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Abstract 
En ordningsvakt är en person som förordnas av polismyndigheten för att upprätthålla 

ordning och säkerhet i samhället, men som inte är anställd inom polisväsendet. En 

ordningsvakt åtnjuter befogenhet att ingripa vid ordningsstörning och brott, och har vid 

sådant utövande rätt att använda sig av försvarlig mängd våld. Under 2017 blev 

förekomsten av ordningsvakter en aktuell fråga då enstaka kommuner i Sverige beslutade 

sig för att komplettera låg polisnärvaro med hjälp av ordningsvakter. Samtidigt kom också 

politiska förslag från flera riksdagspartier som argumenterade för nya 

användningsområden och utökade befogenheter för ordningsvakter. Genom att använda 

Carol Lee Bacchis kritiska policyanalys Whats the problem represented to be? studeras 

några av dessa policydokument i syfte att undersöka vilket samhälleligt problem som 

ordningsvakter förväntas lösa. Uppsatsen påvisar att ordningsvakternas främsta uppgift är 

minska otryggheten i samhället, något som getts allt större fokus i debatten. Dessutom 

visar analysen att polismyndigheten i Sverige uppmanas att söka partnerskap med 

civilsamhället för brottsförebyggande arbete, samtidigt som tydligare mål för polisens 

arbete efterfrågas.  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Polisen är ansvarig för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i Sverige , men trots 

det har ordningsvakter blivit en vanligt förekommande syn i det svenska samhället. Den 

privata säkerhetsbranschen i Sverige är en mångmiljardindustri som anställer 28 000 

personer och omsätter 22 miljarder kronor årligen (Säkerhetsbranschen u.å.). Omsättning 

har ökat kraftigt de senaste åren (Berglund & Lindblad 2016), och allt fler kommuner och 

landsting beslutar sig för att anställa privata företag för att upprätthålla ordningen på 

offentliga platser runt om i landet (Perkiö 2017, & Guwallius 2017). En ordningsvakt 

förordnas av polisen för att hjälpa till att upprätthålla allmän ordning, och således utgör 

dessa lagens förlängda arm. När ordningsvakter anställs av kommuner skapas ofta så 

kallade LOV-3-områden, vilket ger möjligheten att förordna ordningsvakter till platser på 

vilka de normalt inte har några befogenheter. Uppsala är en av Sveriges kommuner som 

anlitar ordningsvakter. Under sommaren och hösten 2017 genomförs en försöksperiod där 

vakter ska patrullera gator och torg i syfte att komplettera polisens närvaro i staden 

(Kommunstyrelsen i Uppsala, 2017), vilket har uppmärksammats både i media och av 

regeringen (Iselidh, 2017).  

 

Parallellt med denna utveckling har polisen i Sverige blivit allt mer kritiserad, dels grundat 

på den kontroversiella omorganisationen. Sedan 2015 har polisen genomgått förändring i 

vad som betraktas som den största omorganiseringen sedan 1965 då myndigheten 

förstatligades. Den nya polismyndigheten avser att utgöras av en mer enhetlig och 

sammanhållen organisation som är mer kostnadseffektiv och produktiv vilket ska öka 

kvaliteten i polisens arbete (Prop. 2013/14:110). Den nya polisorganisationen har mött 

svidande kritik från flera håll, vilket har lett till att mediebilden påvisar en krisande 

myndighet.1 Samtidigt som polisen kritiseras för att vara ineffektiv påbörjar många 

kommuner i Sverige arbetet med att anställa egna ordningsvakter som ska komplettera 

polisens påstådda frånvaro. I takt med denna utveckling höjs dessutom röster från 

                                                 
1 Antal artiklar i svenska kvälls- och dagstidningar som uttryckligen nämner ”Polisens kris” är två (2) under 
perioden 2010-2015 enligt kungliga bibliotekets databas. Under perioden 2016- november 2017 är antalet 
artiklar 379. Artiklar som uttryckligen nämner ”poliskris” var tolv (12)  under perioden 2010-2015, och 670 
under perioden 2016- november 2017. Detta ger en fingervisning av hur polisen porträtteras i media under 
denna tid. http://tidningar.kb.se/?q=%22polisens%20kris%22 
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säkerhetsbranschen som påpekar att det är resursslöseri att staten låter poliser patrullera på 

offentliga platser, eftersom ordningsvakter är mer kostnadseffektiva (Arbman Hansing 

2016).  

 

Att undersöka företeelsen av den ökade utbredningen av ordningsvakter kan dels 

motiveras med hänvisning till ämnets förekomst i samhällsdebatten, men kan också 

hänvisas till ämnets vetenskapliga relevans. Det är relevant att studera vilket samhälleligt 

problem som ordningsvakter förväntas lösa i samhället, och hur detta problem konstrueras 

av politiska aktörer genom policydokument. Den forskning som ligger nära till hands när 

myndigheter konkurrensutsätts av marknaden, eller bedöms utifrån marknadens principer 

utgår ofta från perspektiv hämtade i forskning om New Public Management. Inom fältet 

råder det råder dock en uppfattning om att sådan forskning inte har kunnat förklara de 

förändringar polisen genomgått (Eklund & Landström 2013, 34 och Andersson 2010). 

Visserligen har dessa studier inte uppmärksammat säkerhetsbranschens eventuellt utökade 

ställning i samhället som polisens hjälpreda. Utifrån denna diskrepans så ämnar denna 

uppsats att komplettera den tidigare forskning som gjorts inom området New Public 

Management, genom att applicera ett diskursanalytiskt angreppssätt på dessa idéer i syfte 

att förstå civilsamhällets utökade ansvar för upprätthållande av lag och ordning.  

1.2 Syfte och Frågeställning  
Denna uppsats ämnar att undersöka vilket samhälleligt problem som ligger till grund för 

en ökad efterfrågan på ordningsvakter i Sverige. Genom att studera vad denna 

problemrepresentation grundas på, förväntas uppsatsen kunna belysa den rådande diskurs 

som påverkar uppfattningen av hur lag och ordning bör upprätthållas i Sverige. Dessutom 

avser uppsatsen att klargöra hur diskursen påverkar polismyndighetens särställning som 

ordningsmakt. Genom att undersöka problemrepresentationen syftar uppsatsen till att ge 

ökad förståelse av de policyförslag som efterfrågar fler ordningsvakter i Sverige.  

 

Frågeställningen lyder som följande:  

 

- Vilket samhälleligt problem förväntas ordningsvakter råda bukt på? Vilka 

antaganden ligger till grund för denna syn?  

- Hur kan beslut att anställa ordningsvakter förstås, i relation till rådande uppfattning 

om hur polismyndigheten bör organiseras och förhålla sig till civilsamhället?  



 3 

2. Bakgrund 
För att klargöra hur en ordningsvakt definieras i lagen och vilka befogenheter de besitter, 

så kommer en genomgång av lagen om ordningsvakter, inklusive dess historik, att kort 

beskrivas nedan.   

 

Till att börja med är en ordningsvakt en person som inte är anställd inom polisväsendet, 

utan av ett auktoriserat bevakningsföretag eller direkt av en arrangör eller krögare, men 

som förordnas av polismyndigheten och samverkar med ordningsmakten för att 

upprätthålla ordning i samhället. Till skillnad från väktare, som endast erhåller samma rätt 

som envar att ingripa, så besitter ordningsvakter ytterligare befogenheter att ingripa vid 

ordningsstörning och brott, liksom vid fara för ordningsstörning och brott. Vid sådant 

utövande har ordningsvakten rätt att vid behov använda sig av viss mängd våld (Munck 

et.al 2005, 39-44). Yrket har mångårig historia och har nära kopplingar till polisyrket till 

den milda grad att skillnaden mellan en ordningsvakt och polis var svårdefinierad innan 

polisen förstatligades år 1965 (Munck et.al 2005, 15). Strax innan avkommunaliseringen 

av polisen bildade staten år 1964 ABAB, ett eget bolag för att bedriva bevakning av 

myndighetslokaler och vissa offentliga platser, genom vad som kallades för 

monopolförordningen. Genom upphävandet av förordningen har det statliga företaget 

ABAB sedermera blivit övertaget av diverse företag, bland annat av danskägda Falck 

Security (Munck et.al 2005, 19), som är en stor aktör på den skandinaviska marknaden. 

Förekomsten av ordningsvakter har dock ingen jämförbar motsvarigheter i EU, bortsett 

från vissa likheter med de finska ordningsvakterna (järjestyksenvalvoja) (DS 2003:50, 67 

och Guwallius 2017). I Sverige blev utbredning av ordningsvakter vanligare under 1980-

talet, då antalet antalet ordningsvakter och auktoriserade bevakningsföretag ökade mycket 

kraftigt. Till stor del bestod denna ökning av förändrade handlingssätt hos företag, som 

började anställa externa företag istället för att bedriva verksamheten på egen hand som de 

gjort tidigare (Munck et.al 2005, 17-18).  

2.1 Lag (1980:578) om ordningsvakter 
Den nuvarande lagstiftningen kom på plats 1980 vari ordningsvakternas förutsättningar 

klarlades. Även om användandet av ordningsvakter ser annorlunda ut idag, där kommuner 

anställer vakter att patrullera offentliga platser, så har de juridiska förutsättningarna inte 

förändrats. Snarare tyder vissa tecken på att det lagförslag som bifölls i riksdagen inte 
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önskade dagens situation, där ordningsvakter i vissa fall förväntas komplettera polisens 

arbete. I den proposition som lades fram konstaterades det att ordningsvakter inte ska 

konkurrera med polisens ansvar för ordning och säkerhet, och att bevakningsbranschens 

verksamhet endast ska ses som ett komplement till polisen under överskådlig framtid 

(Munck et.al 2005, 21). 

