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Abstract 

 

Title: Stewards between police and restaurateurs 

Author: Njegoslav Babic 

 

A general idea of how the stewards troublesome intermediate position between police and 

employers affects their opportunities to fulfill their duties. My purpose of this essay has been 

to understand and explain the stewards intermediate position in relation between the police 

and employers. In order to prevent violence in Kronoberg Country interact Police in Växjö 

with the liaison group. Restaurateurs, police, UniC (Municipal Administration Youth in the 

center) and the stewards are actors in liaison group. To obtain deeper knowledge of my 

subject choices. I felt it would be appropriate to conduct interviews with several respondents 

in liaison group. I have chosen to interview security guards, police, UniC and restaurateurs to 

see how the guards perceive their intermediate position, relations liaison group and situations 

that are perceived as difficult and problematic. 

I wanted to take some of the stewards` subjective experiences and therefore chose a 

qualitative approach in the form of an interview. The results showed that many of their 

experiences were similar. The security guard is not employed or paid for by the police. The 

fact that a police officer is the order of the guard`s supervisor and the client his employer may 

mean that the security guard confronted by an awkward situation. The respondents` 

suggestion is that the police will arrange security guards to various taverns where the guards 

will not awkward situation or dual duty of obedience to the police and employers. 

 

Keywords: Stewards, intermediate position between police and restaurateurs, stewards work 

and collaboration group 
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1. Inledning 

2013-12-21 02:13, Misshandel, Växjö 

"En man blev misshandlad på Cafe`de Luxe i Växjö. Den misstänkte slog ett knytnävsslag som 

träffade målsäganden på munnen "(www.vaxjonytt.se). 

Man kan ofta läsa i tidningar om misshandel, våld, hot eller fylleri i Växjö. Nöjeslivet i Växjö 

är inte bara en business för krögare, utan för hela kommunen. För att förebygga våldet i 

Kronobergs län samverkar polismyndigheten i Växjö med kommunen. Ett viktigt dokument i 

deras samarbete är ett samverkansavtal. Samverkansavtalet är ett av flera strategiska 

fundament för gemensamt arbete mellan polis och kommun. Syftet med samverkansavtalet är 

att förtydliga skyldigheter som polismyndigheten och Växjö kommun har för att förebygga 

brott och öka tryggheten. Den dagliga samverkan mellan polismyndigheten och Växjö 

kommun sker i en samverkansgrupp. Krögare, polis, UniC och ordningsvakter är aktörer i 

samverkansgruppen. 

Ordningsvakten lyder direkt under polismyndigheten och är skyldiga att lyda en order som en 

polisman meddelar i tjänsten. Ordningsvakter arbetar för att upprätthålla ordning och säkerhet 

vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Man kan säga att en ordningsvakt 

är polismannens förlängda arm inne på krogar, men det är krögare som betalar lönen. 

Ordningsvakter lyder order från polispersonal samtidigt som de ska beakta sin arbetsgivares 

ekonomiska intressen. Arbetar ordningsvakten dessutom som ordningshållare på en 

restaurang eller liknande lokal tillkommer lojaliteten mot den som äger etablissemanget; ett 

intresse som inte nödvändigtvis behöver vara detsamma som det polisiära intresset. Även om 

ordningsvakterna är underställda polisen vet polisen ofta inte inom vilka områden och när 

ordningsvakterna tjänstgör. Samverkan mellan dem blir därigenom begränsad. Det har från 

olika håll framförts att detta utgör en brist och att starka skäl talar för en mer utvecklad 

organisatorisk och praktisk samverkan mellan polisen och ordningsvakter (Tylenius, 

2000:44). Många misshandelsfall sker under helgar och kvällar, på eller i direkt anslutning till 

krogar. Jag har arbetat som ordningsvakt 15 år i krogmiljö och har många gånger vittnat om 

fylleri och våld som händer inne på eller utanför krogen samt blivit berörd av 

ordningsvakternas mellanposition i relationen mellan polis och krögare. Jag har många gånger 

hört när ordningsvakterna säger:" Det är alltid krögaren som bestämmer vilka ordningsvakter 

han ville ha och hur de ska jobba…". Det kan för många utomstående vara obegripligt, därför 
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kommer jag med denna studie försöka bidra med en ökad förståelse för ordningsvakternas 

mellanposition mellan polis och krögare. 
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1.1 Bakgrund 

Enligt polisen utgör ordningsvakter en viktig resurs i polisens arbete att upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet. För att ordningsvakter skall känna sig delaktiga i detta arbete är det 

angeläget med ett nära samarbete mellan ordningsvakter och polis. Ansvaret för detta 

samarbete åvilar i första hand det närpolisområde där ordningsvakten tjänstgör men även 

krögaren som anlitar ordningsvakter, kommunens alkoholhandläggare med fler (Tylenius, 

2000:44). 

Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads ̶ och 

rapporteringsplikt till Polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter 

(www.polisen.se). Rikspolisstyrelsen föreskriver regler och allmänna råd för ordningsvakter. 

Grundutbildningen för ordningsvakter är 80 timmar som i första hand inriktas på 

konflikthantering och de regler som styr ordningsvakters befogenheter. Utöver 

grundutbildningen ska en ordningsvakt gå på fortbildning var tredje år för att få behålla sitt 

förordnade. Utbildningen av ordningsvakter genomförs lokalt av polismyndigheten eller, om 

det finns särskilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Rikspolisstyrelsen 

(www.polisen.se).Ordningsvakter måste vara uniformerade. Alla uniformsplagg ska ha 

samma blåa färg och vara märkta med funktionsbeteckningen för ordningsvakter. 

Ordningsvakter som arbetar i krogmiljö får jobba i kostym, men kostymen måste ha samma 

blåa färg och påsydda funktionsbeteckningar. Ordningsvakt ska också ha tillgång till en 

reflexväst (ibid). Klädseln som ordningsvakter bär i tjänst måste i regel bekostas av 

ordningsvakterna själva. Ordningsvakter lyder under polismyndigheten i det län de tjänstgör 

och är skyldiga lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har 

rapporteringsskyldighet gentemot Polisen och är skyldiga att lämna rapport om brott. Om 

polismyndigheten upptäcker att en ordningsvakt har brutit mot kravet på laglydnad och 

lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Ordningsvakt har befogenhet att: 

– Omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv 

eller utgör fara för sig själv eller för någon annan. 

– Avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen 

eller utgör en omedelbar fara för denna. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten 

omhänderta personer tillfälligt. Ordningsvakten ska i första hand försöka prata personen till 

rätta, men får använda våld som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel 

är vanlig utrusning som kan kompletteras med hund och sällsynta fall skjutvapen 
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(ibid).Ordningsvakters rätt att belägga någon med fängsel regleras i 10a § Polislag. 

Ordningsvakterna kan jobba på olika platser som till exempel: 

– Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Platser som allmänheten har 

tillträde till eller där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 

alkohollagen. 

– Säkerhetskontroll i domstolar, där de bland annat har befogenhet att kroppsvisitera besökare 

(ibid). 

Enligt 6§ LOV lyder ordningsvakter under polismyndigheten i det polisdistrikt där de 

tjänstgör(ibid).Ordningsvakten är inte anställd eller avlönad av polismyndigheten. 

Anställningen är ett civilrättsligt avtal mellan uppdragsgivaren och ordningsvakten. Av detta 

följer att uppdragsgivaren kan anse sig ha rätt att bestämma hur ordningsvakten ska fullgöra 

sin tjänst och vilka arbetsuppgifter som ordningsvakten i första hand ägnar sig åt. Att en 

polisman är ordningsvaktens förman och uppdragsgivaren hans arbetsgivare kan medföra att 

ordningsvakten försätts i en besvärlig mellanställning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att beskriva och analysera ordningsvakternas mellanposition. Den 

ordningsvakt som arbetar till exempel vid en krog befinner sig i en situation då hon eller han 

kan ha dubbla lojaliteter. Dels är ordningsvakten underställd polisen, dels kan hon eller han 

vara anställd av en krögare. Ordningsvakten måste lyda order från polispersonal samtidigt 

som de ska ta hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska intressen. 

Följande frågeställning kommer att användas som stöd för att utföra syftet: 

– Hur påverkar ordningsvakternas mellanposition mellan polis och arbetsgivare möjligheterna 

att klara sina arbetsuppgifter?  

1.3 Disposition 

Kapitel 2:  Tidigare forskning om mellanposition. 

Kapitel 3:Teori kapitlet ger en beskrivning av teoretiska utgångspunkter som 

organisationsstruktur, profession, interaktion och samverkan. 

Kapitel 4:Metod beskriver tillvägagångssättet av studiens arbete. Avsnittet delger 

datainsamling, urvalet av respondenter och hur intervjuer utförs. 

Kapitel 5: Resultat av studien. 

Kapitel 6: Analys av studiens empiri med kopplingar till teoriavsnittet och diskussion av 

studiens material. 
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2.Tidigare forskning 

Här tar jag upp tidigare forskning om mellanposition som är relevant för min uppsats 

frågeställning och syfte. 

