan uppfatta störande. Några av 

ordningsvakterna nämnde att de alltid kontrollerade vilka de skulle få jobba med under 

kvällen och grundade sina beslut efter arbetskollegorna. Vi tror dock att även om de hamnat 

med kollegor de ogillade så hade de sett bortom de negativa aspekterna hos kollegan och 

istället sett honom som en i gruppen som är där för att hjälpa gruppen att nå målet, att hålla 

ordning. Går det inte att se bortom det negativa, och samarbetssvårigheter uppstår, kan det 

istället slå tillbaka mot denne själv, vilket i sin tur påverkar gruppen.  

Våra respondenter beskrev deras kollegor som deras trygghet på arbetet, vilket vi även 

upplevde under vår ”go-along”. Brown (2000) skriver om studier i fotbollslag, där han menar 

att där det finns laganda missgynnas inte ”group cohesion”. Denna laganda som Brown 

(2000) talar om såg vi hos ordningsvakterna, vi menar att det är den som driver dem i deras 

arbete och att de med hjälp av den kan behålla ”group cohesion” trots kritiska situationer.    

6.3.2 Gruppen som en livsavgörande betydelse 

Som Svedberg (2007) tar upp så innebär gruppen en enorm trygghet, vilket ordningsvakterna 

poängterar i sina berättelser. Här framkommer det tydligt gruppens betydelse för den egna 

individen, som även i ordningsvakternas fall har funktionen av ett trygghetsnät. Tryggheten 

var deras arbetskollegor, vilket det var många som poängterade i intervjuerna. Någon menade 

att man hellre jobbade men någon som kunde kommunicera och som inte vek undan, än en 

slagskämpe eller ett ”muskelberg”. Som Svedberg (2007) tar upp kan gruppen ha en 

livsavgörande betydelse, vilket kollegorna får för varandra. Vi fick detta bekräftat under vår 
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observation när vi frågade ordningsvakterna om de inte kände sig otrygga med att endast vara 

två ordningsvakter (se Arbetsmiljöverket, web 8) på stället. De menande att de inte var det, 

för om något inträffade hade man sin kollega bredvid. 

För att en grupp ska kunna ses som enad, krävs tillit till resterande gruppmedlemmar. Några 

respondenter berättade att det var därför många innan de blev ordningsvakter fick jobba som 

värd först, och när tilliten stärkts, blev de tillfrågade om de ville utbilda sig till 

ordningsvakter.  

[…] och så får man ju en insikt och sen får man kontakter till jobb för det är ju 
inte lätt att komma in utifrån och få jobb, för det är det där med förtroendet. Är 
det ingen som känner en och du kommer fram och frågar ”-Har ni jobb till mig?” 
så bara; ”- Naeee”. Men har du någon som känner dig så; ”Aaa, men han kan få 
testa” (Ordningsvakt 4) 

Många av ordningsvakterna hade erfarenhet av situationer där kollegor som inte ”backat” upp 

dem i våldsamma situationer, vilket medfört att denne snabbt uteslutits från gruppen. 

Eftersom arbetet kräver att man måste kunna lita på sina kollegor, är tillit något som är viktigt 

och inga ”chansningar” görs i detta fall menade man. De kollegor som inte lyckats tillhöra 

gruppen, utesluts, och vi menar att det kan bero på dålig anpassning från den avvisade 

ordningsvakten. Vi ser det som brustna sociala band inom gruppen vilket genererar otrygghet. 

Somliga av respondenterna menade att det var viktigt att ordningsvakterna sinsemellan var 

samspelta i sitt yrke, då en konflikt annars kunde bli betydligt svårare att lösa. Utifrån vår 

socialpsykologiska tolkning menar vi därför att det är viktigt att de sociala banden är intakta 

mellan de som kollegor för att de ska kunna utföra ett bra arbete samt upprätthålla ordningen. 