 

Lagen ger möjlighet för ordningsvakter att förordnas på vissa allmänna lokaler och platser 

som preciseras i detalj, ofta vid arrangemang som anordnas i vinstdrivande syfte. Lagens 

tredje paragraf ger dock utrymme för att kringgå dessa geografiska begränsningar och ger 

möjlighet för ordningsvakter att i praktiken förordnas var som helst. Dessa områden kallas 

ofta för LOV 3-områden. Det är med stöd i denna paragraf som bl.a. Uppsala Kommun 

har getts möjlighet att upprätta ett stort område i citykärnan där ordningsvakter kan 

patrullera. Lagen föreskriver dock att LOV 3-områden endast kan upprättas om särskilda 

skäl föreligger, som vid områden där ordningsproblemen är mycket svåra eller praktiskt 

omöjliga att lösa på annat rimligt sätt. Införandet av ett sådant område måste dock ha i 

omtanke att ordning och säkerhet är polisens generella ansvar samt att det endast bör 

användas under en övergående period (Munck et.al 2005, 29-31). Tidigare har sådana 

områden varit svåra att upprätta, och förfrågningar har dömts tämligen strikt, eftersom det 

endast ska användas vid undantagsfall (Munck et.al 2005, 29-31). I dagsläget bedöms 

dock paragrafen inte lika strängt och enligt vissa kritiker beräknas upp emot 500 LOV 3-

områden existera i Sverige(Guwallius 2017, s 178, 258).  
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3. Teoretiskt ramverk 
3.1 What’s The Problem Representet To Be? 
För att besvara uppsatsens frågeställning, om vilket problem som förväntas lösas av de 

förslag som ökad användning av ordningsvakter innebär, kommer ett diskursteoretiskt 

ramverk som inspirerats av Carol Lee Bacchi att användas. Detta görs för att ge förståelse 

till vad som föranlett problemrepresentationen, samt för att studera hur rådande diskus 

bidrar till att forma händelseutvecklingen. Hur termen diskurs ska tolkas finns det skilda 

uppfattningar om. Bergström och Boréus påvisar att den mest förekommande, och delvis 

felaktiga, föreställningen av begreppet diskurs utgörs av en föreställning som är synonym 

med perspektiv, t.ex. den nyliberala diskursen, men då förbises de ontologiska och 

epistemologiska frågor som begreppet innebär (Bergström och Boréus 2012, s 355-7 ). 

Gemensamt för diskursanalytisk inriktning är nämligen att den förutsätter vissa teoretiska 

antaganden om bl.a. epistemologi, där språket spelar en avgörande roll för att förstå 

samhället. Språket är att betrakta som en social konstruktion vilket gör det svårt att studera 

samhället oberoende av rådande diskurs (Esaiasson et al. 2012, 212). En diskurs grundas 

på en konstruerad sanning som stipulerar vad som är möjligt att tala, tänka och skriva om 

samhället (Bacchi 2009, s 35-7). Det innebär att hur ett problem betraktas i samhället är 

förenat med rådande diskurs, vilket gör att en skildring av problem utanför de 

referensramar som etablerats som sanning blir vanskligt. När diskursen då ska analyseras 

ifrågasätts den allmänt vedertagna och accepterade sanningen, samt det maktperspektiv 

som konstruerar dessa (Esaiasson et al. 2012, 212).  

 

Bacchis tillvägagångssätt grundas på vissa poststrukturella antaganden om hur man bör 

studera de program eller handlingsplaner som skapas inom politiken. Det finns 

förväntningar på politiken att kunna åtgärda problem i samhället, och Bacchi hävdar att 

det generellt existerar en positiv bild av dessa politiska förslag, vilka ofta betraktas som 

rationella lösningar på vissa samhälleliga problem. Det kritiska förhållningssätt Bacchi 

förespråkar innebär en alternativ syn på policyprocessen, varpå det läggs särskilt fokus på 

problemformuleringarna. Hur formuleringen av ett problem uppstår studeras som en 

endogen del av policyprocessen. Bacchi hävdar att en policy inte adresserar objektiva 

problem som existerar utan tolkning i samhället, utan att själva lagförslagen konstituerar 

det problem som de ska lösa (Bacchi 2009, xv). Detta angreppssätt innebär en kritik mot 

föreställningen av problemidentifieringen som en del utanför policyprocessen, där 
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samhälleliga problem uppstår för en objektiv betraktare. Om problemformuleringen inte 

betraktas som endogen, skapas föreställningen av att samhället är väl fungerande såvida 

inga politiska förslag presenteras (Bacchi 2009, xvi), vilket innebär att hälsan tiger still. 

Genom Bacchis betraktelsesätt är målet att ifrågasätta själva formuleringen. Då vi endast 

kan identifiera en social konstruktion av de problem i samhället, vilka tidigare ansågs vara 

oberoende av tolkning, så bör därav problemformuleringen studeras för att genomskåda 

rådande uppfattning av vissa problem i samhället (Bacchi 2009, xvii). 

 

Denna typ av diskursanalys handlar inte enbart om språkets betydelse, utan själva 

uppkomsten av diskursen kan betraktas som maktutövning, då vissa individer, grupper 

eller institutioner besitter större möjlighet konstituera denna. Bacchi menar att man inte 

enbart kan studera staten för att observera denna maktutövning, utan bör också betrakta 

andra inflytelserika grupper och individer i samhället. Detta innebär svårigheter med att 

urskilja vem som har makten i distinktionen mellan civilsamhället och staten (Bacchi 

2009, 26). Gemensamt för diskursanalytisk teori är att den fokuserar på maktförhållanden, 

om vem som har företräde att uttala sig och därigenom konstituera vad som är korrekt i 

samhället (Bergström och Boréus 2012, 381). Detta innebär att det ofta existerar 

konkurrerande diskurser under samma tid, vilket får betydelse för maktförhållandena 

mellan olika grupper i samhället (Esaiasson et al. 2012, 381).  

 

Fokus i analysen What’s the problem represented to be? (hädan efter WPR) handlar om att 

studera vilka normer som begränsar specifika aktörer, snarare än att studera aktörernas 

motiv. För att ge ett exempel som angränsar till denna uppsats, så kan kriminalpolitiken 

studeras med denna analysmetod för att ifrågasätta vem som har makten att definiera vad 

som är brottsligt eller oönskat i samhället (Bacchi 2009, 100ff . ). Bacchi föreslår att 

problematiseringen av brottslighet bör studeras genom att applicera ett poststrukturellt 

perspektiv, eftersom rådande syn på brottslighet sällan ifrågasätts, vilket gör att 

kriminalitet ofta anses kunna observeras objektiv (Bacchi 2009, 120-121). Själva 

definitionen av vad som är att betrakta som brottsligt i samhället förknippas ofta med 

skada. Genom att försätta andra människor i skada, eller genom att undertrycka 

människors frihet så begås brottsliga handlingar. Denna föreställning innebär att samhället 

uppfattar street crime, vilket är olika typer av tjuvnadsbrott som främst sker i det 

offentliga rummet, som mer problematiskt för samhället än white collar crime, vilket ofta 

handlar om ekonomisk brottslighet (Bacchi 2009, 107).  
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Maktperspektivet i WPR-analysen är inspirerad av Foucaults syn på regerandekomplexet, 

governmentality, som utgörs av ett resonemang om vilka föreställningar som ligger till 

grund för statens möjlighet att styra samhället (Bacchi 2009, 26). Bacchi menar att inom 

kriminalpolitiken har staten vissa förväntningar på sig för att hantera brottsligheten i 

samhället. Detta resonemang är hämtat från David Garland som studerat hur 

förväntningarna på staten att hantera brottsligheten har skiftat från vad han kallar penal 

welfarism till culture of control. Tidigare sågs kriminella som nödgade till brottslig 

handling på grund av social utsatthet, vilket innebar att staten hade möjlighet att erbjuda 

kriminella stöd att komma ur fattigdom eller erbjuda de olika former av 

rehabiliteringsprogram. Den rådande synen på kriminella ser dem endast som förövare 

som genomför brott av ren hänsynslöshet, vilket hindrar staten från andra åtgärder än i 

linje med skärpta straff och ökad kontroll. Denna förändring av synen på brottslighet 

härleds till en förändrad syn på välfärdsstatens plikt att ta hand om medborgarna, vilket 

har förändrats i takt med marknadsliberala idéer inom offentlig sektor (Bacchi 2009, 110). 

Garland hävdar att denna marknadsorienterade roll som staten nu har, innebär att den inte 

längre förväntas att självmant hantera brottsligheten (Garland 2001, 75, 125ff). Idag 

uppmanas istället fler aktörer i samhället att ta ansvar för att upprätthålla lag och ordning, 

samtidigt som staten förväntas minska sina omkostnader. Denna utveckling går i led med 

New Public Management, som karakteriserar statliga myndigheters förändrade roll i 

samhället på senare tid.  

 

3.2 New Public Management som diskurs 
För att undersöka hur brottsligheten har konstruerats som problem i samhället på ett sådant 

sätt att ordningsvakter förväntas kunna åtgärda problemet, kommer New Public 

Management att skådas som diskurs för att utreda vilken betydelse marknadsinfluerade 

idéer har haft i de policyförslag som föreslår ökad användning av ordningsvakter. 

Diskursen kommer också att användas för att klarlägga vilka förutsättningar de förslag 

som ges på att förbättra polismyndigheten har på att samarbeta med civilsamhället.  

 

De modeller som förekommer vid statsvetenskapliga studier av myndigheters förändring 

till att bli mer marknadsorienterade kallas New Public Management (hädanefter NPM), 

och beskriver den allt mer komplicerade roll staten fått till medborgare som konsekvens av 
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förändringar inom förvaltningen. NPM kan betraktas som ett paraplybegrepp över flertalet 

nya modeller för att betrakta de förändringar inom förvaltningspolitiken som skett sedan 

1980-talet (Lane 2000, 3), främst i USA, Storbritannien , Australien, Nya Zealand, samt i 

viss utsträckning i ett par Europeiska länder, däribland Sverige(Almqvist 2006, 29). Dessa 

nya styrformer inom offentlig sektor kategoriseras av en näringslivsinspirerad förvaltning, 

där målstyrning och kostnadseffektivitet har blivit ledord. Denna förändring har i viss mån 

varit ideologiskt kontroversiell, och förknippas ofta med nyliberalism (Bäck et.al 2015, 

215), och företrädare som Ronald Reagan och Margret Thatcher. Teorin är synonym med 

att ifrågasatta i vilken mån samhället bör regleras och till vilken utsträckning detta bör 

göras av den offentliga sektorn (Lane 2000, 3). Den produktion av service i samhället som 

förvaltningen förknippas med anses ofta vara mer effektiv när den följer marknadens 

logik, och NPM innefattar en kritik av egenvärdet i att bevara produktionen i offentlig regi 

(Pierre & Sundström 2009). Generellt kan sägas att resultat har givits större fokus än var 

produktionen äger rum, och därav har målstyrning blivit ett utmärkande drag för NPM 

(Bäck et.al 2015, 215). I Sverige har NPM varit betydande för den politiska utvecklingen 

inom kommuner och förvaltning. Framförallt har utvecklingen varit framträdande inom 

kommunerna som både applicerat företagsinspirerade former för den interna 

organisationen, samt för vissa kommunala verksamheter som blivit privatiserade eller 

styrda genom upphandling (Bäck et.al 2015, 215 & Almqvist 2006, 25). Under 80-talet 

talades det dock mer om decentralisering än marknadisering, vilket frikommunföresöket 

från 1984 visar exempel på (Lidström 2012, 277). Fokus på att minska avståndet mellan 

förvaltning och medborgare kan dock vävas in under paraplybegreppet NPM, då en rad 

kontroversiella försök att bolagisera kommunal verksamhet förekom under denna tid 