2.1 Mellanchefer och deras mellanposition 

Forskningen kring ledarskap är omfattande och bara en ringa del av den forskningen rör 

mellanchefer. Mellanchef kan ses som en förbindelselänk och kan uppfattas som den 

förhandlingsarena som krävs för jämna ut skilda resonemang. Den mellanposition som 

arbetsledaren befinner sig i blir svårare av arbetsledarens uppgift att fungera som den 

förenande länken mellan olika intressenter och intressen. Därför finns risk för att mellanchefer 

kan hamna i lojalitetskonflikt. Faktorer som till exempel förhållanden till berörda parter, vem 

som för fram idéer som utgör underlag för beslut, samt chefens egna värderingar kan tänkas 

påverka lojaliteten mot olika grupper (Wolmesjö, 2005).Det finns chans för att första linjens 

chefer i vissa ärenden känner en större lojalitet mot den politiska och administrativa 

verksamhetsfältet, när det gäller att uppnå bestämda politiska mål eller en planerad budget. I 

andra situationer kan lojaliteten mot medarbetarna i organisationen tänkas vara större, till 

exempel när det gäller arbetsmiljöfrågor och medarbetarnas önskemål (ibid).Politikerna ställer 

krav på målprestation och besparningar, mot medarbetarnas behov på en smidigare 

arbetsorganisation och ett ökat medbestämmande (Wolmesjö,2005). I praktiken är regeringens 

möjligheter att agera som kollektiv i offentlig sektor begränsade vad gäller de kommunala 

verksamheterna. Regeringen uppträder utåt som ett kollektiv och fattar  i de flesta fall 

kollektiva beslut. Efter riksdagsbeslut fastställer regeringen förordningar som är till för att 

konkretisera lagens innehåll och detaljstyra myndigheter.  Som förtydligande och direktiv i 

budgetfrågor beslutar regeringen om regleringsbrev för förvaltningsmyndigheterna. Det är 

regeringen som kollektiv fattar beslut. I Sverige lyder de centrala förvaltningsmyndigheterna 

direkt under regeringen. Rikspolisstyrelsen (RPS) är den centrala förvaltnings- och 

tillsynsmyndigheten för all polisiär verksamhet (Klasson, 2010:54,55).Kommunallagen 

reglerar såväl kommunens som landstings styrning och organisation. Fullmäktige har till 

uppgift att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars i frågor av större vikt för 

kommuner och landstinget. För kommunernas och landstingens nämnder gäller att de ska se 

till att verksamheten bedrivs i enligt med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten (Klasson, 2010:61). 
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Enligt Christensen (2011) etableras en organisationen för att uppnå mål genom koordinerad 

insats. Det ska därför regelbundet fattas beslut om hur denna insats ska organiseras. Sådana 

beslut kompliceras trots det av att olika grupper har olika mål och att dessa mål ofta tolkas på 

motstridiga sätt. Därtill kommer att olika grupper i organisationen ibland kan vara mer 

upptagna av aktuella och mer påträngande önskningar och intressen än av långsiktiga mål. 

Vidare kan det råda mycket olika uppfattningar om hur man på bästa sätt når fram till mål och 

önskningar det vill säga, vilka medel som bör användas i en given situation (Christensen, 

2011:9).En del chefer ändå upplever att de har ett stort handlingsutrymme, vilket kan bero på 

att vissa uppgifter har delegerats till personer som inte har haft ledningsansvar för liknande 

ärenden tydigare. I en del frågor anser chefer att de inte har det handlingsutrymme de skulle 

behöva för att kunna ta det ansvar som de har fått. Kraven som ställs på cheferna är höga 

eftersom de måste vara kostnadseffektiva och samtidigt hålla en god kvalité, vilket cheferna 

betonar som ett problem. Ledarna befinner sig i mitten och får krav från flera håll och den 

enskilde ledaren får själv hantera alla problem som den mellanposition medför (Wolmesjö, 

2005). Även Christensen (2011) hävdar att möjligheterna för att påverka  handlingsutrymmet 

inte bara berör på maktförhållanden som kan relateras till direkt och indirekt makt. Makten 

över uppfattningen och intressen syftar till att påverka intresseuppfattningen genom att 

erbjuda en lösning på de osäkerhets- och konfliktproblem som existerar i individernas 

intresseproblematik (Christensen, 2011:68).Ledarskapet har förändrats från att i början av 

1900-talet handla om ett ledarskap där all makt var knuten till chefen, till att under senare 

årtionden se den anställde som en viktig del i organisationen med självbestämmande och så 

vidare. Det situationsanpassade ledarskap handlar om att fokusera på hur man lyckas 

balansera de krav som ställs i organisationen, och att olika situationer behöver olika 

ledarskapsstilar (Wolmesjö, 2005).Även Bolman (2003) tar upp det situationsanpassade 

ledarskap och menar att ett effektivt ledarskap varierar med situation, och nämner Hersey & 

Blanchards modell för att belysa området. Denna modell skiljer mellan fyra nivåer av mognad 

hos de underställda och menar att de olika ledarstilarna passar för olika situationer; 

− Den beordrande ledarstilen behövs då de anställda inte kan eller vill göra ett bra jobb, stark 

styrning behövs från chefens sida. 

− Den säljande ledarstilen behövs då arbetarna inte kan sitt jobb men är motiverade att utföra 

det. Den anställde vill göra ett bra arbete men saknar nödvändiga färdigheter, och chefen 

förklarar sina beslut och de anställda har chans att ställa frågor. 
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− Den deltagande ledarstilen används då den anställde kan utföra ett bra jobb, men inte vill. 

Chefen behöver då låta den anställde vara delaktig för att öka motivationen, och utbyte idéer 

och diskussioner förekommer. 

− Den deltagande ledarstilen förekommer då arbetaren vill och kan själv. Ledaren delegerar 

då och medarbetaren klarar sig bra utan att ha ett styrande ledarskap (Bolman ,2003: 371). 

Studien är relevant för min uppsats eftersom det handlar om mellanposition mellan olika 

intressenter, om att verkställa beslut tagna uppifrån, att fungera som verkställare med 

begränsade möjligheter och befogenheter att själva ta beslut. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel går jag igenom teoretiska utgångspunkter som organisationsstruktur, 

profession, interaktion och samverkan.  

3.1 Organisationsstruktur 

Jag har tagit som utgångspunkt att organisationsstruktur är instrument för att uppnå mål. 

Offentliga myndigheter har uppdrag att upprätthålla rättstaten och välfärdsstaten, även om det 

kostar skattebetalarna betydande summor och inte skapar några som helst direkt synliga 

företagsekonomiska vinster. Genom inrättande av målstyrning och resultatenheter har i 

praktiken chefstjänstemännens och mellanchefens främsta uppgift blivit att hålla sina 

budgetar. (Klasson, 2010:31). Möjligheterna att nå målen begränsas dels av deras mål, dels av 

deras genomslagskrafter i förhållande till andra aktörer som har intressen knutna till 

uppgifterna. Där ledningen har både stor möjlighet till rationell kalkylering och hög grad av 

politisk och social kontroll av andra aktörer genom hierarkisk styrning. Olika individer och 

grupper inom organisation i samverkansgruppen kan vara upptagna av att tillvarata skilda mål 

och intressen, och organisationer som kan ha andra mål och intressen (Christensen, 2005:47). 

Bakka (2006) tar upp Minzbergs teori om att organisationsstruktur är en samlad beteckning 

för hur en organisation delar upp och koordinerar arbetsuppgifterna. Minzbergs modell är 

hierarkiskt organiserad med ledning i toppen, en operativ del längst ned i organisationen och 

stödfunktioner på mitten (Bakka, 2006:88).Henry Minzberg talar om fem organisationstyper; 

den enkla strukturen, maskinbyråkratin, professionsbyråkrati, ad hockrati och den 

divisionaliserade formen. I den enkla strukturen sker koordinering genom direkt styrning och 

kontroll. Det är ofta små organisationer exempelvis krogar som är uppbyggda på detta sätt. 

Fördelen är att organisationen är flexibel eftersom det är några få som leder verksamheten. 

Maskinbyråkratin koordineras genom standardisering av arbetsprocesser. Där finns också den 

strategiska ledningen och operativ kärna. Dock är det ett stort avstånd mellan de båda. 

Exempel på organisationer som använder maskinbyråkrati är organisationer som är 

uppbyggda kring franchisekoncept. I den professionella byråkratin har de anställda i den 

operativa kärnan försetts med stor beslutsmakt och handlingsfrihet i det dagliga arbetet. Den 

operativa kärnan består av professionella yrkesgrupper. Beslutsmakten i ekonomiska och 

administrativa frågor är emellertid inte delegerad till den operativa kärnan utan ligger kvar 

hos den administrativa ledningen. Eftersom resultat och korrekt beteende bland de 

professionella ofta är svårt att mäta brukar de anställda snarare belönas utifrån till exempel 
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ålder, kvalifikationer och befattning än utifrån vad de gör. De olika sektorerna utbyter lite 

information mellan varandra och reagerar därför långsamt på förändringar. Ad hockrati 

formen förekommer speciellt i nya organisationer orienterade mot innovation och lösning 

genom en vidareutveckling av maskinbyråkratin eller genom en sammanslagning av olika 

maskinbyråkratier. Denna form av organisation kan fungera i snabbt svängande marknader. 

Problem kan uppstå om organisationen måste ändra inriktning i stort. De olika delarna 

kommunicerar sällan med varandra och kan bli motsatsen till vad som är menat; en långsam 

organisation som har svårt att ställa om sig inför förändrande villkor. Minzbergs 

divisionaliserade organisation använd ofta av organisationer som har verksamhet på många 

platser. De enskilda verksamheterna får i stort sköta sig själva så länge de visar på bra resultat 

och står för organisationens värderingar (Bakka, 2006:87,88).Minzbergs organisationstyper 

ger mig användbara stöd för att skildra de ingående aktörernas respektive 

organisationsstruktur. 

3.2 Profession 

Profession har funnits som begrepp i åtminstone fyrahundra år. Det var framför allt 

sociologen Talcott Parsons som diskuterade och definierade professionens roll i det moderna 

samhället. Mycket förenklat kan man säga att samhället enligt Parsons går från en enklare till 

en allt mer specialiserad arbetsfördelning. I Parsons samhällsbygge spelade de professionella 

en central roll. En professionell tar itu med sitt arbete utan att blanda in personliga känslor till 

sin klient, hon är affektivt neutral, hon är också universell i det att hon behandlar alla lika 

oberoende av deras sociala position, hon är kollektiv genom att hon är serviceorienterad och 

arbetar för allmänhetens bästa. Parsons tillägger att professioner inte drivs av egenintresse, 

utan av icke intresse.(Klasson, 2010:108,109). För att utföra professionellt arbete krävs det 

yrkeskunskap och kompetens. De professionella yrkesgrupperna har det gemensamt att de ger 

varje individ stor handlingsfrihet, samtidigt som varje enskilt professionellt arbete är i sig 

individualiserat. De professionella yrkesgruppernas vardagsarbeten är därför ytterst svåra att 

planera. Många professioner har en arbetsgivare i den offentliga sektorn och det är naturligt 

att yrkesgrupperna försöker påverka politisk beslutsfattande. Det görs vanligtvis en distinktion 

mellan makt och inflytande. Makt handlar om att fatta auktoritativa och formella politiska 

beslut, som på något sätt är bindande för andra människor. Inflytande handlar däremot om att 

kunna konstruera politiska besluts innehåll genom externa påtryckningar (Klasson, 

2010:18,19). Basen för den professionellas arbete är det speciella kompetens som exempelvis 

har polisen eller ordningsvakter skaffat sig. 
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3.3 Interaktion 

För att förstå och beskriva interaktion använder Goffman (2009) sig av begreppet fasad, vilket 

innebär den expressiva standardutrusning vi förfogar över under framträdandet. Det handlar 

delvis om att använda den kollektiva representation som till exempel ordningsvakterna tror 

lämpar sig bäst i den givna situationen. Två andra faktorer han tar upp är inramning och 

personlig fasad. Inramning beskriver det fysiska rum exempelvis krogar där ordningsvakter 

befinner sig i och det medföljer sociala aspekter på hur man beter sig. Rummet ger en 

inramning för vilket beteende som är social accepterat (Goffman, 2009:33).Den personliga 

fasaden är en del av fasaden som är mest intimt sammankopplad med aktörer själv. Det 

handlar om kläder, kön, ålder, utseende och vikt, talmönster, ansiktsuttryck, gester och 

liknande aspekter. Dessa delar i två kategorier: Uppträdande och manér. Uppträdande är det 

stimuli som direkt upplyser publiken om aktörens sociala status. Manér beskriver det beteende 

som avslöjar aktörens roll i interaktionen. Har personer ett passivt eller dominant beteende? 