Flera av respondenterna menade att de kunde avstå ett arbetspass om de fick arbeta med 

någon de inte kom överens med, de sociala banden är därmed så viktiga att de kan avgöra om 

man ska arbeta eller inte. 

Scheff (1990) beskriver vikten av att vårda de sociala banden genom närhet och distans, vilket 

fanns mellan de respondenter vi observerade under vår ”go-along”. Det var en mycket lätt 

stämning mellan dem där de skämtade och skojade med varandra på ett sätt som visade väl 

kompakta sociala band, samtidigt som en mer seriös stämning mellan dem kunde 

uppmärksammas vid vissa situationer.  
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7. Reflektioner 

Även om Arbetsmiljöverkets undersökning antyder att ordningsvakter tillhör en yrkesgrupp 

där man riskerade mest att utsättas för våld och hot i sitt yrke, framkom ett olikartat resultat i 

uppsatsen. Våra funderingar kring ordningsvakternas vaga upplevelser och erfarenheter av 

våld tror vi har med många inblandade faktorer att göra. Som respondenterna berättade 

arbetar de i en mindre stad där man känner många av gästerna och många består av ett 

återkommande klientel. Vi kopplar detta till ordningsvakternas utövande av social kontroll 

gentemot sina gäster, där de genom skapande av relationer till sina gäster arbetar på ett 

våldsförebyggande sätt. I storstäder tror vi det kan vara svårare att utöva social kontroll 

eftersom det finns fler gäster att förhålla sig till vilket bidrar till att inga närmare relationer 

kan skapas. Därför tvingas ordningsvakter förmodligen arbeta på ett annat sätt i storstäder 

som kan upplevas som hårdare.  

En annan viktig faktor som har avgörande betydelse tror vi kan vara ordningsvakternas 

gruppsammanhållning, som fungerade som deras trygghet i yrket. Tryggheten man upplever i 

grupp (med sina kollegor) kan ha den inverkan att man blir mindre medveten om de risker 

man kan utsättas för, vilket kan inge en ”falsk” trygghet. Detta tror vi även kan vara en 

anledning till varför de inte säger sig ha upplevt så mycket våld och hot, då det kan vara 

lättare att i en trygg miljö ”skaka” av sig riskfyllda situationer.  

Den mest betydelsefulla faktorn som uppmärksammades i respondenternas skildringar av hot 

och våld var just nedtoningen av våld och utnyttjandet av ”extreme case formulations”.  

Respondenterna berättade om många våldsamma och hotfulla situationer, men menade att de 

väldigt sällan hände dem själva, eller att man fick vara beredd att tåla lite extra i yrket som 

ordningsvakt. Ordval som ”bagateller, ”inget märkvärdigt” och ”det händer alla någon gång” 

är formuleringar som används i syfte för att antingen förstärka eller tona ned sina skildringar, 

vilket uppmärksammades under många intervjuer med respondenterna. Därför frågar vi oss 

hur mycket ordningsvakterna använder sig av nedtoning för att för sig själva skapa den 

trygghet som får dem att fortsätta sitt yrkesutövande. 

Hade studien gjorts i en storstad misstänker vi att resultatet och erfarenheterna av våld varit 

betydligt annorlunda. Detta grundar vi på respondenternas utsagor där de själva menar att det 

är hårdare klimat i större städer samt att olika tillhyggen är vanligare förekommande.  Den 

problematik vi tar upp i vår uppsats skulle ha kunnat utvecklas och varit mer omfattande om 
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vi exempelvis intervjuat ordningsvakter som arbetar i olika städer.  

Vi tror även att vi då hade sett andra interaktioner och samspel mellan gäster och 

ordningsvakter, och vi misstänker att dessa inte hade varit lika personliga som de 

interaktioner vi upplevt och observerat i vår studie.  

Vi frågar oss även vad man kunnat få för resultat om fler observationer gjorts, vilket fanns i 

vårt intresse men som inte kunde utföras på grund av tidsbrist. Vi är nöjda över att en 

observation gemförts då den gav oss en djupare förståelse för respondenternas utsagor. 