(Almqvist 2006, 9). Under  90-talet talades det dock nästan uteslutande om NPM, och 

målstyrning genom beställare/utförar-modellen dominerande den offentliga verksamheten 

i hela Sverige (Almqvist 2006, 10). Den politiska sprängkraften som NPM innebär är idag 

inte lika potent, och de reformer som genomfördes inom välfärdssektorer och 

förvaltningsmyndigheter är inte längre lika kontroversiella. Almqvist menar att idag ställs 

krav på de offentliga institutionerna att de ska vara just flexibla och kundorienterade 

(Almqvist 2006, 11). Det betyder däremot inte att företagiseringen inom offentlig sektor 

varit friktionsfri, något som har lett till att dagens ideal snarare inspireras av governance, 

där horisontella nätverk och medborgardialog ses som ledord, än NPM (Pierre & 

Sundström 2009). 
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3.2.1 NPM och synen på brottslighet 

Inom kriminalpolitiken i främst anglosaxiska länder har marknadsfixeringen fått betydelse 

för synen på problemet brottslighet. Dramatiskt ökande brottslighet under efterkrigstiden 

ledde till ett paradigmskifte under 50-talet av synen på brottslighet, då det ansågs vara ett 

problem som hela samhället måste handskas med och inte bara staten. Under denna period 

etablerades uppfattningen om att hela samhället gemensamt bör bekämpa brottsligheten, 

samtidigt som man erkände nationalstatens begränsningar att upprätthålla lag och ordning 

på egen hand, vilket innebar att privatisering och företagisering av ordningsmakten blev 

accepterat (Garland 2001, 105, 116). För polisen innebar detta man uppmanades att söka 

partnerskap med civilsamhället för att gemensamt agera mot kriminalitet. Garland 

beskriver att det länge funnits en myt om staten som garant för ordning och säkerhet inom 

en nation (Garland 2001, 109). Denna uppfattning är djupt grundad i vår politiska självbild 

menar Garland, då klassisk statsvetenskaplig litteratur ofta framhåller att staten är den 

enda institution som legitimt kan inneha rätten att förhindra brott och upprätthålla ordning. 

Även White drar slutsatsen att många medborgare i liberala demokratier är påverkade av 

en uppfattning om att staten bör stå för allt vad polisarbetet innebär, vilket får innebörden 

att så fort marknadstermer eller tänk dyker upp inom området, möts det av mycket skepsis 

(White 2015, 285). Brottslighet har således konstruerats till ett problem som förväntas 

lösas genom politiska beslut, vilket har lett till att dagens folkvalda politiker är angelägna 

att finna diverse lösningar på problemet brottslighet. Det är viktigt för folkvalda att de 

lösningar som presenteras har stöd hos väljarna, och visa medborgarna att man är villig att 

gå hårt mot brottsligheten. (Garland 2001, 109-110). 

 

Polisens mål framstår som otydliga när de utformas med hög abstraktionsnivå. Det finns 

ett avstånd mellan politiska mål och polisens möjlighet att infria dessa mål i det arbete 

som utförs på daglig basis (Garland 2001, 111). Således uppstår en konflikt mellan 

politiken och polismyndigheten, vilket blir framträdande av det marknadsideal som finns 

inom offentlig sektor. Den expertis och erfarenhet polisanställda besitter riskerar att 

hamna på kollisionskurs med de mål som sätts upp på politisk väg. Det dagliga arbetet för 

enskilda poliser utgår inte från vad som är varken lönsamt eller effektivt, utan den 

rationalitet som präglar enskilda polismän handlar i stor utsträckning om att ”fånga bovar” 

(Garland 2001, 111). Polisarbetet symboliseras därav av en balansgång mellan de 

förväntningar medborgare har på staten att upprätthålla lag och ordning, och vilka 

möjligheter polisen har att arbeta utefter.  
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NPM har inneburit ökade krav på polismyndigheten att etablera kundrelationer med delar 

av civilsamhället. Dessa krav som ställs på polisen från politisk håll innebär att polisen 

inte längre arbetar för allmänhetens intresse i samma utsträckning som om polisen inte 

förväntas vara marknadsinspirerad. Förändringen innebär att polisen arbetar i högre grad 

för att tillfredsställa den specifika kunden, som kan vara både företag och kommuner, men 

också brottsoffer. Denna förändring innebär en avsevärd risk att samhället får ojämlik 

tillgång till säkerhet, då betydelsefulla grupper ges större inflytande över polisen (Garland 

2001, 117). Som konsekvens av detta förflyttas ansvaret för ordning och säkerhet från 

samhället i stort till den specifika kunden, som också förväntas att skydda sig mot brott. 

(Garland 2001, 119)  Det kan betyda att det ställs större krav på eventuella brottsoffer att 

använda sig av försiktighetsåtgärder som t.ex. att undvika osäkra områden, införskaffandet 

av ett extra tåligt cykellås eller inbrottslarm för hemmet. Som medborgare premieras dessa 

försiktighetsåtgärder av samhället genom t.ex. billigare hemförsäkring genom så kallad 

larmrabatt. Denna utveckling kallar Garland för responsibilization vilket i denna uppsats 

översätts till ansvarstilldelning, där statens huvudsak inte längre är att arbeta mot 

brottsligheten, utan att bestraffa brottsligheten, samtidigt som polismyndigheten förväntas 

samarbeta med privat sektor, som säkerhetsbranschen för att ta fast brottslingar (Garland 

2001, 120-5).  

3.2.2 NPM och synen på polismyndigheten 

Inom polismyndigheten i Sverige har vissa tendenser för NPM kunnat skådats, även om de 

inte varit lika framträdande som inom andra myndigheter. Andersson skriver att 

förändringen är knappt anmärkningsvärd, främst eftersom det är en myndighet med lång 

historia och inarbetade rutiner som främst sätts av byråkraterna själva, alltså av 

polismannen ute i fält. Sådana institutioner är svåra att förändra eftersom det finns ett 

inneboende motstånd mot omorganiseringar i organisationer med stark kåranda. 

(Andersson 2010, 105). Eklund och Landström menar dock att NPM inneburit att 

polismyndigheten har tillfälle, och uppmanas likt andra myndigheter, att söka partnerskap 

hos både företag och ideella organisationer (Eklund & Landström 2013). Dessa 

organisationer kan utgöras av säkerhetsbranschen, parkeringsbolag eller organisationer för 

grannsamverkan mot brott. Trots vissa reformer som uppkommit i takt med ökat 

marknadsfokus, så har de förändringar som gjorts inom polisen i Sverige inte varit så 

långtgående att statens roll i styrning och reglering har urholkats, vilket gör att NPM är 
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vilseledande för att beskriva polisens förändringar (Eklund & Landström 2013, 34). 

Konsekvenserna har snarare varit tvetydighet då polisen möts av motstridiga mål som 

handlar om kostnadseffektivisering, samtidigt som det finns krav på prestationshöjning 

inom myndigheten (Eklund & Landström 2013, 35). Även Andersson påpekar att de 

motsägelsefulla målen som ställs påverkar polisen i större utsträckning än andra 

myndigheter just eftersom polismannen måste brygga de formella mål som sätts upp med 

den verklighet de möter på gatan, där dessa mål kan upplevas som avlägsna (Andersson 

2010, 114-5).   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att polisen är en myndighet med ett säreget uppdrag som 

inte kan jämföras med andra myndigheter, och därav menar Eklund & Landström att 

outsourcing av polisväsendet vore mycket negativt (2013, 40). Således går det att 

argumentera för att detta teoriområde är normativ, eftersom litteraturen ofta resonerar 

kring vad som är det mest effektiva sätt för förvaltningen att bedrivas. Lane menar att 

NPM-forskare ofta resonerar om marknadsfixeringen är önskvärd (Lane 2000, 1-5), och 

Almqvist konstaterar att både förespråkare och motståndare till NPM söker bekräftelse 

inom litteraturen för att styrka att deras tes är rätt (Almqvist 2006). Det går dock, trots 

motsättningar inom forskningsområdet,  att dra vissa slutsatser kring fenomenet och 

påpeka att rådande konsensus handlar om att staten inte ska vara allt för omfattande och 

fatta beslut åt individer. Pierre menar att medborgare är förmögna att själva se efter sina 

intressen idag än någonsin tidigare (Pierre & Sundström 2009).  
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4. Metod 
4.1 Policyanalys: What’s The Problem Represented To Be? (WPR) 
För studera vilket problem som ordningsvakter förväntas lösa kommer Bacchis 

analysmetod What’s the problem represented to be? (WPR) att användas som 

utgångspunkt för att studera de policydokument som behandlar kriminalpolitikens 

utveckling i Sverige. Bacchis metod för att studera offentlig förvaltning är att betrakta som 

en typ av diskursanalys inspirerad av Foucault (Bacchi 2009, 26). En diskursanalys 

används för att klarlägga och identifiera vissa språkliga teman eller begrepp som utgör 

dolda strukturer vilka styr vår uppfattning av samhället (Hjerm & Lindgren 2010, 86 & 

Esaiasson et al. 2012, 212).  Det innebär en annorlunda undersökning av material än vad 

som erbjuds i en konventionell textanalys. Då fokus läggs på den språkliga användningen i 

det empiriska materialet, istället för det manifesta budskapet, så förväntas diskursen att 

kunna genomskådas. Med ett sådant perspektiv innebär det att de idéer som studeras inte 

ska ses som en konsekvens av en objektiv verklighet, utan att dessa idéer genom sin 

språkliga användning formar och upprätthåller den bild vi har av verkligheten (Bergström 

och Boréus 2012, s 354). Som nämnt under tidigare del av denna uppsats påvisar Bacchi 

att den språkliga användningen inte enkom är den huvudsakliga analysinriktningen, utan 

diskursen bör ses som en form av maktutövning, där vissa individer, grupper eller 

institutioner besitter större möjlighet konstituera rådande diskurs.   