Här ges fasaden i sin helhet förväntningar från publiken på en viss typ av manér 

(Goffman,2009:33).Enligt Goffman (2009) sker sociala interaktion på följande sätt: När 

individen befinner sig tillsammans med andra  fyller han på ett karakteristiskt sätt sin aktivitet 

med tecken som dramatiskt belyser och framhäver de bekräftande fakta som i annat fall skulle 

vara fördolda eller otydliga. För om individens aktivitet ska bli meningsfull för andra måste 

mobilisera sin aktivitet så att den under interaktionen uttrycker det han vill förmedla 

(Goffman, 2009:33). 

3.4 Samverkan 

Samverkan tillkommer i syfte att lösa problem, så måste man vara medveten om att 

samverkan också genererar problem som man inte tidigare behövt brottas med. Om de 

inblandade bara vill och kommer bra överens så löser det sig, är en vänlig hållning när 

samverkan kommer på tal (Danermark & Kullberg,1999:54). 

3.4.1 Hinder för samverkan  

Att samverka i samverkansgrupp ställer dock helt nya krav på planering och ledning av 

verksamheten, och de inblandade är inte alltid rustade för dessa nya krav. Samverkan sker 

ofta i projektform, och inte sällan med mindre lyckade resultat.  Enligt Danermark & Kullberg 

(1999) bör inre och yttre villkor vara uppfyllda för att en god samverkan ska kunna inträffa. 

Till de inre villkoren hör den ingående personalens motivation och deras upplevelser av det 
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som sker i samarbetet. I samverkansgrupp när det gäller de egna upplevelserna så har 

personalens yrkesidentitet som till exempel polis, ordningsvakter eller krögare en central roll.  

Andra viktiga komponenter är i vilken grad aktörerna i samverkansgrupp är nöjda med sig 

själva i sin yrkesroll, vilket erkännande och vilken respekt de får av övriga medverkande 

yrkesgrupper i samverkansprojektet samt vilken betydelse den egna insatsen tillmäts i 

samarbetet i samverkansgrupp. Till de yttre villkoren hör organisatoriska och resursmässiga 

förutsättningar i samverkansgrupp (Danermark & Kullberg,1999:55). 

Danemark & Kullberg (1999) menar att begränsande faktorer på organisationsnivå i Sverige 

är dålig samordning av myndigheternas upptagningsområden och lokaler, skillnader i 

organisationsstrukturer och hierarkier, myndighetsrepresentanternas skilda möjligheter att 

göra professionella anspråk och skilda etiska koder samt regler och praxis för tystnadsplikt 

hos några aktörer som finns inom samverkansgrupp. Danermark & Kullberg (1999) hänvisar 

till Tengvalds (1982) beskrivning av ytterligare faktorer som kan hänföras till de deltagande 

sektorernas organisation. Problem med hög personalomsättning med till exempel 

ordningsvakter som försvårar struktur av en gemensam kunskapsbas för personalen, hög 

arbetsbelastning och trånga anvisningar för arbetets utförande vilket ofta hindrar att 

samordningsprojektet organiseras enligt de uppställda målen (Danermark & 

Kullberg,1999:36). 

Det kan också uppstå svårigheter när beslut ska fattas i en samverkansgrupp. Genom att man 

är anställd tillhör man en organisation, och därmed är man en del av en organisatoriskt 

struktur. I alla organisation i samverkansgrupp ligger beslutsbefogenheter på olika nivåer i 

olika organisationer. Detta kan leda till en obalans i samverkansgruppen. organisatoriska 

förhållanden och organisationstillhörighet är av betydelse och ger ramar för samverkan. En 

annan tänkbar orsak är de konflikter mellan olika kunskapsmönster, olika 

människouppfattningar, olika professionella mål och olika maktstrukturer som kan visa sig i 

samverkansgruppen. Dessutom kan en orsak vara att de olika myndigheternas ekonomiska 

intressen kommer i konflikt. Westrin menar att för att samverkansprojekt ska lyckas är det av 

största vikt att alla deltagare har en gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar, 

att en gemensam metod för att utveckla samarbetet finns samt att mål, principer och etiska 

ståndpunkter noga diskuteras redan innan arbetet startas (Danermark & Kullberg, 

1999:35,36). 
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Att målsättningarna i samverkansgruppen i många fall är oklart formulerade har gjort att 

syftena med projekten varit svåra att bryta ned till konkreta mål som är nödvändiga för den 

praktiska verksamheten (Danermark & Kullberg,1999:54).Enligt Danermark & Kullberg 

(1999) kan man peka på följande faktorer som hämmar samverkan: 

– Oklart formulerade mål i samverkansgrupp. 

– Olika kunskapstraditioner och professionella mål. 

– Olika ekonomiska intressen. 

– Skilda organisatoriska intressen. 

– Oklar ansvarsfördelning. 

– Asymmetrisk relation mellan de samverkade. 

– Skild etisk praxis. 

– Dålig samordning. 

– Hög personalomsättning . 

– Stor arbetsbelastning. 

Om ambitionerna med var för högt ställda och om kunskapen om vad en samverkansprocess 

innebär brister, ledde det till svårigheter, särskilt i kombination med att vissa aktörer har 

starka intressen (Danermark & Kullberg,1999:55). 

3.4.2 Framgångsfaktorer för samverkan 

Faktorer som gynnar samverkan är enligt Danermark & Kullberg (1999) är att beskrivning av 

alla samverkansprojekt är konkreta och bygger på att klart avgränsbara till exempel aktörer i 

samverkansgrupp som går att identifiera. Samverkan kan eftersträvas när varje aktör i 

samverkansgrupp var för sig inte kan bidra till att det aktuella problemet åtgärdas. Andra 

villkor som är uppfyllda för att samverkan kan lyckas är att insatser koordineras i 

samverkansgrupp så att komplementära fördelar erhålls. Att klarhet finns i frågor som rör 

målsättningar, regler, ansvar och kostnadsfördelning samt former för samverkan är andra 

förhållanden som framhålls. Danermark & Kullberg (1999) hänvisar till Bång & Rudstams 

(1984) beskrivning att vissa villkor bör vara uppfyllda för att en god samverkan ska kunna 
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komma i stånd. Yttre faktor är i form av bland annat en gemensamt överenskommen kostnads 

och ansvarsfördelning. Inre faktorer är personalens motivation, yrkesidentitet, erkännande och 

respekt från övriga medverkande i samverkansgruppen. Danermark & Kullberg (1999) 

hänvisar till Bohman & Westlunds (1997) beskrivning på följande faktorer som gynnar 

samverkan: 

– Verksamheterna är organiserade till exempel i Växjö kommun. 

– Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt. 

– Verksamheterna är samlokaliserade. 

– Den administrativa och politiska ledningen och finansiering av verksamheten är 

harmoniserade. 

– Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som kommer att samverka. 

– Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är involverade i 

samverkansgrupp. 

– Att gemensamma utvecklingsprojekt utövas. 

– Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal. 

– Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger. 

Danermark och Kullberg (1999) har sett om deltagarna värnade om goda relationer och 

bevarade ett respektfullt förhållningssätt till varandra, var detta gynnsamt för samverkan 

(Danermark & Kullberg, 1999:57). 

Dessa teoretiska utgångspunkter presenterade ovan  kommer till användning i analysering av 

det material studien samlat in. Anledningen till jag valt ett antal teoretiska utgångspunkter är 

för att jag anser att dessa har kopplingar till varandra, och att jag i och med ett användande av 

dessa parallellt kan göra en mer djupgående analys av mitt ämnesval. Med hjälp av dessa 

utgångspunkter kan jag identifiera och förstå de mellanposition ordningsvakterna har. Dessa 

teoretiska utgångspunketer ger en förståelse för ordningsvakternas mellanposition och 

samverkan mellan aktörer i samverkansgruppen. Vidare kan även hjälpa mig förstå 

konsekvenserna som kan uppstå. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera de olika metoder som jag har använt mig av i mitt 

arbete. Jag har valt att göra en studie där jag genom intervjuer försökt få en bild av hur 

ordningsvakternas mellanställning påverkar deras möjlighet att klara sina uppgifter. Kvale 

(2009) menar att kvalitativa forskningsmetoder i allmänhet i dag har blivit ursprungliga för 

många discipliner som till exempel psykologi, antropologi, pedagogik, sociologi, 

samhällsgeografi, marknadsföring, företagsekonomi, medievetenskap och vårdvetenskap. 

Bakom den växande populariteten för kvalitativa metoder står vad som kan kallas en 

kvalitativ inställning. Utifrån den inställningen beskrivs världens processer och fenomen 

innan de teoretiseras, förstås innan de förklaras och betraktas som konkreta kvaliteter snarare 

än som abstrakta. En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, 

vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och 

sätt att uppfatta sig som personer (Kvale, 2009:45,46). 