Samtidigt fick vi chansen att observera sådant som inte framkom i intervjuerna då 

respondenterna intervjuades separat och inga interaktioner kunde observeras. Vi tror däremot 

att resultatet i vår studie hade kunnat skilja sig markant om vi hade besökt en annan krog eller 

nattklubb, eftersom nattklubben vi utförde vår observation på har ett gott rykte om sig och 

består av ett äldre klientel och lugnare miljö.   

8. Sammanfattande avslutning 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur mycket våld och hot man som 

ordningsvakt kan få erfara i sitt yrkesutövande. I samband med detta vill vi även få en djupare 

insikt och förståelse för vad interaktioner med gäster och kollegor har för betydelse för 

ordningsvakterna i deras arbetsliv. Uppsatsens syfte är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

undersöka hur ordningsvakter uppfattar sin arbetsmiljö, med fokus på deras erfarenheter och 

upplevelser av våld och hot i yrket. Vi vill även undersöka hur ordningsvakterna interagerar 

med varandra och med de individer de möter i sitt arbete, samt hur sammanhållningen i 

gruppen skildras. 

För att ta reda på detta genomfördes kvalitativa intervjuer med 10 ordningsvakter. Den typ av 

våld som beskrivs i intervjuerna, handlar bland annat om flaskor eller liknande föremål som 

kastats både mot gäster och mot ordningsvakter, samt varierande former av fysiskt våld som 

knytnävar, sparkar, bitande och klösande. Några respondenter hade erfarenhet av olika sorters 

tillhyggen som pistoler, knogjärn och knivar, men de menade att detta var mindre vanligt 

förekommande. Hot var däremot något som var mer vanligt förekommande, men inget man 

tog så allvarligt på. Detta berodde på, enligt intervjupersonerna, att hoten oftast aldrig 

verkställdes. Även om respondenterna berättade om många våldsamma situationer och 

hotelser, var det många som påpekade att våldet eller hotelserna inte varit riktade mot dem, 

utan mot gäster eller kollegor. Med andra ord var våra respondenters erfarenheter och 
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upplevelser av våld och hot förvånansvärt få och diffust beskrivna. Somliga av 

respondenterna påpekade att detta kunde bero på att de arbetade i en liten stad där ”alla 

känner alla” och relationer med gästerna kunde skapas. Många av respondenterna menade att 

de anpassade sig efter miljö och gäster vilket var ett sätt att skapa goda relationer till gästerna. 

Genom att skapa relationer till sina gäster använder ordningsvakterna förebyggande metoder 

för att undvika problem i framtiden. Med förebyggande arbete skapar ordningsvakterna en 

tryggare miljö för sig själva att vistas i, samtidigt som det kan underlätta vid upprätthållandet 

av ordning där de arbetar. 

Utifrån kvalitativa intervjuer med ordningsvakter upptäcktes två viktiga bidragande faktorer 

för en tryggare miljö för ordningsvakterna att vistas i. Den ena faktorn var kollegornas 

betydelse för den enskilde ordningsvakten, där gruppen ibland kunde ha en livsavgörande 

betydelse. Yrket kräver ett samarbete där man måste kunna lita på att sina kollegor ställer upp 

och agerar som en enad grupp vid kritiska incidenter. Utan en enad grupp som arbetar 

tillsammans kan inte ordningsvakten fullfölja sin primära uppgift utan kan själva riskera att 

skadas. Respondenterna menade att vikten av god kommunikation och sammanhållning 

mellan kollegor därför är oerhört viktig. De poängterade även att det var kollegorna som var 

deras trygghet i yrket och såg det som en prioritet att samarbetet i gruppen fungerade väl. 