4.2 Operationalisering  
För att besvara uppsatsens frågeställning om vilket samhälleligt problem som ligger till 

grund för den ökade användningen av ordningsvakter i Sverige, samt vilka uppfattningar 

som påverkar polismyndighetens utveckling, kommer jag att undersöka i vilken mån det 

empiriska materialet ger uttryck för en diskurs som influerats av NPM. För att undersöka 

denna diskurs krävs det att vissa begrepp operationaliseras. Huruvida 

problemframställningen har blivit konstruerad med influenser av NPM kommer att 

bedömas utifrån i vilken mån civilsamhället förväntas vara delaktiga i arbetet mot 

brottsligheten. Om det ges uttryck för att andra aktörer än staten bör involveras i arbetet 

betraktas det således som en del av den ansvarstilldelning som ovan beskrivits, då 

civilsamhället förväntas vara delaktiga för att upprätthålla ordning och säkerhet samtidigt 

som polisen uppmanas att söka partnerskap hos företag eller andra icke-statliga 

organisationer.  
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Som genomgången av NPM ovan visat, innebär denna inriktning att myndigheter i Sverige 

har blivit näringslivsinspirerade. Målstyrning blivit ett utmärkande drag, vilket innebär att 

tydliga mål efterfrågas för att kunna utvärdera myndighetens verksamhet. Därav kommer 

jag eftersöka hur målen för polismyndigheten formuleras i de policydokument som utgör 

det empiriska materialet, och huruvida dessa mål involverar resonemang om 

kostnadseffektiv och kundorientering. Om policydokumenten ger uttryck för att vikten bör 

ligga på att dessa mål uppnås, snarare än vem som utför uppdraget, kommer de att 

bedömas vara influerade av NPM.  

4.3 Fallstudie 
Trots att förekomsten av ordningsvakter är nästintill unikt för Sverige, bortsett från dess 

finska motsvarighet, så finns det samtidigt vissa exempel på hur ordning och säkerhet har 

företagiseras i andra länder, främst Storbritannien och USA. Således finns det principiellt 

inget som talar mot en jämförande studie mellan länder vari en sådan studie skulle kunna 

kartlägga vissa kausala samband för händelseutvecklingen. En sådan utformning av denna 

uppsats kan dock innebära vissa svårigheter att urskilja kausala samband, då respektive 

lands styrelseskick till stor del förklarar variationer av hur utbrett företagiseringen av den 

offentliga sektorn sett ut (Almqvist 2006, s 29-30), vilket då skulle innebära problematik 

att uppnå reliabilitet. Denna uppsats avser att studera vilka avtryck rådande diskurs om 

företagisering ger i svensk kontext, och därav kommer studien att utformas likt en 

fallstudie, vilket förväntas ge djupare förståelse till fenomenets specifika förutsättningar i 

Sverige.  

4.4 WPR-analysen 
Det analysverktyg som Bacchi utvecklat för att studera problemframställningen och dess 

konsekvenser i policydokument består av sex frågor som nedan kommer att beskrivas. 

Bacchi presenterar att man bör arbeta med policyförslagen ”bakifrån” för att förstå vilket 

problem som ska lösas genom en viss åtgärd, för att sedan kunna anknyta dessa i en teori 

(Bacchi 2009, s 102).  I denna uppsats kommer de två sista frågorna inte att involveras, 

vilket argumenteras för nedan.   
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4.4.1 What is the problem represented to be in a specific policy? 

Den första frågan som presenteras innebär att utmana den traditionella bilden av politiken 

som problemlösare av samhälleliga problem, där dessa problem går att objektivt observera 

utan att tolkning krävs (Bacchi 2009, s 2-4). Genom att arbeta bakifrån och utgå från de 

lösningar som presenteras i ett förslag eller färdig policy kan implicita 

problemframställningar förtydligas, och avsändarens tolkning av vad som är problemet 

blottas. Därav betraktas problem som konstruerade och formulerade av den specifika 

policy som undersöks, vilket innebär att det inte finns en objektiv verklighetsbeskrivning 

av ett problem. En policy är ofta komplex, då flera åtgärder kombineras, vilket betyder att 

det kan existera fler än en problemrepresentation inom en policy. Dessa kan dessutom 

framstå som motsägelsefulla emellanåt, vilket innebär att i ett sådant fall bör den mest 

dominanta problemrepresentationen förtydligas.  

4.4.2 What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 

problem? 

Den andra frågan syftar till att belysa vad som underbygger den problemrepresentation 

som identifierades under den första frågan. Att undersöka vilka antaganden som står till 

grund för problemet åskådliggör vad som allmänt accepteras som sanning, och ger 

exempel på vilka epistemologiska och ontologiska antaganden som ligger till grund för 

problemframställningen (Bacchi 2009, s 4-8). Genom att identifiera vilka förgivettagna 

antaganden som uppfattningen av problemet bygger på går frågan djupare än att endast 

förklara aktörernas egna föreställning av ett problem, eftersom man fokuserar på vika 

förutsättningar som krävs för att göra den aktuella formuleringen av problemet. Bacchi 

utgår från uppfattningen att policys byggs upp av en diskurs som innefattar mer än bara 

den språkliga användningen. För belysa diskursen eftersöker man vissa aspekter som kan 

klarlägga inriktningen, genom att studera dikotomier, nyckelbegrepp och kategorier, som 

utgör den politiska rationaliteten eller logiken.  

 

Vad gäller dikotomier utgörs dessa av motsatspar som ofta har ett hierarkiskt förhållande 

till varandra. För denna uppsats utgörs dessa av divergensen offentligt eller privat, vars 

hierarkiska förhållande innebär att det går att urskilja vad som är positivt laddat vid olika 

tillfällen.  
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Nyckelbegrepp utgör mer abstrakta koncept än dikotomierna och kan ha något oklar 

betydelse som inte är uppenbar. Ett sådant begrepp som kommer att studeras i denna 

uppsats är otrygghet, vilket kräver en närmare redogörelse för att bli uppenbar. Då 

otrygghet kan vara kopplat till brottslighet, även om termen i sig inte kräver det, så krävs 

det ett resonemang om hur det abstrakta begreppet otryggheten uppkommer. Trots att 

språket antyder det så behöver otrygghet inte nödvändigtvis utgöra motsatsen till trygghet, 

något som redogörs närmare under analysdelen. Ett annat nyckelbegrepp som också 

kommer undersökas i denna uppsats är effektivitet, i vilket det också återfinns viss 

tvetydighet. Dels kan begreppet handla om en subjektiv bedömning av effektiviteten i ett 

visst arbete, men det kan också relatera till kostnadseffektivitet. Oavsett vilka värden som 

tillskrivs dessa nyckelbegrepp så är dessa inte självklara, och hur de betraktas i 

policydokument får betydelse för hur problemformuleringen ser ut.  

 

Kategoriseringen i detta sammanhang innebär att definiera vem som är t.ex. kriminell eller 

medborgare, eller vem som orsakar otrygghet. Hur kategoriseringen görs av vissa grupper 

får betydelse eftersom det konstruerar vilka möjligheter gruppen ges i samhället, eller 

vilka policyförslag som blir möjliga att presentera.  

 

4.4.3 How has this representation of the problem come about? 

Den tredje frågan utforskar när en viss problemrepresentation uppstod i samhället. Dels 

fokuserar frågan på att klargöra vilken händelseutveckling eller vilka beslut som föranlett 

och bidragit till den nuvarande problemformuleringen. Frågan innebär också att man 

medger att möjligheten för att andra konflikterande representationer av problemet kan 

existera samtidigt (Bacchi 2009, s 10-12). Denna metod inspireras av genealogin, i vilket 

syfte man undersöker upprinnelserna till en viss utveckling för att klargöra vilka specifika 

punkter som varit avgörande för den inriktning som sedan valdes. Denna fråga kan ge 

inblick i hur vissa maktrelationer påverkar utvecklingen. För möjligheten att styra krävs 

vetskapen om hur samhället ser ut, och med detta poststrukturella synsätt som Bacchi 

förespråkar, så ifrågasätts vilken statistik som produceras på området. För denna uppsats 

kan det handla om hur man mäter effektiviteten hos polismyndigheten, om det är 

ekonomiska termer som avgör, eller om det är hur många som grips. Hur brottslighet mäts 

kan också vara relevant att studera i denna uppsats, då statistiken antingen kan fokusera på 
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mätningar av otrygghet i samhället, eller på brottsstatistik som ska tala om huruvida 

brottsligheten ökar eller minskar.  

4.4.4 What is left unproblemativ in this problem representation? Where are the 

silences? Can the problem be thought about diffrently? 

Den fjärde frågan i Bacchis analysverktyg innebär ett kritiskt förhållningssätt med vilken 

man efterforskar vad som blir effekterna av en viss problemrepresentation. 

Utgångspunkten är att identifiera vad som inte blir problematiserat vid ett specifikt tillfälle 

(Bacchi 2009, s 12-14).  Om lösningen som policydokumenten presenterar medför att 

civilsamhället eller kommuner bör anställa ordningsvakter för att hjälpa polisen, innebär 

den problemformuleringen att andra synsätt av problemet blir hindrade. Således 

omintetgörs alternativa problemrepresentationer som kanske antyder att ett utbrett 

utanförskap i vissa områden är det huvudsakliga problemet, och inte att polisen är dåligt 

bemannad eller har felaktiga mål med verksamheten. Frågan handlar alltså om att fokusera 

på de förutsättningar som gör att vissa problemrepresentationer blir dominerande, medan 

andra tystas.  

4.5 Avgränsning 
Den femte frågan What affects are produced by this representation of the problem? 

fokuserar på de materiella konsekvenserna som uppstår en viss problemrepresentation, och 

belyser vilka hinder eller möjligheter som tolkningen av problemet skapar för vissa 

grupper i samhället (Bacchi 2009, s 15-18). Eftersom denna uppsats inte kommer fokusera 

på vilka materiella konsekvenser som en viss problemframställning medför, så kommer 

denna fråga inte att användas i analysen. Nackdelen med att inte inkludera denna fråga är 

dess potential att visa vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår vid en specifik 

problemframställning, och hur ordning och säkerhet fördelas ojämnt i samhället, något 

som fördjupar resonemanget om diskursen som ett maktinstrument. 

 

Likaså kommer den sjätte frågan How/where is this representation of the problem 

produced, dusseminated and defended? How could it be questioned disrupted and 

replaced? , som tar upp varför vissa problemframställningar dominerar och får legitimitet 

hos befolkningen (Bacchi 2009, s 19) att utelämnas i denna uppsats. Denna fråga belyser 

ofta medias roll, eller andra inflytelserika aktörer bortom staten, och deras möjligheter att 

sprida en viss problemframställning. Dessa kommer att uteslutas då uppsatsens 
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frågeställning inte relaterar till dessa i samma grad som de första fyra frågorna, men 

framförallt för att begränsa uppsatsens längd.  