4.1 Datainsamling 

Till min uppsats valde jag att samla in både sekundär- och primärdata. Sekundärdata samlade 

jag in genom att studera olika böcker, artiklar, dokumentet och tidigare forskning som 

innehöll information om mellanposition, ordningsvakter, krogrelaterade brott, våld och 

alkoholkonsumtion samt samverkansgruppens arbete. Brå, polisen och Växjö kommun hade 

en del information som var passande för mig. Mina tillvägagångssätt vid insamling av 

primärmaterialet baseras på kvalitativa forskningsintervjuer. Grundtanken med intervjuerna 

var att de skulle ge mig viktiga data som jag kunde använda för att tolka och få förståelse i 

min studie. Mina intervjufrågor utformades efter en intervjuguide där öppna och 

ostrukturerade frågor praktiseras (Kvale, 2009:43).I likhet med Becker (2008) följer jag alltid 

föreskriften att fråga hur saker hände, inte varför de hände. Becker (2008) säger när han 

frågade människor varför de gjorde som de gjorde, så intog de alltid en försvarsposition. När 

han istället frågade hur något hade gått till svarade människorna utförligt, berättade historier 

fyllda med informativa detaljer, gav redogörelse som inte bara omfattade deras skäl för vad 

det nu var som de hade gjort utan också de handlingar gjorda av andra som hade bidragit till 

det resultat han frågade om (Becker, 2008:133). Enligt Kvale (2009) kan informantens 

uttalanden vara mångtydiga och det är min uppgift som undersökare att klargöra detta. Jag 

försökte som intervjuare vara neutral och lyhörd under intervjun. Jag försökte även låta 

respondenterna tala till punkt i sitt eget tempo, jag lyssnade aktivt till det de berättade och 
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försökte ställa följdfrågor för att kunna tolka det som framfördes på rätt sätt (Kvale, 

2009:45).Jag hade mina huvudfrågor inom parantes och jag följde inte intervjuguiden till 

punkt och pricka (Se bilaga1). Intervjuerna spelades in på band och materialet analyserades 

sedan med insamlat datamaterial och sammanställde det tillsammans med litteraturen. 

4.2 Urval 

För att erhålla fördjupad kunskap om min ämnesval, ansåg jag att det skulle vara relevant att 

utföra intervjuer med flera respondenter i samverkansgruppen. Samverkansgruppen är en 

viktig arena mellan aktörer och där visas viktiga nackdelar med ordningsvakternas besvärliga 

mellanposition och möjligheterna att klara sina uppgifter. Urvalet består av fyra 

ordningsvakter, två poliser, två krögare och två respondenter från UniC. Av de tio är fyra 

kvinnor. De kriterier jag hade på mina respondenter var att de samverkar några år i 

samverkansgruppen. Sökandet efter respondenterna avgränsades till Växjö centrum, där de 

flesta av stadens krogar och diskotek är belägna. På grund av respondenternas önskan ska 

identiteter inte nämnas. Man kan säga att jag använde mig av ett bekvämlighetsurval, som 

innebär att personer som är tillgängliga väljs ut. Jag valde dessa respondenter eftersom jag 

ansåg enligt min erfarenhet som ordningsvakt att de kunde vara bra representanter för alla 

inblandade aktörer i samverkansgruppen. Jag genomförde intervjuerna med respondenterna i 

samverkansgruppen för de kunde mer i detalj utveckla sina beskrivningar av situationen och 

svara på mina frågor. Intervjuerna utfördes på respondenternas respektive kontor, förutom en 

som ägde rum på arbetsplatsens fikarum.  Det blev en bra komplettering till datamaterialet. En 

svårighet med intervjuerna var att jag som intervjuare lätt kunde tolka resultatet och styra 

frågorna efter min egen åsikt som ordningsvakt. Jag försökte vara medveten om detta och 

undvika att det skulle bli så genom att gå in i intervjun så neutral som möjligt. I 

intervjusituationerna försökte jag agera på ett sådant sätt att rollerna som intervjuare och 

intervjuperson behölls och att vi ej blev "kollegiala". Risken var annars att jag hade påverkat 

svaren och förlorat kritiskt perspektiv (Kvale, 2009:45). 

4.3 Bearbetning av data 

Jag började med att skriva ut de bandade intervjuerna i fulltext. Därefter läste jag noggrant 

igenom de skriftliga anteckningarna och började med att analysera den stora mängd 

information som kommer fram i intervjuerna. Sen jag gjorde jämförelse dem emellan. 

Intervjumaterialet blev många sidor långt och innehöll en del betydelselösa svar, vilka jag 

uteslutit från min presentation. Jag genomförde, som Kvale (2009) beskriver det, en 
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kartläggning av materialet, det vill säga göra materialet tillgängligt för analys genom att till 

exempel ta bort överflödigt material (Kvale, 2009:46). 

4.4 Metodreflektioner 

När jag arbetade med mina intervjun stötte jag på vissa frågetecken. En av dessa som jag 

funderade över var om jag skulle anteckna under intervjun eller inte. Jag valde att inte 

anteckna eftersom att jag kände att det räckte med att bandade intervjun för att få med allt 

som sades under intervjun med respondentens egna ord. I efterhand nu känner jag att jag 

skulle ha antecknat också eftersom att de underlättar en hel del. När man sedan ska 

transkribera intervjun har man redan en del material ner skrivet och det blir lättare att följa 

upp. Det är också bra att anteckna för att då skriver man med sina egna ord och man hinner 

samtidigt reflektera i sitt eget huvud vad respondenten svarat. Det är bra att kombinera 

anteckningar och bandning för att då får man i själva verket med båda delarna och varje liten 

detalj som sägs under en intervju. Becker (2008) menar att man ska anteckna allt i en intervju 

medan hans studenter poängterar att det inte går att få med allting när man bara antecknar. 

Därför är det viktigt att man både bandar och antecknar i en intervju för att få med helheten i 

intervjun (Becker, 2008:87). 

4.5 Etiska överväganden 

Mina riktlinjer under hela uppsatsen var att inte orsaka några som helst konsekvenser för 

respondenterna eller samverkansgruppen. Enligt VR (Vetenskapsrådet, 2002) måste tas  

hänsyn till etiska aspekter när intervjuer ska utföras och en viktigt uppgift vid en 

intervjuundersökning är att få fram kunskap som kan höja en människans situation och värde. 

Vid en vetenskapligt studie är det viktigt att göra etiska överväganden. Det finns fyra allmänt 

kända huvudprinciper när det gäller skyddet för individer som deltar i en undersökning, vilka 

utformas av Vetenskapsrådet. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga huvudkrav har tillvaratagits i studien 

genom att deltagarna informerats om studiens syfte, samt upplysts om deras rättigheter som 

respondent, vilket innebär att de under processen har rättigheter att själv bestämma över sin 

medverkan. Vidare har  samtliga deltagare gett sitt samtycke till studien. All insamlad data 

har behandlats konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Information, 

såsom namn fingerats till skydd för deltagarna (Vetenskapsrådet,2002:7-14). 
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5. Resultat 

I denna del presenterar jag mina resultat. Mina intervjuer är fokuserade på ordningsvakternas 

besvärliga mellanposition och möjligheterna att klara sina uppgifter.  

5.1Vilket är ditt ansvarsområde? 

Krögare, polis, UniC och ordningsvakter är aktörer i samverkansgruppen och har olika ansvar.  

Krögarens ansvar ligger i att det är de som serverar sprit och drar publiken till lokalen. Detta 

innebär att de måste vara ansvarsfulla i sina serveringsrutiner och erbjuda gästerna en trivsam 

miljö utan bråk och stök. 

Krögaren 1 säger så här: 

”Jag driver en krog i Växjö. Det stämmer att alkohol gör människor fulla, men det är inte 

vårt ansvar. Människor måste ha gränser när de dricker och måste veta vad gränsen är. Jag 

kollar alltid att bartender inte serverar sprit till märkbart berusade personer, men man kan 

inte alltid ha koll på alla eller nya bartendrar. Men jag varnar alltid innan vi börjar arbeta 

att bartender kollar noga och inte överserverar. Vi har en del personalen som inte passari vår 

profil...” 

Krögaren 2 säger så här: 

"Jag har ansvar för en krog. Krogar med stök och bråk skrämmer bort gäster. Ekonomiskt 

sett tjänar inte krögarna på allt för berusad publik."  

Polisens ansvar är att upprätthålla allmän ordning. Polisen ser samarbete med andra aktörer 

som ett måste för att man förebygga brott som händer i Växjö centrum. 

 Polisen 1 säger: 

"Vårt ansvar är hela Kronobergs län. Vi kollar alltid att vi är närvarande i Växjö centrum 

särskilt på fredagar och lördagar. Men när vi få larm, så är vi tvungna att lämna Växjö 

centrum eller som man säger prioritera. Vi samarbetar med samverkansgruppen men vi 

måste ha mer resurser för att ha flera poliser på plats, därför prioriterar vi. Det kan hända 

att det är några larm samtidigt och då är vi tvungna att prioritera. När vi lämnar platsen 

brukar det hända mycket bråk och stök.” 
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Polisen 2 säger: 

"Vi har ansvar för hela Kronobergs län. Vi hinner inte överallt. Vi kan inte garantera 

konstant närvaro i Växjö centrum. Vi samarbetar med ordningsvakter, krögare och UniC 

därför har våldet minskat i Växjö, till skillnad från andra delar av landet." 

Respondenten1 från UniC beskriver ansvarområde så här: 

”Vår uppgift är att motverka bråk och fylleri. Vi har alltid patruller i stan när ungdomarna 

festar särskilt de som är yngre. Men vi själva kan inte göra så mycket eller kan inte påverka 

mycket utan andra aktörer som polisen. Vi kan lite lunga läget, och prata med ungdomar, 

men det är lite annorlunda när alkohol är inblandad i hela. Då det kan hända att det blir 

slagsmål mellan olika grupper och vi kan inte göra så mycket annat än att ringa till polisen.” 

Polisen menar att de inte har tillräckliga resurser, det vill säga poliser i tjänst, därför är de 

tvungna att prioritera. UniC representerar Ungdom i Centrum, Växjö kommun, Svenska 

kyrkliga insatser för att minska våldet i Växjö. 

Ordningsvakt1 beskriver vars ansvarsområde så här:  

”Vi är ansvariga för läget inne på krogen och utanför krogen, men utanför krogen är inte jag 

så säker vad gränsen går, därför händer det kanske ibland att vi är osäkra på vilket område 

som är vårt. Det händer ofta om man är ny som ordningsvakt. Men det händer också att det 

är bråk inne på krogen och utanför krogen och vi måste prioritera först inne på krogen. Men 

ibland händer det att folk säger att det är bråk utanför men vi vet inte om det är 

ordningsvakter från andra krogen ska reagera eller vi eftersom det är bråk på gränsen mellan 

två krogar." 

Ordningsvakt 2 säger så här:  

"Vi arbetar med att upprätthålla ordningen på en krog. Att arbeta som ordningsvakt är ett 

svårt och många gången utsatt arbete. Arbetet ställer stora krav på förmåga att hantera 

konflikter. Vi måste vara uniformerade. Alla uniformsplagg ska ha samma blåa färg och vara 

märkta med funktionsbeteckningen för ordningsvakter. I sitt arbete måste vi framträda på ett 

hövligt sätt som insänder förtroende och respekt." 