Sammanfattningsvis kan man peka på tre faktorer som styr och är centrala i ordningsvakternas 

yrkesutövanden, och som har en inverkan i deras upplevelser och erfarenheter av våld och 

hot. Till att börja med kan man se till hur ordningsvakter använder sig av nedtoning när de 

pratar om våld och hot. Detta kan vara ett sätt att hantera de upplevelser man erfar, samtidigt 

som detta kan resultera i en falsk trygghet hos ordningsvakten.  

Kollegorna och arbetsgruppen räknas till den andra faktorn, där tillit och stöd från sina 

kollegor är ett måste för att man ska kunna utföra sitt arbete korrekt. Gruppen kan ses som 

kärnan vilket respresenterar tryggheten i yrket. Den tredje faktorn är vikten av interaktioner 

man har med gästerna och de relationer man skapar. Detta kan ses som ett tillvägagångssätt 

att arbeta våldsförebyggande, vilket kan öka tryggheten på arbetsplatsen. 

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med hjälp av teorier kring nedtoning av våld och hot, 

har vi upptäckt genomgående nedtoningar i respondenternas skildringar av hot- och 

våldssituationer. ”Extreme case formulations” använder man sig av när man vill förstärka 

något eller tona ned något i sin berättelse menar Pomerantz (1986, ref. i Burcar, 2005), vilket 
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uppmärksammades i respondenternas utsagor. Teorier kring sociala band där Scheff (1990) 

redogör för vikten av att uppehålla sociala band till sin omgivning, har även använts för att 

förtydliga hur ordningsvakter utövar social kontroll gentemot sina gäster och på så sätt arbetar 

på ett våldsförebyggande sätt. Genom att skapa sociala band genom relationer till sin 

omgivning minskar ordningsvakterna risken att utsättas för våld. Hirschi (2004) menar att 

svaga band som indikerar på svag social kontroll, ökar risken att en människa begår en 

kriminell handling. Som sista utgångspunkt i analysen belyses gruppen utifrån Svedberg 

(2007) och Browns (2000) teorier om gruppens betydelse för den enskilde individen. Gruppen 

fungerar som en trygghet och kan i vissa fall ha en livsavgörande betydelse skriver Svedberg 

(2007), vilket många av respondenterna påpekade. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 

Yrke 

Beskriv hur en kväll på jobbet kan se ut 

Bästa/sämsta med yrket 

Hur tror du allmänheten ser på er ordningsvakter? 

Vilka fördomar finns det, om det finns några? 

Vilken betydelse har uniformens utseende för det allmänna intrycket tror du? 

Hälsa 

Om en ordningsvakt mår dåligt eller behöver ”prata av sig”/träffa terapeut, hur går man 

tillväga då? 

Hur fungerar detta hos er, frivilligt eller sköts det av företaget? 

Om det finns, hur många utnyttjar det?( Hur kommer det sig?)  

Tror du det krävs ett starkt psyke för att arbeta som ordningsvakt? 

 

Upplevda påfrestningar  

Arbetsskador? Anmälningar av dessa? 

Berätta om 

• Upplevt våld…  

• Upplevd stress… 

• Upplevt hot… 

Hur påverkar dessa händelser dig privat?  

Hur påverkar de dig på jobbet? 

Berätta den mest påfrestande händelse du varit med om… 

Berätta hur vanligt är det att man anmäler en fysiskt/psykiskt påfrestande händelse? 

 

Yrkesroll 

Beskriv dig själv som ordningsvakt till skillnad mot hur du är privat. 

Hur mycket tror du allmänheten tycker att en ordningsvakt bör tåla innan det upplevs att gå 

över gränsen? 

Var går din gräns? 

Berätta om fördelarna/nackdelarna med att vara man/kvinna i yrket som ordningsvakt? 
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Miljö 

Vad är trygghet för dig? 

Hur upplever du trygghet på din arbetsplats? 

Hur påverkar gästerna din arbetsmiljö? 

Hur tror du att du själv kan påverka din arbetsmiljö? 

 

Nedvarvning 

Hur agerar ni efter en stökigare kväll utöver det normala?  

Hur varvar ni ned efter ett arbetspass? 

 

 