4.6 Reflexivitet 
När ett diskursteoretiskt ramverk ska användas är det viktigt att jag som student och 

författare av denna uppsats är medveten om min egen problemformulering, och hur denna 

påverkar tolkningen. Bacchi förklarar att vi alla är påverkade av rådande normer och egna 

övertygelser, vilket innebär att vi inte godtroget kan godta vissa problemframställningar 

utan att reflektera över våra egna motiv (Bacchi 2009, s 19). WPR har en normativ 

agenda, där man utgår från att vissa problemformuleringar främjar vissa grupper mer än 

andra, vilket innebär att jag kommer att vara kritisk mot den problemframställning som 

gjorts. Även om poängen med WPR-analysen är att ifrågasätta och synliggöra effekter av 

vissa formuleringar, så innebär det däremot inte att jag anser att rådande 

problemrepresentation per se är felaktig.    

4.7 Metod för insamling av empiriskt material 
Det empiriska material som kommer att studeras i denna uppsats kommer att utgöras av 

offentligt tryck där jag bedömer att diskursen kan vara förekommande. En sådan 

datainsamling medför dock risken att materialet blir allt för omfattande, vilket ställer krav 

på begränsning. Vid snäva urval finns dock risken att relevant material exkluderas vilket 

leder till att analysen kan bli skev, eller att slutsatser dras av extremfall (Esaiasson et al. 

2012, 221). För att insamla relevant material där diskursen framkommer, kommer därför 

det offentliga trycket att bestå av dokument som lyfter förslag om ordningsvakter och 

andra förändringar inom rättsväsendet under nuvarande eller föregående riksdagsår. Jag 

kommer att i riksdagens databas söka efter propositioner/ skrivelser och motioner som 

publicerats under denna period och som nämner ordningsvakter. För att få ett tillräckligt 

brett material kommer jag att eftersöka dokument från både regeringen och oppositionen. 

För att undvika att slutsatser dras av extremfall, så kommer motioner från enskilda 

ledamöter att uteslutas i förmån för partimotioner.  

  



 18 

5. Empiriskt material 
Det empiriska material som utgör analysen i denna uppsats består av Liberalernas 

partimotion Stärkt rättsväsendet – fler och synligare poliser (Mot. 2017/18:3576), 

Moderaternas partimotion Bekämpa brott och otrygghet i hela landet (Mot. 

2017/18:3569), samt regeringens skrivelse Tillsammans mot brott. Ett nationellt 

brottsförebyggande program (Skr. 2016/17:126). De består av förslag till riksdagsbeslut 

och regeringens syn på arbetet inom rättsväsendets område. I dessa dokument avser jag att 

eftersöka vilka åtgärder och mål som föreslås inom rättsväsendets område gällande 

ordningsvakters roll i samhället, med avsikt att besvara uppsatsens frågeställning om 

vilket samhälleligt problem som ordningsvakter förväntas råda bukt på, samt hur 

polismyndigheten bör förhålla sig till civilsamhället.  

 

Liberalernas partimotion innefattar 26 förslag till riksdagsbeslut inom rättsväsendets 

område som förväntas ge en nystart för polisen i Sverige, i syfte att få en effektivare polis 

och bättre brottsförebyggande arbete. Moderaternas partimotion består av 69 förslag till 

riksdagsbeslut inom samma område vilka ska göra Sverige till ett land där lag och ordning 

upprätthålls, och där människor kan känna sig trygga. Regeringens skrivelse är ett mer 

omfattande dokument än ovanstående, och i det presenteras regeringens syn på arbetet 

inom samma politikområde. Skrivelsen är beslutat vid regeringssammanträde 16 mars 

2017 och är författad av Justitiedepartementet med ansvarigt statsråd Morgan Johansson. 

Regeringen presenterar de övergripande mål som avser att förbättra statens 

brottsförebyggande arbete.  

 

I en genomläsning av hela det empiriska materialet förväntas de övergripande 

inriktningarna i dokumenten att tydliggöras. I en andra genomgång av texterna ges 

möjligheten att djupare fokusera på de stycken som presenterar de förslag som handlar om 

ordningsvakter. Efter denna genomgång, som kommer att göras av alla tre texter, så bör 

vissa vanligt förekommande nyckelbegrepp kunna urskiljas. Dessa begrepp kommer att 

utgöra grunden för analysen. Genom att studera hur dessa används förväntas den 

problemrepresentation som eftersöks i uppsatsen att urskiljas. Som presenterat under 

operationaliseringen avser analysen att klargöra i vilken mån problemframställningen har 

influenser av NPM, och därav kommer tendenser av den ansvarsfördelning, som innebär 
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att civilsamhället blir mer involverade i arbetet för att upprätthålla ordning och säkerhet, 

att särskilt eftersökas.    
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6. Analys 
6.1 Vilket samhälleligt problem löser ordningsvakter? 
I det empiriska materialet som studeras går det att i partimotionerna identifiera förslag om 

hur ordningsvakter ska användas i Sverige för att råda bukt på den otrygghet som finns i 

samhället. Problemet otrygghet utgör ett väsentligt inslag i samtliga delar av det empiriska 

materialet. Liberalerna motionerar att kommuner bör uppmuntras att anställa 

ordningsvakter, vilka de benämner ”trygghetsvakter”, för att öka tryggheten. Dessa vakter 

ska utgöra ett ”komplement” till polisen under tiden flertalet nya poliser ska utbildas (Mot. 

2017/18:3576, 7). Även Moderaterna presenterar förslag som innebär att kommuner ges 

utökade möjlighet att anställa ordningsvakter för att ”medverka” till upprätthållandet av 

allmän ordning, och ”trygga” ordningen i kommunen på egen hand eftersom en ökning av 

antalet poliser inte är tillräcklig (Mot. 2017/18:3569, 15-16). Något förslag om 

ordningsvakter återfinns inte i regeringens skrivelse även om man medger att de utgör ett 

”värdefullt sätt att komplettera” polisens arbete (Skr. 2016/17:126, 41). Förslagen från 

Liberalerna utger sig för att vara en temporär lösning på problemet kring otrygghet, även 

om sådana yrkanden inte formellt framställs i motionen, varav Moderaternas förslag ger 

intrycket att problemet inte är av övergående art. Ur regeringens uppfattning kan 

ordningsvakter däremot inte ersätta poliser under någon tidpunkt (Skr. 2016/17:126, 42), 

vilket också Liberalerna till viss del uttrycker genom att fastslå att ordningsvakterna inte 

kan ersätta polisen “fullt ut” (Mot. 2017/18:3576, 7), likaså konstaterar Moderaterna att 

det generella ansvaret för ordning och säkerhet återfinns hos polismyndigheten (Mot. 

2017/18:3569, 15).  

 

Både i Liberalernas och Moderaternas motioner konstrueras det problem som 

ordningsvakter ska råda bukt att handla om den otrygghet som etablerats i samhället på 

senare tid. Denna otrygghet är särskilt kopplad till, och grundar sig på en omfattande 

polisbrist båda partierna identifierar. Den omorganisation inom polismyndigheten som 

pågått sedan 2015 har lett till missnöje inom poliskåren som inneburit att fler säger upp sig 

från myndigheten, samt att organisationen lider av dåligt ledarskap (Mot. 2017/18:3569, 7 

& Mot. 2017/18:3576, 4), vilket resulterar i dåliga resultat för polisen när det kommer till 

bland annat brottsuppklaring.  Då ordningsvakter presenteras som lösningen på den ”kris” 

polisen befinner sig i (Mot. 2017/18:3576, 3 & Mot. 2017/18:3569, 7) påvisar denna 

problemrepresentation till viss del att polisen behöver utökade resurser och organisatorisk 
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förändring, men också att upprätthållandet av lag och ordning samt garanti för trygghet 

inte enkom kan utgöras av en statlig myndighet. Liberalerna skriver att myndigheten 

måste ges möjlighet att ”använda sin arbetstid så effektivt som möjligt” samt att ” Det är 

inte rimligt att utbildade poliser ska ansvara för arbetsuppgifter( i arrester m.m.) där inte 

polisiär kompentens krävs”(sic)( Mot. 2017/18:3576, 8). Här blir den diskurs som utgörs 

av influenser från NPM framträdande, då vem som utför arbetet, alltså upprätthållande av 

ordning, inte är väsentligt såvida det genomförs på ett effektivt sätt genom måluppfyllelse. 

Frågor gällande rättssäkerhet eller vem som har legitim grund att utföra ett sådant arbete 

lyfts inte, utan endast de ekonomiska fördelarna fastslås genom en argumentation om att 

det är billigare om arbetet utförs av annan personal än polisen. Denna 

problemrepresentation innebär således att polisen varken presterar bra inom ramen för 

ekonomiska måttstockar eller ur ett resonemang om vad de åstadkommer i förhållande till 

brottsstatistik. Moderaterna föreslår att just polismyndigheten måste kunna bedömas och 

utvärderas på ett bättre sätt genom att införa tydligare ”mätbara mål för sin verksamhet” 

(Mot. 2017/18:3569, 8), något som visar på dess kopplingar till målstyrning som är 

utmärkande för NPM.  

 

Regeringens skrivelse i ämnet innehåller inga propositioner eller kontroversiella förslag 

lika de som kan väntas i motioner inför ett valår, men den innehåller likväl resonemang i 

samklang med motionerna. Det konstateras att kontrollen i samhället måste öka i syfte att 

förhöja upptäcktsrisken för brottslingar, och att detta bör ske också i ” myndigheter 

utanför rättsväsendet i högre grad”, men också att näringslivet ska bidra (Skr. 

2016/17:126, 39). Skrivelsen formulerar problemet med brottsligheten i samhället att 

handla om för låg upptäcktsrisk, och att samhället utöver rättsväsendet tar för lite ansvar. 

Detta sammankopplar jag med Garlands resonemang om ansvarstilldelning, där statens 

främsta uppdrag inte är att kontrollera och ingripa vid brott, utan att bestraffa brottslingar 

(Garland 2001, 120-5). Denna tendens återkopplar också till motionerna som yttrar att 

polisens resurser inte är tillräckliga för upprätthållandet av allmän ordning. Ökad 

otrygghet blir till följd av detta således ett kollektivt problem, där bl.a. kommuner får ta 

ansvar för vad som sedan polisreformen 1965 varit en uppgift för staten genom 

polismyndigheten.  

 

Liberalerna föreslår att statligt bidrag till kommunerna ska lösa den 

finansieringsproblematik som uppstår då ordningsvakter anställs (Mot. 2017/18:3576, 7), 
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vilket ger indikation för att problemet fortfarande huvudsakligen är statens ansvarsområde. 