Baserat på vad mina intervjupersoner berättat ovan, är det tydligt att ordningsvakterna har 

stort ansvar inne på krogen och utanför krogen. Ordningsvakterna måste uppträda på ett sätt 
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som inger förtroende och måste vara uniformerade och märkta med funktionsbeteckningen för 

ordningsvakter. Hen ska uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta 

självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller 

småaktighet (www.polisen.se). 

5.2 Hur påverkas aktörernas verksamhet av organisationens struktur? 

När jag ställde frågan om hur deras verksamhet påverkas av organisationens struktur. Så 

svarade Polisen 1 på min fråga så här: 

"Hela vår verksamhet påverkas i stort sätt av organisationens struktur. Allra överst har vi 

polisstyrelsen som består av förtroendevalda politiker samt länspolismästare. Polisstyrelsen 

har det yttersta ansvaret för polismyndigheten i länet. Här behandlas de strategiska frågorna 

såsom budget, bemanning och prioriteringar. Operativa ledningsgruppen har hela det 

operativa ansvaret och samtliga beslut gällande den operativa verksamheten som tas här. 

Besluten kan gälla till exempel riktade insatser eller prioriteringar, men mycket beror på den 

ekonomiska." 

Polismyndigheten styrs av lagar och förordningar. Det är generella regler som ledningen eller 

administration har skapat och som i sin tur styr och präglar verksamheten. Tilldelningen av de 

ekonomiska resurserna grundar sig först och främst på de politiska besluten, vilket återigen 

speglar de formella och byråkratiska strukturerna, där ledningen tar besluten och styr 

arbetsprocessen i organisationen (Bakka, 2006:69). 

Respondent 1 från UniC säger: 

"Det är väl en politisk fråga, det är kommunen som ger direktiv hur UniC ska driva sin 

verksamhet. Ja, visst är det så, det är mycket politisk färgning i detta...vem som styr 

kommunen och vad hen prioriterar." 

Respondent 2 fån UniC säger så här: 

"Det är mycket komplicerad struktur som har Svenska kyrkan, där det lätt kan finnas 

otydligheter gällande ansvarsområden och befogenheter. För ideellt engagerade, 

förtroendevalda och anställda kan strukturella otydligheter vara grund för olika slags 

problem." 
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Det är inte enkelt till exempel för Svenska kyrkan att hantera samarbete eftersom de har 

otydliga ansvarsområden och befogenheter. 

Krögaren 1 säger så här: 

"Jag har enkel organisationsstruktur. Det är jag själv som styr hela verksamheten på bästa 

möjliga sätt. Jag har fyra fast anställda och resten är timanställda. Ja, visst tycker jag att 

man ska använda pengarna på rätt sätt och inte slösa." 

Krögaren 2 säger så här: 

"Det är min organisationsstruktur som gäller på krogen. Jag styr hela verksamhet själv och 

har bara anställda som passar i min profil av krogen." 

Krogar har enkla organisationsstruktur. Det är krögare som styr hela verksamheten.  

Ordningsvakt 1 säger: 

"Vi är faktiskt beroende av både polisens och krögarens organisationsstruktur. Vi är polisens 

förlängda arm och arbetar på en krogmiljö Det är polisen som utbildar ordningsvakter men 

krögare som betalar deras löner. Det är krögarens organisationsstruktur som gäller på 

krogen... Vi behöver en bra struktur, det vill säga tydliga direktiv och tydliga roller. 

Ordningsvakter är från början polisens förlängda arm, men mer och mer blir krögarens 

ansvar. " 

Ordningsvakt 2 säger så här: 

"Polisen upplever jag som en väldigt krånglig organisation och ganska ineffektiv. Vi är i 

princip skyldiga att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten. Arbetar 

ordningsvakten på en krog tillkommer lojaliteten mot krögare. Krögare styr hela 

verksamheten på krogen. Det händer många gånger att krögarens lagar som gäller på 

krogen. Krögaren ofta läser ordningsvakternas rapportering till polisen. Om ordningsvakter 

rapporterar till exempel om överservering på krogen till polisen då kan krögaren förlora 

utskänkningstillstånd, som är helt avgörande för företagens existens. Om ordningsvakter 

rapporterar negativt om krogen, då vet dem att de är inte välkomna att jobba längre på 

krogen.  " 

Ordningsvakterna är polisens förlängda arm och polisen utbildar ordningsvakter och inget 

krögare. Ordningsvakterna lyder under polisens förmanskap och de har skyldighet att följa det 
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regelverk som styrs av polislagen och rikspolisstyrelsens föreskrifter (www.polisen.se).Men 

på andra sidan ordningsvakter ingår i en annan verksamhet där krögare styr med sina regler 

och lagar. Organisationsstruktur har stor betydelse för alla inblandande parter i 

samverkansgruppen.  Olika struktur hos olika aktörer gör det svårhanterligt att redan idag 

fungera på optimalt sätt och än svårare att möta de framtida utmaningarna. 

5.3 Hur ser samarbete med andra aktörer ut? 

När jag ställde frågan hur samarbetet fungerar mellan andra aktörer i samverkansgruppen 

svarade de nästan likadant. Polisen 1 svarade på min fråga så här: 

”Vi kan vara upptagna med ett fall och andra aktörer är upptagna med sitt fall. Vi träffas så 

ofta och känner varandra bra, det finns några i samverkansgruppen som hållit på längre med 

detta arbete. Vi träffas på fredagsmötena hos polisen och diskuterar ofta olika problem. Vi 

har ett gemensamt problem. Alla i Växjö vet att vi samverkar i samverkansgruppen mot våld.” 

Respondent 1 från UniC säger: 

"Jag tycker att det är viktigt samarbete med polisen, vakter, föräldrar och föreningar. Vi vill 

ha ett  lugn och fin stad utan våld därför är ett samarbete ganska viktig. Vi måste ha bättre 

kommunikation mellan aktörer i samverkansgruppen. Det är viktigt att flera aktörer 

samarbetar för att bättre komma åt problemet. Det är oftast att ingen lokaltrafik går efter 

krogstängning. Det medför en stor folksamling som driver löst i Växjö centrum i väntan på en 

taxi. Dessa personer är dessutom berusade, trötta och i vissa fall irriterade. En stor risk för 

bråk uppstår om det blir friktioner mellan dessa personer. Krögare måste ta sitt ansvar med 

överservering. Krögare bör införa en policy för bättre miljö på krogar. Policyn kan , förutom 

riktlinjer, innehålla en handlingsplan som beskriver vad man gör om riktlinjerna inte följs..." 

Ordningsvakt 4 säger så här: 

"Samverkansgruppen är mycket viktig plattform för samarbete. Vi träffas på fredagsmötena 

och diskuterar hur ska vi förebygga våldet och öka säkerhet i Växjö. Tydliga gemensamma 

mål är viktigt med samverkan. Samarbetet mellan ordningsvakter och polisen måste 

förbättras och detta kan göras genom bättre kommunikation. " 
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Krögaren 1 säger så här: 

"Vi samarbetar med alla aktörer i samverkansgruppen. Alla vi gillar vår stad utan våld, 

därför är vi tvungna att samarbeta för att minska våldet. Vi hjälper alltid våra ordningsvakter 

och tipsar polisen om olika händelse eller exempelvis olika personer." 

Krögaren 2 säger: 

"Vi har gemensamt problem. Vi vill minska våldet i stan. Därför vi samarbetar med alla 

aktörer i samverkansgrupp. Vi tipsar ofta polis om viktiga händelse, vi hjälper 

ordningsvakterna om de behöver hjälp. Vi har bra samarbete med UniC eftersom vi har ofta 

ungdomsdisko." 

Alla aktörer tycker att samarbetet i samverkansgruppen är viktigt för att minska våldet i stan. 

Samarbetet kan förbättras med bättre kommunikation. När det gäller Växjö centrum menar  

respondenterna att det är viktigt att flera aktörer samarbetar för att bättre komma åt problemet. 

Respondenterna är överens och menar att polis, UniC, krögare och ordningsvakter har ett 

gemensamt ansvar att förebygga våld i Växjö centrum. Därför hade en respondent hel del 

gemensamma förslag. Respondent menar att oftast går ingen lokaltrafik efter krogstängning. 

Det medför en stor folksamling som driver löst i Växjö centrum i väntan på en taxi. Dessa 

personer är dessutom berusade, trötta och i vissa fall irriterade. En stor risk för bråk uppstår 

om det blir friktioner mellan dessa personer. Det finns många faktorer som spelar in som att 

krögare ska ta sitt ansvar med överservering. Enligt respondent bör krögare införa en policy 

för bättre miljö på krogar. Policyn bör, förutom riktlinjer, innehålla en handlingsplan som 

beskriver vad man gör om riktlinjerna inte följs. 

5.4 Hur ser arbetssituation för ordningsvakterna? 

Alla intervjuade var eniga om att situationen i Växjö centrum är problematisk, särskilt under 

helgerna. Respondenterna jag talat med är överrens om att en stor del av problemet i Växjö 

centrum är för mycket människor på fredag- och lördagskvällar på liten yta vid samma 

tidpunkt. Det här säger ordningsvakt 1 om deras arbetssituation:  

"Det brukar ofta vara stökigt under lördagskvällarna i Växjö centrum. En del krogar har VIP ̵ 

gäster eller en lista över gäster som slipper vänta i kö som de andra som inte är på listan och 

blir tvungna att vänta i kö för att komma in. Det händer ofta att gäster som står i kö blir 

irriterade på VIP- gäster och detta leder ofta till bråk. När ordningsvakterna avvisar någon 
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från krogen provar han eller hon att komma tillbaka igen och bråkar med ordningsvakterna. 

Polisen är ibland så upptagna med andra ärenden att ordningsvakterna måste vänta med 

gärningsmannen en längre tid tills polisen kommer och hämtar gärningsmannen. Det betyder 

att de måste koppla ordningsvakter med gärningsmannen och ha färre ordningsvakter inne på 

krogen. När alla krogar stänger så blir det ofta stökigt vid McDonalds och flera fall av 

misshandel, skadegörelse händer där. Eftersom McDonalds har öppettider till kl. 03.00. Lön 

är inte viktigt, då jag oftast kräver bättre arbetsmiljö och allt ska fungera bra. Hellre tjäna 

lite mindre och ha bättre arbetsmiljö än att tjäna nån slant mer och ha massa konflikter med 

personal och givaren." 

