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Abstract 
Syftet med vår rapport är att belysa och fokusera på ett eventuellt samhällsproblem som har 

uppmärksammats av media allt mer den senaste tiden. Konsekvenser som medför en 

samhällsutveckling som mer och mer låter privata bolag och intressen ta över polisiära 

arbetsuppgifter kommer att belysas. Vi har valt att arbeta främst med den gängse 

uppfattningen bland allmänheten men också med intervjuer av samhällsaktörer samt med 

artiklar från olika tidningar. Ämnet har intresserat författarna en längre tid och var på grund 

av det ett naturligt val av ämne. Rapporten försöker analysera dels redan uppkomna 

konsekvenser samt troligen kommande konsekvenser för samhället och dess medborgare när 

säkerhetsfrågor handhas av privata aktörer. Det vi har kommit fram till är att det finns tydliga 

signaler som oroar. Samhällsutvecklingen kräver i många avseenden allt fler 

säkerhetslösningar som den offentliga sektorn inte är med och finansierar. Privata 

säkerhetsföretag tar då över dessa arbetsuppgifter med följden att maktmedel och 

befogenheter hamnar hos aktörer som ibland inte lever upp till den kompetens och lämplighet 

som förväntas. Vi har konstaterat att allmänheten har ett betydligt bättre förtroende för poliser 

än för väktare och ordningsvakter.
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1. Inledning 
Inför det egna arbetet funderade vi på olika områden som skulle vara intressanta att skriva 

om. Ett ämne som har intresserat oss under polisutbildningen i Umeå (2006-2007) är hur 

väktare respektive ordningsvakter klarar av att hantera de allt mer komplicerade 

arbetsuppgifterna som det utvecklande samhället ställer på såväl polis som andra personer 

som representerar samhället. De flesta myndighetspersonerna arbetar i en komplex miljö där 

krav ställs på såväl stora juridiska kunskaper som personlig lämplighet. De båda författarna 

har erfarenheter såväl inom väktarbranschen som inom ordningsvakts området. Denna 

erfarenhet är vi övertygade om att vi skall kunna ha nytta av och utifrån objektiva grundsatser 

utnyttja det kontaktnät som vi besitter.  

Polisutbildningen är i en ständig förändring på grund av att samhället ställer 

utökande och skiftande krav på sina myndighetspersoner. För att klara av dessa förväntningar 

från samhällets sida krävs denna förändring av utbildningen när det gäller poliser. Denna 

förändring och debatt som ständigt pågår angående polisers utbildning är något som sällan 

förekommer inom väktare/ordningsvakts branschen.  

Något som vi har kommit i kontakt med under utbildningens gång är att 

polisiära uppgifter läggs över av olika anledningar på väktare och ordningsvakter. Vad detta 

får för konsekvenser ur ett samhällsperspektiv är det få röster som talar om. Skillnaden mellan 

polisers utbildning å ena sidan och väktare/ordningsvakters utbildning är för att uttrycka det 

milt enorm. De sistnämndas utbildning debatteras på intet sätt lika mycket i massmedia som 

polisutbildningen. Skillnaderna är många men framförallt är den inte lika lång. Vi har under 

utbildningens gång undrat om allmänheten känner till vad de omnämnda befattningarna har 

för olika befogenheter och utbildning. Vi har också undrat om allmänheten känner samma 

förtroende för en väktare som för en polis eller om det finns skillnader åt något av hållen.  

Med dessa upptäckter under utbildningens gång gör att vi finner konsekvenserna 

för samhället när polisiära uppgifter läggs över på väktare/ordningsvakter hög aktuellt och 

väldigt intressant för oss. Vi har i inledningsskedet av den här rapporten ingen egen 

uppfattning hur vida det är bra eller dåligt att väktar/ordningsvaktsrollen går åt det polisiära 

hållet. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa konsekvenserna ur ett samhällsperspektiv när 

skillnaderna mellan den polisiära rollen och väktar/ordningsvakts rollen går åt det diffusa 

hållet.  

 

1.2 Frågeställning/Problemformulering 
Påverkas samhällets medborgare av att polisiära arbetsuppgifter handhas av privata 

säkerhetsföretag? Hur upplevs denna samhällsutveckling och hur är förtroendet för 

väktare/ordningsvakt respektive polisen? 

 

2. Metod 
2.1 Frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. 
När man ska genomföra en studie finns det en mängd metoder att använda sig av för att få 

reda på ett resultat. De vanligaste metoderna är frågeformulär, intervjuer, observation och 

skriftliga källor.  

Metoden med frågeformulär består oftast av tester, prov och enkätundersökningar. 