Däremot gör motionen gällande att polismyndigheten inte besitter monopol på det 

kontrollerande och ingripande arbete som tidigare formellt endast utförts av 

polismyndigheten. Moderaterna instämmer i Liberalernas problemrepresentation gällande 

att bryta det monopol polisen besitter för upprätthållande av ordning, och kommer med 

juridiska förslag för att möjliggöra en sådan förändring. De så kallade LOV3-områdena 

beskrivs som en juridisk ”gråzon” i dagsläget, och därav bör det ges lagrum för att 

kommunerna ska ha möjlighet att ge ordningsvakter ett generellt förordnande som 

kommunal ordningsvakt med fler befogenheter (Mot. 2017/18:3569, 16). Denna 

formulering antyder att problemet med otryggheten i samhället grundas dels i begränsade 

möjligheter för kommuner eller näringsliv att bidra till upprätthållandet av allmän ordning, 

men också att ordningsvakterna måste få fler kompetenser. 

6.2 Vilka begreppsliga antaganden görs i problemrepresentationen? 
Denna fråga handlar om att klargöra hur vissa begrepp definieras i policydokumenten och 

vilken betydelse dessa får på den problemframställning som görs. Som beskrivet under 

metodgenomgången handlar detta alltså om att urskilja vilka begreppsliga antaganden som 

uppfattningen av problemet bygger på. Nedan kommer jag att beskriva förhållandet mellan 

staten och civilsamhällets roll för upprätthållande av allmän ordning, hur en effektiv 

polisorganisation ser ut, samt vad begreppet otrygghet innebär.  

6.2.1 Allas vårt ansvar 

Dikotomier utgörs av motsatspar som ofta har ett hierarkiskt förhållande till varandra. I de 

dokument som utgör denna analys framstår en konflikt mellan vad som bör vara offentligt 

och vad privata aktörer bör bidra med. Framför allt handlar konflikten om vad staten, 

genom polismyndigheten, har för ansvar för att upprätthålla lag och ordning gentemot 

näringslivet eller kommunerna. Gemensamt för de dokument som studeras är att de 

uttryckligen manifesterar att staten har det övergripande ansvaret för att upprätthålla lag 

och ordning, men att både kommunala och privata initiativ ska ges möjlighet att assistera 

staten i detta arbete. Detta visar på det hierarkiska förhållandet som existerar inom denna 

dikotomi, då staten i utgångspunkt bedöms vara den enda rättmätige aktören för arbetet.  

 

I Moderaternas motion framkommer det att lag och ordning är statens ”kärnuppgift”, men 

att polisen är otillräcklig för att garantera det i vissa delar av landet. Därav föreslås att 
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andra aktörer än staten också bör bidra till att lösa det problem som uppkommit i polisens 

frånvaro (Mot. 2017/18:3569, 7). Det skulle ge möjlighet att ställa krav på näringsidkare, 

kommuner och landsting att vidta brottsförebyggande åtgärder. Dessa åtgärder kan vara att 

anställa ordningsvakter eller att införskaffa kameraövervakning (Mot. 2017/18:3569, 13-

15). Motionen beskriver att kommunen och polisen bör bilda ett särskilt samrådsorgan för 

att precisera nyttjandet av ordningsvakter, och därigenom behåller polisen sin särställning 

gentemot andra brottsförebyggande aktörer eller verksamheter eftersom polisen förordnar 

över dessa (Mot. 2017/18:3569, 16).  

 

Liberalerna skriver i deras motion att kommuner och andra aktörer spelar en ”nyckelroll” 

för det brottsförebyggande arbetets genomförande. Trots det har det har skett en 

”överetablering” på området, vilket gör att brottsförebyggande arbete nu utförs på både 

nationell, regional och lokal nivå. Istället presenterar Liberalerna förslag på att det 

brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska utvecklas på nationell nivå, samtidigt som 

kommunerna ska få större ansvar i det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. 

Kommunerna ska ges ökade medel och lagrum, för att öka möjligheten till att anställa 

ordningsvakter (Mot. 2017/18:3576, 14).  

 

I den skrivelse regeringen utfärdat klargörs det att många aktörer i samhället utöver 

polismyndigheten kan bidra till det brottsförebyggande arbetet. Därför bör staten 

”Stimulera och entusiasmera fler aktörer att bidra till att förebygga brott”, förutsatt att det 

övergripande ansvaret fortfarande läggs på polismyndigheten som ska  ”bidra till att 

brottsligheten minskar” (Skr. 2016/17:126, 6).2 Denna formulering av polisens ansvar kan 

tyckas vara märkvärdig, eftersom bidra definieras som att ”utföra sin del av gemensam 

insats” (Svenska Akademin, 2009), vilket öppnar möjligheten för andra aktörer att också 

delta i arbetet. I skrivelsen refereras det under inledningen till det brottsförebyggande 

program som togs fram 1996 som klargör att det brottsförebyggande arbetet är ”Allas vårt 

ansvar” (DS 1996:59). Det är inte förrän säkerhetsbranschens roll diskuteras i skrivelsen 

som ansvarsfrågan klargörs och hierarkin framträder när det konstateras att huvudansvaret 

för att upprätthålla ordningen ligger på polisen (Skr. 2016/17:126, 41) 

 

                                                 
2 Min kursivering. 
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Detta innebär att den problemrepresentation som presenteras i det empiriska materialet 

involverar uppfattningar var i samhället problemet otrygghet bör lösas. Till största del är 

det fortfarande staten genom polismyndigheten som ska ansvara för att allmän lag och 

ordning upprätthålls, men till viss utsträckning börjar denna uppfattning av problemet att 

rubbas, då kommuner och civilsamhället ser ut att få ta allt mer ansvar för problemet. Det 

är inte korrekt att endast konstatera att det empiriska materialet visar att polisen har det 

övergripande ansvaret för det brottsförebyggande och ingripande verksamheterna. Den 

latenta förståelsen av problemet är nämligen att hela samhället är gemensamt ansvarigt för 

lag och ordning.  

6.2.2 Polisen ska moderniseras 

Effektivitet är ett nyckelbegrepp för den problemrepresentation som tidigare presenterats 

och är väsentlig för att förstå de förslag som presenteras i det empiriska materialet. 

Begreppet effektivitet är också nära sammankopplat med NPM, vilket tidigare har 

redogjorts för. Det framkommer i båda att polisen måste bli mer smart och effektiv, så att 

polisarbetet renodlas och andra aktörer gör mer så att polisen kan ägna sig åt den 

verksamheten som inte kan göras av annan administrativ personal (Mot. 2017/18:3576, 8 

& Mot. 2017/18:3569, 8). Med det menas att polisen bör ägna sig åt uppgifter som ingen 

annan aktör eller myndighet kan göra, men det handlar också om att kvalitén på arbetet 

bör höjas. Som led i detta formuleras det att polismyndigheten bör ha, som tidigare nämnt, 

mål som är mätbara i verksamheten vilket ska medverka till möjlighet för uppföljning av 

målen. Detta involverar bl.a. att fler brott ska utredas och klaras upp (Mot. 2017/18:3569, 

12) Det presenteras också att polisen måste ges effektiva verktyg för att övervaka områden 

som är särskilt utsatta. Överstående beskrivning framställer att polisens arbete idag varken 

är effektivt eller smart, och polisen betraktas som en stelbent byråkratisk organisation. 

Kraven på en effektiv polis rimmar med de förändringar som beskrivits i segmentet om 

NPM. När förståelsen för polisorganisationen handlar om resultat och mål framkommer 

den diskrepans som existerar mellan polisens vardagliga arbete, kontra de mål som sätts 

upp på politisk väg, vilka kan förefalla abstrakta för de poliser som arbetar ute i fält.  

 

Nämnvärt är dokumentens okomplicerade inställning till ökade kostnader för 

polismyndigheten vilket inte talar för de tendenser till kostnadsbesparingar som kan 

likställas NPM. Istället handlar effektiviteten i detta fall om att frigöra uniformerad polis 

från vad som anses vara okvalificerat brottsförebyggande arbete till förmån för annat 
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polisarbete. Huruvida en ökning av antalet poliser skulle öka uppklaringsgraden av brott, 

eller bara innebära att ännu fler brott beivras och blir statistikförda lämnas dock osagt. En 

effektiv polis handlar alltså inte enbart om en ekonomisk kalkyl, utan också om att ge en 

uppfattning om att brott  tas på allvar i samhället, och att polisens interna organisation ska 

vara marknadsinspirerad där enskilda poliser ska ges större karriärmöjligheter och 

försvarlig löneutveckling.  

6.2.3 Fokus på otrygghet istället för brottslighet 

Termen otrygghet används återkommande i det empiriska materialet som undersöks, men 

trots det klargörs det inte uttryckligen hur begreppet definieras. I regeringens skrivelse 

konstateras det att trygghetsskapande åtgärder och brottsförebyggande arbete inte går 

jämte, då upplevelsen av otrygghet inte står i relation till brottslighet (Skr. 2016/17:126, 

15). Denna utgångspunkt lägger fokus på det inneboende problemet för polismyndigheten 

om mål kontra dagligt arbete som beskrevs ovan. Polisarbetet värderas inte utefter faktisk 

brottslighet, brottsuppklaring eller antalet gripna när man undersöker befolkningens 

uppfattning av otrygghet. Den upplevda otryggheten beskrivs som avsevärt högre på vissa 

platser, trots att brottsligheten endast är markant högre i dessa områden (Skr. 2016/17:126, 

10). På platser som upplevs som särskilt otrygga menar regeringen att grova brott måste 

klaras upp för att sända signaler till samhället att tryggheten ökar. Otrygghet är till stor del 

områdesspecifikt, och regeringen fastslår att betydelsen för hur planering av det offentliga 

rummet genomförs kan bidra till ökad trygghet. Vad gäller lokal gestaltning av offentliga 

platser så besitter kommunerna ansvaret för hur gångstråk, torg och andra platser planeras 

för att öka tryggheten. Utöver detta beskriver regeringen hur trygghetsvandingar, 

nattvandrare, grannsamverkan och polisens volontärer kan öka tryggheten, vilket ger 

uttryck för tanken om att myndigheten bör söka partnerskap i civilsamhället för att komma 

till bukt med otryggheten (Skr. 2016/17:126, 20-22, 44-49). 