Så här svarade polis 2 på min fråga:  

”Ordningsvakterna har det jobbigt. De flesta krogarna i Växjö ligger just i Växjö centrum 

och det är inte så konstigt att människor samlas här särskild under fredagar och lördagar. 

Här i Växjö centrum samlas många personer från olika platser. När folk blir avvisade från 

olika krogar så samlas de vid McDonalds. Det finns också många ungdomar som inte kan 

komma in på olika krogar på grund av att de är minderåriga. Många som är berusade och 

aggressiva släpps inte in på krogarna då de blir kvar i Växjö centrum. När alla krogar 

stänger så är det bara McDonalds som har öppet till kl. 03.00. Då betyder det att mycket folk 

från hela Växjö samlas där, eftersom alla krogar stänger kl. 02.00. Det är många som träffas 

där som samåker hem, väntar på taxi, är hungriga, eller samlas där på grund av andra och så 

vidare.” 

Respondenten 2 från UniC säger:  

"Ordningsvakterna har jobbiga arbetspass. De måste ha en stor integritet. När det är så 

många människor som träffas på en så liten yta som Växjö centrum, är det inte konstigt att det 

händer mycket bråk och stök. Vi borde vara tillgängliga varje fredag och lördag och alltid 

där det samlas mest folk och hjälpa till." 

Krögaren 2 säger så här: 

"Det är inte så lätt om man är ordningsvakt. Jobb är jobb och man måste känna pengar för 

egen försörjningen. Det finns inte så mycket ordningsvaktsjobb på vardagarna, så det är få 

som kan försörja sig på detta jobbet. Jag ser det mer som ett extra - jobb. Det är viktigt i 

dagsläge att man har något jobb. Det är många ordningsvakter som konkurerar om jobb." 
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Att arbeta som ordningsvakt vid en krog är ett svårt och många gånger utsatt arbete. Arbetet 

ställer också stora krav på förmåga att hantera konflikter. Rollen som ordningsvakt kräver en 

stor integritet. Den ordningsvakten som arbetar med att upprätthålla ordningen på en krog har 

intresse av att få behålla det kontraktet. 

5.5 Hur påverkar ordningsvakternas mellanställningar deras arbete? 

Ordningsvakterna är ofta timanställda av krogar och har därmed ingen anställningstrygghet. 

Krögare kan när som helst byta ut den ordningsvakt som han är missnöjd med och som inte 

följer arbetsinstruktionen som krögare bestämt. Risken är att ordningsvakten därför inte 

rapporterar när de blir utsatta för våld och hot eller om det är stökigt på krogen. Respondenter 

som jag intervjuat anser att det uppstår en intressekonflikt mellan krögaren och polisen. 

Ordningsvakterna påverkas i sina bedömningar av krogarnas behov av att sälja mer alkohol 

eller att få in en viss sorts gäster. Jag frågar ordningsvakt 1 hur ordningsvakternas 

mellanställning påverkar deras arbete:  

"Vi sitter på två stolar samtidigt. För en ordningsvakt är uppdragsgivare och arbetsgivare två 

olika intressenter, som... Där jag har arbetat har vi alltid rapporterat in... Där är ju ett 

problem där, och det är att ordningsvakter hamnar mellan stolarna. Ordningsvakten är på 

platsen för polisens skull, det är de som sagt att han ska vara där, men det är arbetsgivaren 

som ska se till att han har rätt utrusning för att klara av sitt jobb. således är det krogen som 

ska se till att han har telefon. Det är svårt med dubbla lojaliteter " blev svaret. 

Den andra ordningsvakten säger så här:  

"Vi som sätter scheman för vakterna märker ju till exempel hur krögarna har synpunkter på 

vilka vakter som står på scheman. Det blir svårt att organisera. Allt är balansgång. Om jag 

kräver att det behövs fler vakter på krogen så är inte det populärt. Det kostar ju pengar för 

krogens ägare. De struntar i om krogen får rykte om sig att vara stökig, för att man inte har 

tillräckligt med vakter." 

Den tredje ordningsvakten säger så här:  

"Man har ju hela tiden en fot hos krögaren och en hos polisen. Vi ser fram emot ett utökat 

samarbete med polisen som till exempel möten mellan polis och ordningsvakter på fredag. 

Om vi är inte lojala mot krögare, då ringer han till andra ordningsvakter. Det betyder om 

man är inte lojal mot krögare i de flesta frågor, då man får sparken. " 

30 
 



Den fjärde ordningsvakten säger så här: 

"I samma stund som ordningsvakten är färdigutbildad och börjar tjänstegöra uppstår direkt 

en lojalitetskonfliktet. Som till exempel kan nämnas att krögare bestämmer vilken 

berusningsnivå det ska vara på gästerna, vilka gäster som ska få komma in. Allt i syfte att 

tjäna pengar." 

Polis 1 säger: 

"Styrningen och samarbetet med ordningsvakter är outvecklat vilket gör att ordningsvakter 

utnyttjas och kontrolleras dåligt. Starka påtryckningar från krögare som inte vill få 

ifrågasatta serveringstillstånd gör att ordningsvakter inte vågar rapportera brott." 

Polis 2 säger så här: 

"Det är några ordningsvakter som rapporterar inte alla inträffande eller ordningsstörningar 

till polisen på grund av påtryckningar från krögare. "  

Att ordningsvakten ofta är anställd personligen direkt av krogen gör att man riskerar att 

hamna i en lojalitetskonflikt. Oseriösa krögare kan ju straffa ordningsvakter som arbetar 

genom att säga upp anställningen. Eftersom täta polisrapporter om ordningsstörningen 

riskerar att ge restaurangen dåligt rykte hos tillståndsmyndigheten hamnar ordningsvakterna i 

en sårbar situation, där de äventyrar sin egen försörjning om de följer sina åligganden och 

rapporterar stället för hos polisen och allmänheten. Viljan att rapportera brott eller 

ordningsstörningar till polisen minskar även på grund av dessa dubbla lojaliteter. 

Respondenter 2 från UniC säger så här: 

"Ordningsvakterna har dubbla lojaliteter. Vakterna skulle rotera från krog till krog. Det är 

bäst att polisen förmedlar ordningsvakterna till krogarna." 

Krögaren 1 säger så här:  

"Jag har alltid bra ordningsvakter. Det är jag som väljer ordningsvakter som passar till min 

krog och  bekostar deras löner." 

Den andra krögaren säger så här:  

"Jag har senaste fem år samma ordningsvakter och det fungerar jättebra...Det är vi som 

bekostar ordningsvakter och det är viktigt att vi har bra samarbete med ordningsvakterna." 

31 
 



Ordningsvakter är tjänsteman, förordnad av staten att utöva myndighet gentemot enskilda. 

Liksom polisen har de i vissa fall mandat att bruka våld mot de personer ingriper mot. Polisen 

är förman över ordningsvakten som ytterst agerar på statens uppdrag medan krögaren betalar 

lönen. Ordningsvakten som individ är direkt beroende av krögarens gillande och pengar. Om 

ordningsvakten inte följer de regler och normen som finns i den krogen där de arbetar riskerar 

ordningsvakten att förlora sin anställning. Detta gör att det i realiteten idag är mycket vanligt 

att det är krögaren och ingen annan som bestämmer hur och med vad ordningsvakten skall 

arbeta.  

5.6 Hur kan man förbättra situation för ordningsvakter? 

Jag ställde frågan hur kan man förbättra situation för ordningsvakter? 

Respondenten 1 från polisen yttrar sig så här:  

"Ordningsvakter är vår förlängda arm. Ordningsvakterna ska bara ägna sig sina 

arbetsuppgifter. De är inte barpersonal. Ordningsvakter ska inte sälja entrébiljetter, servera 

kaffe eller göra liknande arbetsuppgifter. Vi måste stärka ordningsvakternas oberoende så att 

de vågar ingripa - även om detta skulle vara impopulärt hos chefen för det ställe där de 

arbetar." 

Respondenten 2 från polisen säger så här: 

"Ordningsvakterna utgör en viktig resurs i polisens arbete att upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet. Dagens situation med ordningsvakter är ohållbar. Ordningsvakten ska inte 

styras av hänsyn till krögaren, utan av målet att bidra till lugn och motverka brott - det är den 

uppgift som är själva anledningen till att ordningsvakter har särskilda befogenheter enligt 

svens lag." 

Respondenten 2 från UniC säger så här:  

"Ordningsvakten bör ägna sig åt arbetsuppgifter som har anknytning till uppgiften som 

ordningsvakt. Ordningsvakterna på olika krogar bör veta när UniC är närvarande och hur 

länge. UniC fungerar ibland som ett lugnande medel. Vi kan ibland hjälpa till med 

informationen om olika ungdoms gäng. Polisens närvaro i Växjö centrum är en viktig del och 

fler gående poliser är en nödvändighet. McDonalds borde stängas kl. 02.00 eftersom nästan 

alla människor samlas där därför att alla nöjesklubbar har öppet till kl. 02.00." 
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Respondenten 1 från UniC säger : 

"Ordningsvakter skulle samarbeta mer med samverkansgruppen och jobba med arbete för 

vilka de har befogenheter för och inte med det som krögaren säger. Polisen bör lyssna mer på 

ordningsvakter än på krögare. Myndigheterna borde dra in alkoholtillståndet ifrån krögare 

som serverar för mycket alkohol till redan berusade personer. Det måste vara flera polisen 

för att hålla ordning ute på gatan särskilt under helgerna. Det är några faktorer som är 

viktiga för trevnaden i Växjö centrum och som kanske bidrar till att människor slåss. 

McDonalds toaletter är ibland stängda på nätterna. Antalet papperskorgar borde ökas, 

eftersom det är så mycket skräp på gatorna särskild under helgerna. Belysningen borde ökas 

med fler lampor vid platser som är aktuella på helgerna. Det är en del fastigheter som sparar 

på energi, därför släcks lamporna utanför krogarna tidigare." 

Ordningsvakt 4 säger så här: 

"Polismyndigheterna skulle ordna ordningsvakter till olika krogar då ordningsvakterna 

slipper besvärligt situation eller dubbla lydnadsplikt mot krögare och polis. Ordningsvakter 

måste ha nära samarbete med polis. Ansvaret för detta samarbete åvilar i första hand på 

närpolisområde där ordningsvakter tjänstgör. Samarbete bör även omfatta samarbete med 

arrangörer som anlitar ordningsvakter, kommunens alkoholhandläggare med flera." 

Ordningsvakt 1 säger: 

"Det är bäst att låta polisen helt ta över ansvaret för ordningsvakterna. Det skulle innebära 

att samtliga ordningsvakter blir anställda av polisen och att polisen förmedlar uppdragen och 

tar betalt för de uppdrag till vilka ordningsvakterna förordnas. En sådan ordning skulle 

kunna leda till att riskerna för lojalitetsproblem minskar. Det skulle bli klart att 

ordningsvaktens uppdrag i första han kommer från det allmänna." 

Baserad på vad mina respondenter berättat ovan, är det tydligt att ordningsvakten bör ägna sig 

åt arbetsuppgifter som har anknytning till funktionen som ordningsvakt. Ordningsvakt är inte 

skyldig att vara uppdragsgivaren behjälplig med att sälja entrébiljetter eller lotter, att servera 

kaffe och läskedrycker eller att fullgöra liknande arbetsuppgifter (www.polisen.se).  

Respondenterna menar att ordningsvakter skulle samarbeta mer med samverkansgruppen och 

jobba med arbete för vilka de har befogenheter för och inte med det som krögaren säger. 

Respondenterna nämner polisen som viktig för att hålla ordning ute på gatan. Det största 

problemet som polisen har är att de inte kan garantera konstant närvaro i Växjö centrum då de 
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kan behöva åka på larm som måste prioriteras någon annanstans, eller att de måste köra iväg 

någon till arresten. Respondenterna menar att polisen måste ha mer personal på plats i 

förebyggande syfte. Det är några faktorer som en respondenter nämnde som viktiga för 

trevnaden i Växjö centrum och som kanske bidrar till att människor slåss. McDonalds 

toaletter är ibland stängda på nätterna. Antalet papperskorgar borde ökas, eftersom det är så 

mycket skräp på gatorna särskild under helgerna. Belysningen borde ökas med fler lampor vid 

platser som är aktuella på helgerna. Det är en del fastigheter som sparar på energi, därför 

släcks lamporna utanför krogarna tidigare. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera resultatet som jag har kommit fram i 

mina studier. Här analyseras även uppsatsens frågeställning; Hur påverkar ordningsvakternas 

mellanposition mellan polis och arbetsgivare möjligheterna att klara sina arbetsuppgifter? 

Syftet är att göra en analys med koppling till teorier om organisationsstruktur och samverkan 

och genom detta ge insyn i ordningsvakternas mellanposition. 

Krögare, polis, UniC och ordningsvakter har olika ansvarsområden. Krögarens ansvar ligger 

att de driver krog. Detta innebär att de måste vara ansvarsfulla i sina serveringsrutiner och 

erbjuda gästerna en trivsam miljö utan bråk och stök. Polisens ansvar är att upprätthålla 

allmän ordning. Riksdagen har genom lagar bestämt vad polisen i stora drag ska göra och hur. 

Regeringen har kompletterat med förordningar ,föreskrifter och direktiv. Justitiedepartementet 

arbetar fram planer för polisens verksamhet och följer upp hur verksamheten utvecklas 

(www.polisen.se).Polisen ser samarbete med andra aktörer som ett måste för att man 

förebygga brott som händer i Växjö centrum. UniCs uppgift är att motverka bråk och fylleri. 

De har alltid patruller i stan när ungdomarna festar särskilt de som är yngre. Men de själva 

kan inte göra så mycket eller kan inte påverka mycket. De kan lite lunga läget, och prata med 

ungdomar, men det är lite annorlunda när alkohol är inblandad i hela. Ordningsvakterna är 

ansvariga för läget inne på krogen och utanför krogen. Men utanför krogen är inte de så säkra 

vad gränsen går, därför händer det kanske ibland att de är osäkra på vilket område som är 

deras. Men det händer också att det är bråk inne på krogen och utanför krogen och de måste 

prioritera först inne på krogen. Ordningsvakter måste vara uniformerade. När individ träder in 

i en till exempel ordningsvaktens roll så kommer hen finna att den fasad som rollen kräver 

redan finns upprättad. Hen kommer vara tvungen att följa den etablerade fasaden samt utföra 

uppgiften oavsett om det var fasaden eller uppgifter som lockade ordningsvakten att träda in i 

rollen. Detta kan exemplifieras med att en person bara vet om någon är ordningsvakt ifall den 

har sin uniform på sig. Samtidigt vet personen att ordningsvakter har befogenhet att utöva 

visst våld och kontroller ordningen på krogen. Så om personen ser någon i ordningsvakt 

uniform utgår den ifrån att ordningsvakter har vissa befogenheter som andra inte har. Rollen 

ordningsvakt blir en stereotyp som symboliserar vissa sociala förväntningar (Goffman, 

2009:33). 

Organisationsstrukturen följer ett förbestämt mönster beroende på vad det är för slags av 

organisation. Det stora intresset för organisationsstruktur bland både forskare och praktiker 

35 
 



hänger samman med att båda kategorierna uppfattar struktur som en viktig, bestämmande 

faktor för beteende i organisationer (Bakka, 2006:43).En organisation som lägger för lite vikt 

vid strukturen fördelar ofta energi och resurser på fel sätt (Bolman,2003:71).När jag gör en 

jämförelse av organisationsstrukturen i Polismyndigheten i Kronobergs län med Minzbergs 

teori visar det sig att Polismyndigheten i Kronobergs län visar tydliga drag av en professionell 

byråkrati. Polisen kan anses vara en profession eftersom de har uniform, legitimation, en 

utpräglad kåranda samt en stor beslutsmakt och handlingsfrihet. Professionella byråkratier 

reagerar långsamt på förändringar i den yttre omgivningen. Professionella byråkratier 

misslyckas ofta i sina försök att utöva större kontroll över den operativa kärnan 

(Bolman,2003:112).Ordningsvakternas mellanposition i relation till polis och arbetsgivare 

visar drag av en professionell byråkrati och den enkla strukturen. Ordningsvakterna kan också 

anses vara en profession eftersom de har utbildning, uniform och förordnande. För att få jobba 

som ordningsvakt måste man ha genomgått 80 timmars grundutbildning 

(www.polisen.se).Den enkla strukturen är välkänd för många mindre organisationer som till 

exempel krogar. De drivande i organisationen är själv krögare. Krögare arbetar med ett fåtal 

regler, koordinering sker i stort sett genom direkt styrning och kontroll av honom. När det 

uppstår problem med stökiga gäster hänvisas de ofta till krögaren som kan fatta beslut på 

stället. Fördelarna med en enkel struktur är flexibilitet och anpassningsförmågan, hela 

verksamheten styrs av en enda person. men fördelarna kan lätt förvandlas till nackdelar 

eftersom personer i ensam maktposition lika gärna kan hindra som initiera förändring och 

dessutom tenderar att bestraffa och belöna på ett nyckfullt sätt 

(Bolman,2003:110).Ordningsvakterna har också kännetecken från den enkla stukturen 

eftersom krögare är deras arbetsgivare. Det kan också ske genom en god struktur för ett 

tydligt och gemensamt mål, samt genom att öka samsynen för att på det sättet överbrygga 

hinder av olika slag. På grund av ansvarbegränsningar och organisationsstruktur är det svårt 

för ordningsvakterna att utföra jobbet på bästa möjliga sätt. Organisationsstruktur har en stor 

påverkan för möjlighet till kontroll och övervakning av ordningsvakterna och deras sätt att 

klara sina arbetsuppgifter. Ordningsvakterna har idag stora befogenheter när det gäller att 

ingripa mot ordningsstörande personer. Som det är nu bekostar krögarna vakternas lön och 

detta kan lätt leda till konflikter mellan vinstintresset hos krögaren och säkerhetstänkandet hos 

vakterna. Vi kan se att ordningsvakter eftersträvar att få kontroll över sina egna utveckling, 

organisation och legala ställning. Organisationer med en god struktur ger stabilitet, pålitlighet, 

vilket skapar förutsättningar till maximalt resurs utnyttjande och måluppfyllelse. 

Organisationsstrukturen kan ses som en övergripande faktor som tryggheten hos till exempel 
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ordningsvakten, vilket i sin tur har en inverkan på deras lojalitet. När jag tittar på andra 

organisationer i samverkansgruppen, kan jag konstatera att Växjö kommun är hierarkiskt 

uppbyggd med få led, den är med andra ord en relativt platt organisation. Strukturen i Växjö 

kommun är hierarkisk och bär drag av maskinbyråkrati, då den är styrd av omfattade lagar 

och regler från högre nivå som inte kan påverkas längre ned i systemet utan måste följas. 

Samtidigt kan man hitta spår av professionsbyråkrati, då till exempel budgeten lags ut längre 

ned i organisationen och på så sätt är decentraliserad. Växjö kommun är hierarkisk men har 

inte så många led och chefer på mellannivå, vilket är typiskt för professionsbyråkratin. 

Svenska kyrkan har kännetecken från maskinbyråkratin. Koordineringen i denna organisation 

sker primärt genom standardisering av arbetsprocesserna. Maskinbyråkratin har en lång väg 

från toppen till operativ kärna med väl utvecklade stödfunktioner, det som Weber definierade 

som byråkrati. Den är byråkratisk och centraliserad. Svenska kyrkan är ordnade med 

ledningen i toppen och en operativ kärna längst ned, med väl utvecklade stödfunktioner på 

sidorna. Denna struktur återfinns ofta i äldre, större organisationer i stabil omvärld. 

Beslutprocessen i denna organisationer blir trögt, eftersom de människor som är i nära kontakt 

med ett problem i organisationen är förtroliga med de lokala förhållanden som är okända för 

ledare på högre nivåer. Det är rimligt att dra slutsatsen att en organisationsstruktur påverkar 

medarbetaren i samverkansgruppen enligt respondenterna, i den riktningarna - att ju mer 

flexibel, platt organisationsstruktur är, desto större är chansen att organisationen får 

motiverade, trygga och därigenom bra medarbetare. Olikheter, hierarkiska positioner, 

osäkerhet om gränser mellan olika verksamheter är faktorer som skapar konflikter. Bra 

struktur behövs, det vill säga tydliga direktiv och tydliga roller, man ska inte kunna prioritera 

bort att samverka med andra aktörer (Bakka, 2006:69).  Samtidigt tillämpas målstyrning i en 

del av organisationer, vilket innebär att den ansvariga nämnden formulerar verksamhetsmål, 

för att därefter följa upp och utvärdera enheternas resultat och ekonomiska 

resursförbrukning(Klasson,2010:66). 