 

Moderaterna har inte någon konkret definition av otrygghet när de hävdar att det råder en 

trygghetskris i Sverige. Att öka tryggheten görs genom en ekonomiskt och numerärt 

förstärkt polis, men också genom utökade befogenheter för poliser. Att ge möjlighet för så 

kallade zonförbud innebär att personer kan förbjudas från att vistas på vissa platser vid 

”otrygghetsskapande” beteende, även om en individs agerande i sig inte är att bedöma som 

kriminellt (Mot. 2017/18:3569, 13). Vidare förselsår Moderaterna att tryggheten ökar då 

fler brott klaras upp, men också genom brottsförebyggande åtgärder som ökad 
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kameraövervakning och kommunala ordningsvakter (Mot. 2017/18:3569, 15).  Enligt 

moderaterna ökar otryggheten i samhället, men de enda orsaker till otrygghet som explicit 

uttrycks är att brott mot äldre orsakar otrygghet, samt att tiggeri skapar otrygghet för 

människor som passerar dessa (Mot. 2017/18:3569, 29, 33-34). Av detta går att utläsa att 

kriminalitet inte i sig skapar otrygghet, utan att det är främst handlingar som inte är att 

betrakta som brottsligt som skapar otrygghet i samhället.  

 

Resonemanget i Liberalernas motion är inte lika långtgående, men beskriver också att 

otrygghet skapas när polisen inte har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete, snarare 

än faktiskt ökning av brottslighet. Lösningen på denna otrygghet är att anställa 

kommunala ordningsvakter som ska skänka trygghet till allmänheten när polisen är 

frånvarande (Mot. 2017/18:3576, 15). Därav finns ordningsvakter till för att öka 

tryggheten i samhället snarare än att beivra brott, då konstruktionen av otrygghet inte 

kopplas till brottsliga handlingar. Ordningsvakterna blir nödvändiga för att kunna hantera 

de människor som skapar otrygghet, även om brott ej begås. Till skillnad från det 

brottsförebyggande arbetet som regeringen beskriver, där man önskar att minska 

möjligheten för att begå brott genom ökad upptäcktsrisk, så handlar både Moderaterna och 

Liberalernas förslag om att tillrättavisa personer som inte begår brott. Detta arbete med att 

garantera trygghet är alltså kommunens ansvar i högre utsträckning än polismyndighetens. 

Det framstår som att brottslighet och otrygghet inte är kausala, och därav är 

ordningsvakternas roll att garantera en känsla av trygghet, snarare än att beivra brott. Detta 

är dock aningen motsägelsefullt då det samtidigt av Moderaterna efterfrågas utökade 

befogenheter för ordningsvakterna vad gäller våldsanvändning och förvar av gripna, vilket 

skulle ge dessa en roll som närmare går att likna med en polis.  

6.2.4 Ungdomar skapar otryggheten  

Slutligen innebär den kategorisering Bacchi beskriver när den appliceras på detta 

sammanhang att definiera vem som orsakar otrygghet. Hur denna grupp beskrivs ger 

betydelse för hur problempresentationen ser ut, och påverkar vår förståelse av problemet 

och vilka lösningar som blir möjliga. I båda motionerna framhävs ett 

brottsofferperspektiv, där utgångspunkten i polisens och ordningsvakternas arbete utgår 

från att skydda dessa. De som blir offer i ett otryggt samhälle beskrivs som ”hederliga 

människor” (Mot. 2017/18:3569, 8), och dessa ska inte bli begränsade av kriminella eller 

gäng. Detta fokus innebär att möjligheten att förstå de som skapar otryggheten minskar. 
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Moderaterna ger uppfattningen av dessa otrygghetsskapande personer som 

ordningsstörande, men inte nödvändigtvis kriminella, som okynnes fördriver tid på 

offentliga platser. De kriminella beskrivs i sin tur som välorganiserade i nätverk, som har 

fri lejd i socioekonomiskt utsatta områden. Socioekonomisk status och dess eventuella 

kopplingar till kriminalitet nämns inte i någon av motionerna, utan det konstateras endast 

att polisen har lågt förtroende i dessa områden vilket gör att få kriminella angivs. Denna 

uppfattning av kriminella utgår från att dessa begår hänsynslösa brott utan syfte, och att 

brottslingar endast hör hemma i fängelse eftersom brottsliga mönster är svåra att bryta. 

Visserligen poängteras det i Liberalernas motion att ungdomar ska få hjälp att lämna en 

kriminell livsstil, men också att myndiga unga vuxna bör ta konsekvenserna för sina 

gärningar genom slopande av straffrabatt (Mot. 2017/18:3576, 17), något som också 

moderaterna utrycker (Mot. 2017/18:3569, 26).  

 

Generellt går det att utläsa att denna grupp av ordningsstörare till stor del består av 

ungdomar, men de preciseras inte nämnbart. Det uttrycks dock latent att det talas om 

ungdomar i förorter, främst eftersom attacker på blåljuspersonal benämns (Mot. 

2017/18:3569, 17 & Mot. 2017/18:3576, 9), som varit förekommande i vissa förorter. 

Dessa ungdomar boendes i förorter associeras ofta med gruppen invandrare, som kan 

innefatta både personer födda i och utanför Sverige, men som är av annan etnisk härkomst 

(Petterson et.al 2016). Själva begreppet blåljuspersonal är ett upphöjande av den 

yrkesgrupp som består av polis, akutsjukvårdare eller brandkår, och innebär en 

humanisering av dessa tjänstemän, till att betraktas som privatpersoner (Svensson 2006), 

vilket gör att en motsättning mellan samhället och ”invandrare” görs med denna 

problemrepresentation.  

 

Det görs ingen distinktion mellan stökiga ungdomar och kriminella gäng. Detta 

sammankopplar jag till den tidigare teoretiska utgångspunkten om skifte i synen på 

kriminalpolitik. Vi rör oss bort från penal welfarism där rehabilitering och sociala insatser 

ges betydelse, till nuvarande syn av brottslighet där samhället gemensamt ska övervaka 

invånarna, och där staten ska bestraffa brottslingar. Utifrån den ökning av otrygghet som 

de empiriska materialen beskriver, uppkommer behovet för beslutsfattare att agera mot 

denna grupp. Som Garland beskrev så är samtliga politiker måna om att lösa problem, 

men de är också angelägna om att visa för medborgarna att man är kompetent i arbetet och 
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kan peka på förändringar, som t.ex. fler gripanden eller hårdare tag mot brottsligheten 

(Garland 2001, 109-110). 

 

I regeringens skrivelse görs denna kategorisering annorlunda, då även kriminella ses som 

offer i samhället eftersom kriminalitet har negativ påverkan på både brottsoffret och 

gärningspersonen. Det läggs fokus på att ungdomar som har ett kriminellt liv ofta lider av 

sämre fysisk och psykisk hälsa, med bland annat ökad risk för självmord (Skr. 

2016/17:126, 4). Dessutom ges det perspektiv på att ungdomar också är de som ofta 

utsätts för brott men att dessa är resurssvaga och därav når samhällets hjälp inte fram till 

dem. Det ges dock förslag på förebyggande åtgärder liksom ovanstående motioner, men 

det läggs mer fokus på att lagföra ledargestalter inom kriminella grupperingar samt att 

samhället måste finnas till med både polisiära och sociala resurser i dessa områden, än vad 

motionerna presenterar. Ungdomar ska inte betraktas som en homogen grupp, utan som en 

”mångfald av individer”, och deras demokratiska underskott ska minskas (Skr. 

2016/17:126, 13). För att detta ska ske måste både det offentliga och civila samhället 

anstränga sig för att hjälpa dessa människor. Både genom grannsamverkan, ordningsvakter 

och med hjälp av föräldrar kan samhället hjälpa till hålla det lugnt och tryggt på gator.  

6.3 Vad har föranlett denna problemrepresentation? 
För att undersöka när en viss problemrepresentation uppstår i samhället bör man studera 

vilken samhällsutveckling eller beslut som gjort det möjligt att konstituera problemet på 

det sätt som identifierats med hjälp av föregående frågor. Genom att undersöka vilken typ 

av statistik som får uppmärksamhet i policydokumenten förväntas det att bringa klarhet i 

frågan. Till att börja med är en diskussion om brottsstatistik och huruvida brotten ökar 

eller minskar i samhället ett ämne som kan fylla en egen uppsats. Brottsstatistiken i 

Sverige består dels av antalet anmälda brott samt den data som den nationella 

trygghetsundersökningen (NTU) insamlar genom enkätundersökningar och 

telefonintervjuer. Att brottsstatistiken varierar över tid behöver nödvändigtvis inte betyda 

att antal brott varierar, utan kan handla om benägenheten att anmäla vissa brott 

(Brottsförebyggande rådet 2017, 4-14).  

 

När de förslag som presenteras i det empiriska materialet underbyggs av ett statistiskt 

resonemang som påvisar ökad brottslighet och otrygghet är det inte lätt att kritiskt granska 

dessa, vilket möjligtvis är en medveten strategi hos partierna. Även om det förefaller sig så 



 29 

att ökad otrygghet inte nödvändigtvis är direkt kopplad till risken att utsättas för brott, så 

ger de undersökningar som görs om otryggheten i Sverige sken av ökad brottslighet. 

Genom att lägga fokus på denna trygghetsundersökning förvrids således samhällsdebatten 

av de politiska partier som önskar hårdare tag mot brottsligheten, vilket går att notera i 

motionerna. Det går även att finna exempel på hur kommuner har resonerat på liknande 

sätt. När Uppsala kommun anställde ordningsvakter konstaterades det att en ökning av 

brottsligheten inte hade skett, men att ”trygghet är en upplevelse som bygger på flera 

faktorer” (Uppsala Kommun 2017, 2), och därigenom möjliggörs och legitimeras ökad 

bevakning i samhället.  

 

Som analysen visat ovan råder det en uppfattning om att Polisen befinner sig i en kris som 

är grundad på den omorganisering som gjorts inom myndigheten, men också eftersom 

polisen har fått fler och mer komplicerade uppgifter. Liberalerna skriver att polisen har fått 

mer att göra dels till följd av ökad gängbrottslighet, men också på grund av stora 

migrationsströmmar (Mot. 2017/18:3576, 4). Samtidigt ställs det också krav på polisen att 

bli mer effektiv och välfungerande som organisation. Det är vanskligt att bedöma hur 

polisen arbete utförs på tillfredsställande sätt då det inte finns tydliga sätt att mäta det på. I 

synnerhet är förändringar svåra att fånga enbart med anmälningsstatistik, vilket är 

anledningen till att det läggs större vikt vid den nationella trygghetsundersökningen. Hur 

statistiken då förs spelar avgörande roll för hur förståelsen av problemet formas.  