Samverkan behövs eftersom man är beroende av varandra. Det är alla respondenterna överens 

om. Ett lyckat utfall av en samverkan förutsätter enligt Danemark& Kullberg (1999) inte att 

man lyckas upphäva eller stoppa grunderna för konflikter eller kontroverser utan istället bör 

varje myndighet var för sig inte kan bidra till att det aktuella problemet åtgärdas. Insatser som 

undviker eller flyttar de grundläggande problemen kan ha stor betydelse. Samverkan av detta 

slag kan utgöras av till exempel goda sociala relationer mellan aktörer i samverkansgruppen 

(Danermark&Kullberg,1999:54,55).Bra relationer på ett socialt plan är ofta viktiga 
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förutsättningar för att samverkan ska fungera. En av de intervjuade uttrycker detta med orden: 

"Vi har gemensamt problem."Denna syn på saken stämmer också väl med den bild av 

brottsförebyggande arbete som de intervjuade aktörerna ger. Danemark & Kullberg (1999) 

menar att det är bestämt att vi i samhället måste bevisa att något fungerar för att vi ska lägga 

resurser på det, av det brister ofta forskningen. Flera respondenter menar att polisen skulle 

haft större resurser, det vill säga flera poliser på plats. Även om ordningsvakterna är 

underställda polisen är samverkan mellan de två grupperna begränsad 

(Danermark&Kullberg,1999:55). Några av respondenterna menar att det borde ligga i allas 

intresse att förbättra samverkan mellan ordningsvakterna och polisen. Enligt några 

respondenterna kan samverkan möjliggöras främst genom styrning från polisen. Krögaren vill 

sälja mycket alkohol och har vinstintresse, men det måste gå att förena det med säkerhet för 

gästerna. Enligt några intervjupersoner är det också viktigt att polisen ordnar ordningsvakter 

som krögaren sedan bekostar till polisen. En av respondenterna menar att det alltid är 

krögaren som bestämmer vilka ordningsvakter han vill ha och hur de ska jobba. 

Ordningsvakterna jobbar idag på det vis krögaren vill men inte som polisens förlängda arm. 

Om de inte gör på så sätt, anordnar krögare så att de inte längre är kvar. Krögare brukar säga 

”De passar inte i vår profil”. Krögaren blandar sig direkt i och styr deras arbete, därför är de 

tvungna att jobba som krögaren säger och vill. Många gånger har ordningsvakterna 

inkluderade extrajobb som inte ingår i deras befogenheter, till exempel att hjälpa till med 

andra arbetsuppgifter. Några av respondenterna är eniga om att vakterna bör rotera från krog 

till krog och att samarbetet mellan ordningsvakter och polisen måste förbättras och detta kan 

göras genom bättre kommunikation. Enligt några respondenterna borde polisen lyssna mer på 

ordningsvakter och inte på krögare. Ordningsvakter utgör en viktig resurs i polisens arbete att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet. För att ordningsvakter ska känna sig delaktiga i 

detta arbete är det angeläget med ett nära samarbete mellan ordningsvakter och polis, ansvaret 

för detta samarbete åvilar i första hand det närpolisområde där ordningsvakter tjänstgör och 

behöver även omfatta samarbete med arrangörer som anlitar ordningsvakter och kommunens 

alkoholhandläggare (www.polisen.se). Stor vikt bör läggas vid att med hjälp av stadens 

krögare, minska överservering på krogarna. Polisen är ibland upptagna med andra ärenden 

och ordningsvakterna måste vänta med gärningsmannen en längre tid tills polisen kommer 

och hämtar gärningsmannen. Det påverkar direkt ordningsvakter så att de måste ha fler 

ordningsvakter för att klara arbetsuppgifter på krogen. Därför är viktig enligt många 

respondenter att polisen har tillräckliga resurser det vill säga fler polisen särskild under 

helgerna. En av respondenterna menar att UniC måste ha bättre samarbete med 
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ordningsvakterna och polisen och ibland hjälpa till med informationen om olika ungdoms 

gäng. Det är bra att ordningsvakterna på olika krogar vet när UniC är närvarande och hur 

länge. Ordningsvakterna kan ibland räkna med deras hjälp, eftersom UniC ibland är ett 

lugnande medel. Respondenterna menar att UniC ska vara tillgängliga varje fredag och lördag 

eller då det samlas mest folk. Växjö centrum är en viktig knutpunkt och som lockar mycket 

folk särskilt under helgerna. Enligt några respondenterna är alkohol en stor bov när det gäller 

våld i Växjö centrum. Även om alkoholen inte direkt gör människor till våldsverkare så anser 

de att berusade människor tappar omdömet. Onödiga friktioner uppstår när många berusade 

personer träffas på en begränsad yta. Många krogar har stamgäster. Om en av dessa blir för 

berusad en kväll så vill man kanske inte neka dem att köpa alkohol eftersom det är en bra 

kund. Köbildningen utanför krogen ligger ofta till grund för den frustation och irritation som 

kan bildas mellan gästerna. Vissa krogar och nattklubbar får gästerna stå i kö utanför 

krogentrén i väntan på att bli insläppta. Köbildningen leder ofta till bråk. I en del fall har 

mycket allvarliga händelser inträffat. Krogägarna har ofta valt att anförtro ordningen och 

insläppet vid entrédörrarna åt entrévärdar. Men så odlas en viss grund och fientlighet till 

varför gäster senare under kvällen begår ett våldsbrott eller hamnar i bråk. Enligt poliserna 

och ordningsvakterna som jag varit i kontakt med så sker däremot inte så många våldsbrott i 

själva krogkön. Ordningsvakten är inte anställd eller avlönad av polismyndigheten. Det 

förhållandet att en polisman är ordningsvaktens förman och uppdragsgivaren hans 

arbetsgivare kan medföra att ordningsvakten försätts i en besvärlig situation. Enligt många 

respondenter lösningen på ordningsvakternas mellanposition är att låta polisen helt ta över 

ansvaret för ordningsvakterna. Det skulle innebära att samtliga ordningsvakter blir anställda 

av polisen och att polisen förmedlar uppdragen och tar betalt för de uppdrag till vilka 

ordningsvakterna förordnas. En sådan ordning skulle kunna leda till att riskerna för 

lojalitetsproblem minskar. Ordningsvakten ska inte styras av hänsyn till krögaren, utan av 

målet att bidra till lugn och motverka brott. Det skulle bli klart att ordningsvaktens uppdrag i 

första hand kommer från det allmänna. Ytterligare ett argument är att upprätthållandet av 

allmän ordning är ett samhälleligt ansvar. Den 1 januari omorganiserades den svenska 

polisen. De 21 polismyndigheterna slogs samman till en myndighet. Lagändringar ska träda i 

kraft den 1 augusti 2015 (www.regeringen.se). Därför tycker jag att det skulle vara intressant 

att forska vidare i denna fråga efter den 1 augusti 2015. 
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7.Sammanfattning 

Växjö expanderar kontinuerligt vilket bidrar till att allt fler människor samlas på allt mindre 

plats. Våldet i Växjö centrum har ökat senaste åren. Studien syftar till att förstå och förklara 

hur ordningsvakternas mellanställning påverkar deras möjlighet att klarar sina uppgifter.  

Studien bygger på intervjuer med berörda parter så som ordningsvakter, krogägare, Polis, 

UniC (Ungdom i centrum, kyrkorepresentanten och kommunrepresentanter). Aktörer 

medverkar i en samverkansgrupp för att minska våldet i Växjö centrum varje fredag och 

lördag. Intervjuerna baserades på huvudfrågor som; vilket är deras ansvarområde, hur 

påverkas aktörernas verksamhet av organisationens struktur, hur ser samarbete med andra 

aktörer, hur ser arbetssituation för ordningsvakter, hur påverkar ordningsvakternas 

mellanställningar påverkar  deras arbete och vad de tror att man behöver göra för att förbättra 

situation i Växjö centrum. Jag som ordningsvakt deltog även på många ”fredagsmötet” hos 

Polisen med samverkansgruppen som samlas där för att prata hur att de förebygga våld under 

helgerna. Resultatet visar att problematiken beror på att Växjö centrum är krogtät, det är för 

mycket människor på den lilla yta som Växjö centrum utgör, människor är alkoholpåverkade 

och polisen inte kan garantera tillräcklig närvaro under kritiska timmarna. Enligt många 

intervjupersoner är det också viktigt att gator blir ordentligt belysta och att det finns 

papperskorgar för att hålla gator ren från glas och skräp. För att komma till rätta med 

våldsproblematiken så anser respondenterna att krögare måste utbilda personalen i ansvarsfull 

alkoholservering och att personalen på krogarna måste hindra att människor blir för berusade 

på krogen. Polisens närvaro i Växjö centrum är en viktig del och fler gående poliser är en 

nödvändighet. Respondenterna menar att man skapar ett mer samordnat projekt mellan alla 

inblandade i samverkansgruppen. Myndigheterna borde dra in alkoholtillståndet ifrån krögare 

som serverar för mycket alkohol till redan berusade personer. Enligt flera intervjuade 

McDonalds borde stängas kl. 02.00 eftersom nästan alla människor samlas där därför att alla 

nöjesklubbar har öppet till kl. 02.00.Inne på krogen kan man göra mycket i förebyggande 

syfte både vad det gäller miljön och personalens beteende gentemot gästerna. Ordningsvakten 

är inte anställd eller avlönad av polismyndigheten. Det förhållandet att en polisman är 

ordningsvaktens förman och uppdragsgivaren hans arbetsgivare kan medföra att 

ordningsvakten försätts i en besvärlig situation. Respondenternas förslag är att 

polismyndigheterna ordnar ordningsvakter till olika krogar då ordningsvakterna slipper 

besvärligt situation eller dubbla lydnadsplikt mot krögare och polis. 
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 9.Bilagor 

  9.1 Bilaga 1 

        Intervjuguide 

         Bakgrundsfrågor: 

         − Namn? 

         − Ålder? 

         − Hur länge har du arbetat? 

1. Vilket är ditt ansvarsområde? 

 

2. Hur påverkas aktörernas verksamhet av organisationens struktur? 

 

3. Hur ser samarbete med andra aktörer ut? 

 

4. Hur ser ordningsvakternas arbetssituation ? 

 

5. Hur påverkar ordningsvakternas mellansällningen deras arbete? 

 

6. Hur kan man förbättra situation för ordningsvakterna? 
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