 

De grupper i samhället som önskar åtstramning av kriminalpolitiken, likaså fler poliser 

och ordningsvakter får således ökat inflytande genom att referera till brotts- och 

otrygghetsstatistiken som är svår att motbevisa. Huruvida brottsligheten ökar eller inte är i 

sig inte relevant i sig för hur problemet konstitueras, utan det väsentliga är i vilken grad 

dessa resonemang utelämnar en alternativ tolkning av problemet i samhället. När fokus 

läggs på otryggheten blir det svårt att invända mot påståendet att det krävs hårdare straff 

eller mer poliser i samhället. Att argumentera för att polisen kräver mer resurser och att 

användningen av ordningsvakter bör öka blir genom denna argumentation ett 

okontroversiellt påstående. 
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6.4 Vad utelämnas i den problemrepresentation som görs? 
Avslutningsvis undersöks vilka effekter som uppstår av den problemrepresentation som 

har gjorts. Efter att ha visat att ordningsvakternas främsta uppgift är att råda bukt på den 

ökande otryggheten i samhället, är det då rimligt att ifrågasätta vilka hinder denna 

beskrivning innebär för en alternativ förståelse av problemet. De lösningar som 

presenteras för att öka tryggheten i samhället utgår från föreställningen att ökade 

kontrollmekanismer i samhället bidrar till upprätthållandet av ordning och säkerhet, vilket 

i sin tur ökar tryggheten. Detta innebär att andra åtgärder som inte involverar förstärkt 

kontroll och övervakning av samhället förbises till viss del. Visserligen utgörs både 

motionerna och skrivelsen av ett helt paket åtgärder på området, men de är alla grundade 

på en liknande förståelse av samhället. Det råder konsensus i uppfattningen om att 

brottsligheten minskar, och tryggheten ökar om upptäcktsrisken blir större. Denna 

gemensamma uppfattning innebär att resonemang som kan handla om att förtroendet för 

rättsstaten minskar när privata aktörer etableras helt förbises. Uppfattningen om att privata 

aktörer kan bidra till att öka tryggheten i samhället betraktas enbart som sanning.  

 

Bayley och Shearing problematiserade under 90-talet den utveckling som det empiriska 

materialet påvisar, och beskrev att denna pluralisering av polisarbetet kan innebära ojämn 

fördelning av dessa tjänster i samhället. Tanken om brottsförebyggande arbete har inte 

existerat under längre tid, utan idén att polisen bör samarbeta med fler delar av samhället 

har blivit allmänt accepterat som åtgärd mot brottslighet på kort tid. (Bayley & Shearing 

1996, 587). Polisen har också varit delaktig i denna process genom att utsudda linjen 

mellan vad som bör utföras av staten genom polisen, och vad som inte är statens uppgift. 

Kostnadsfria tjänster som polisen utför och som normalt finansieras genom skattemedel 

har i större utsträckning blivit belagda med avgifter i en anglosaxisk kontext (Bayley & 

Shearing 1996, 589), något som också tidigare setts i Sverige, då polisbevakning på bland 

annat fotbollsmatcher fick bekostas av klubbarna mellan 2011 och 2013 (Nordenhäll 

2015). Som Garland beskrivit så har staten fått uppdraget att bestraffa brottsligheten, 

samtidigt som hela samhället måste delta i det kontrollerande arbetet (Garland 2001, 120-

5), vilket också Bayley och Shearing instämmer i, då den privata säkerhetsindustrin ska 

reducera risken för att brott äger rum, och staten ska bestraffa de kriminella (Bayley & 

Shearing 1996, 592). Vad som utelämnas ur den problemrepresentation som förekommer i 

det empiriska materialet när andra aktörer än bara staten ska bekosta lag och ordning, är 
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hur rättsstaten ska upprätthålla förtroendet i hela samhället. Risken är nämligen att grupper 

i samhället, företag eller kommuner med sämre ekonomiska förutsättningar som inte har 

råd att betala för säkerhet två gånger, tappar förtroendet för att rättsstaten.  Det finns 

således risk att förtroendet för rättsstaten ger vika om ordningsvakter ges utökade 

befogenheter och börjar konkurrera mot polisen. Demokratiska principer förutsätter 

möjlighet till ansvarsutkrävande av polismyndigheten för att garantera att folkets intressen 

tillgodoses (Bayley & Shearing 1996, 596), men ordningsvakter riskerar att främst betjäna 

arbetsgivare framför andra, och institutioner framför individer. Visserligen är detta 

nödvändigtvis inte ett problem eftersom marknaden har möjlighet att kräva ansvar av 

säkerhetsbranschen. Trots det konstaterar Bayley och Shearing att en pluraliserad polis är 

mer säkerhetsmedveten än rättsmedveten (1996, 597). 

 

Problemrepresentationen förutsätter att tryggheten kan öka i samhället genom de åtgärder 

som presenterats. Att betrakta detta påstående som sanning kan framstå som 

problematiskt, eftersom trygghet och brottslighet inte besitter ett kausalt samband. Oavsett 

vad som händer med brottsligheten ur en objektiv uppfattning, så lär befolkningens rädsla 

över att utsättas för brott sannolikt inte att minska (Bayley & Shearing 1996, 589). Om 

brottsligheten dessutom visar sig öka besitter då staten begränsade verktyg för att komma 

till rätta med brottslighetens orsaker, och endast sociala insatser kvarstår som möjliga, 

vilket kräver en annan syn på brottslighet än den rådande.   
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7. Avslutning 
Trots att ordningsvakter har varit förekommande i Sverige sedan 80-talet, visar denna 

uppsats att synen på dem förändrats sedan dess. De policydokument som undersökts 

föreslår att ordningsvakter ska ges utökade befogenheter och möjlighet att förordnas på 

fler platser i samhället i syfte att öka tryggheten. Ordningsvakter framställs i stor 

utsträckning som en universallösning på problemet otrygghet, vilket fått allt större fokus i 

den politiska debatten. Att otryggheten ökat innebär inte nödvändigtvis att brottsligheten 

också ökat, vilket gör att begreppet används inkonsekvent för situationer som bedöms vara 

icke önskvärda i samhället. Det framkommer att ungdomar, som inte nödvändigtvis är 

kriminella, särskilt bedöms vara bidragande till ökad otrygghet, och därigenom blir 

ordningsvakter ett medel för att råda bukt på problemet otrygghet.  

 

Att ordningsvakter bör användas för att öka tryggheten i samhället grundas på en 

förändrad syn på brottsförebyggande arbete, men också på hur kriminella betraktas. De 

policydokument som undersökts visar genomgående på att fler brottsförebyggande 

åtgärder efterfrågas för att öka trygghetskänslan i samhället, och att dessa åtgärder bör 

utföras av fler aktörer än endast polisen. Genom ökad övervakning i samhället, som bland 

annat kan utföras av ordningsvakter, förväntas otryggheten kunna minska. Då otrygghet 

inte är ett genomgående brottsligt problem kan polisen inte vara ensam ansvarig i arbetet 

mot otrygghet, och därigenom bör hela civilsamhället vara delaktiga i arbetet. Dessutom 

visar uppsatsen att denna förståelse av otrygghet bygger på en förändrad syn av kriminella. 

De motioner som har undersökts ser brottslingar som hänsynslösa kriminella, vilket 

innebär att möjligheten att se brottslingar som offer av omständigheter eller dåliga 

livsförhållanden minskar. Samtidigt framkommer det i regeringens skrivelse att bilden av 

kriminella bör utvecklas och bli mer humanitär, då ordningsstörande beteende allt för ofta 

oproblematiskt sammankopplas med kriminalitet. Däremot visar denna uppsats på att 

rådande uppfattning om hur otryggheten ska minska till stor del bygger på att att även 

ickekriminella personer kan tillrättavisas av ordningsmakten, och framförallt blir det 

ordningsvakternas uppgift att tillrättavisa störiga ungdomar, då ingripandepolisen är 

upptagen av mer komplicerade ärenden.  

 

Huruvida den utveckling som inneburit att fler ordningsvakter efterfrågas i samhället kan 

återkopplas till en förändrad syn på hur polismyndigheten bör organiseras och förhålla sig 
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till civilsamhället råder det viss tveksamhet kring, då det framgår av tidigare forskning att 

New Public Management inte tillfredsställande kan förklara utvecklingen inom 

polismyndigheten. Analysen påvisar dock att det ställs krav på att polismyndigheten måste 

få tydliga mål att förhålla sig till, vilket återkopplar till den målstyrning som karakteriserar 

NPM. Dessutom framkommer det i analysen att polismyndigheten uppmanas att söka 

partnerskap med civilsamhället för att förbättra det brottsförebyggande arbetet, vilket 

också antyder att polismyndigheten, liksom andra myndigheter, har blivit 

marknadsorienterad i viss utsträckning. Däremot ger denna uppsats inte svar på om 

polismyndigheten har påverkats av NPM i någon större utsträckning, eftersom 

finansieringen fortfarande okritiserat sker av staten, samt då synen på medborgarna som 

kunder inte går att tydligt urskilja inom polisen. Det råder en uppfattning om att ordning 

och säkerhet inte är en handelsvara utan ansvaret ligger fortfarande på staten. Det kan 

dock argumenteras att ordningsvakter utgör ett exempel på företagiseringen på området, 

samt att resultat är viktigare än att polisen utför arbetet. Att hävda att denna förändring har 

skett inom polismyndigheten är inte oproblematiskt, utan snarare ger den utryck för den 

förändrade synen på hur brottsförebyggande arbete bör utföras.  

 

Vad det empiriska materialet visar är att den kritik som riktas mot polisen återfinns inom 

rådande marknadsorienterande diskurs, inte att polismyndigheten i sig har påverkats av 

NPM i någon betydande utsträckning. Den kritik som riktas mot polisen handlar i stor 

utsträckning om den bristande organisationen som varken är kostnadseffektiv eller har en 

tydlig målsättning. Det ges inte möjlighet att kritisera enskilda polismän för att utföra ett 

dåligt arbete inom denna diskurs, utan den problematik polismyndigheten står inför 

handlar till största del om organisatoriska svårigheter.  

 

Avslutningsvis konstaterar jag att otrygghet sannolikt lär bli en politisk stridsfråga inför 

valet 2018. Genom att konstruera problemet otrygghet som en fråga för fler aktörer i 

samhället än polisen, lär sannolikt fler åtgärder krävas av medborgarna i Sverige för att 

komma till bukt med otryggheten, och fler kommuner kommer sannolikt att anställa egna 

ordningsvakter. En fråga som kvarstår och som bör studeras vidare är huruvida denna 

tillfälliga lösning på polisbristen kommer att bli permanent. Den tillfälliga lösning som 

lagen från 80-talet innebar, ser nämligen ut att bli allt annat än temporär.  
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