Fördelen med frågeformulär är att det är tids och kostnadseffektiv då man på ett enkelt sätt 

kan nå ut till ett stort antal människor genom att skicka ut enkäter och liknande. Detta är ett 

bra sätt om man vill få reda på allmänhetens åsikter om någonting. Frågeformulär ger också 

forskaren möjlighet att använda för kodade svar, det vill säga att man ger respondenten ett 

antal svarsalternativ som denna kan välja bland. Fördelen med detta är att forskaren på ett 

snabbt och smidigt sätt kan samla in och analysera svaren. Nackdelen med för kodade svar 

kan dock vara att respondenten kan känna en frustration över att inte helt kunna få fram sin 

åsikt eftersom denna är tvungen att välja ett av de svarsalternativ som finns. 

Intervjumetoden är en vanlig metod vid rapportskrivning. Den genomförs antingen 

ansikte mot ansikte eller via telefonkontakt. Intervjuer används för att samla in mer detaljerad 

information och från ett färre antal människor än vad man gör med frågeformulär. Det finns 

olika sätt att hålla en intervju på. Det kan vara strukturerade intervjuer där forskaren har en 

mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning. Denna typ av intervju har stora 

likheter med ett frågeformulär. Vanligare är att hålla en semistrukturerad intervju där man är 

mer flexibel och öppen för att den intervjuade får tala mer utförligt om det ämnet som tas upp. 

Man kan också hålla en helt ostrukturerad intervju där man inte har så mycket frågor utan 

låter den intervjuade berätta fritt om det ämnet man vill undersöka. Fördelarna med intervjuer 
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är att de är särskilt lämpade för att producera djupgående och detaljerad data. Intervjumetoden 

är flexibel och man kan under intervjun göra justeringar av undersökningsinriktningen. Det 

medför också möjlighet för den intervjuade att utveckla och förklara sina åsikter och svar. 

Intervjuer kräver heller ingen avancerad utrustning utan bygger på konversationen mellan två 

människor. Nackdelarna är att de är tidskrävande och analysen av den insamlade datan tar tid 

att sammanställa och bearbeta.  

Observation är en metod där forskaren tar reda på vad som händer och vad människor 

gör, alltså inte som vid de andra metoderna som bygger på vad människor säger och berättar. 

Fördelen är att de som observeras ofta inte är informerade om detta utan agerar utan påverkan 

från forskaren. Vid intervjuer och frågeformulär så är det oftast forskaren som styr vad han 

vill få ut av respondenten. Nackdelen är att tillförlitligheten på resultatet kan ifrågasättas då 

det oftast finns brist på verifierbar data, det är oftast bara forskarens egna upplevelser som 

ligger till grund för resultatet. 

Skriftliga källor kan användas på två sätt inom forskningen. Antingen som en 

introduktion till sitt arbete där man tar upp vad som har forskats på området tidigare och på så 

sätt fastställa den existerande kunskapen på området. Detta gör att man kan undvika att 

upprepa forskning som redan är gjord. Det andra är att man ser de skriftliga källorna som det 

faktiska målet med undersökningen och att dessa betraktas som en datakälla. Som skriftliga 

källor hör bland annat böcker, tidskrifter, webbplatser, dagstidningar och veckopress. 

Fördelen kan vara att forskaren kan få tillgång till källorna relativt enkelt och till låg kostnad. 

Dessa källor är oftast offentliga vilket gör att datakällan lätt kan kontrolleras av andra som är 

kritiska till resultatet. Nackdelen är att det oftast blir sekundär data man får tillgång till. Med 

detta menas att de källorna oftast har producerats för ett annat ändamål än undersökningens 

specifika syfte. En annan nackdel är att dokument kan bygga mer på upphovsmannens 

tolkningar än på en objektiv verklighet.1 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Man kan också dela in dessa metoder i kvalitativa och kvantitativa metoder. Avsikten med en 

kvalitativ metod är att skapa förståelse för ett visst problem. Vad som är vanligt vid 

användandet av en kvalitativ metod är att det inte på förhand går att precisera vilka resultat 

som är tänkbara. Därför är den kvalitativa metoden, som oftast består av intervjuer, positiv i 

                                                
1 Denscombe 1998 
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den aspekten att den skapar ett holistiskt intryck. Den kvalitativa metoden ger en helhetsbild 

och strävan är att komma nära det som skall undersökas.2 

Kvantitativa studier innefattar studerande av samband för att leta efter generella 

regler. Undersökningarna går oftast ut på att försöka bevisa eller förklara något vilket sker 

genom att omvandla de empiriska resultaten till material som kan behandlas statistiskt och 

matematiskt.3 

 

2.3 Vår metod 
Vi har valt att använda oss av tre av dessa metoder, skriftliga källor, frågeformulär och 

intervjuer. Vi tror att med dessa metoder kan vi uppnå ett optimalt svar på våra 

frågeställningar. Det föreföll för oss som det naturliga arbetssättet då vår tanke är att dels gå 

på djupet med de frågeställningar som vi vill ha svar på och dels få en överblick i form av 

statistiska uträkningar. Vi har valt att använda oss av intervjuer för att få en mer djupgående 

inblick i vår frågeställning samt en större enkätundersökning för att få en greppbar översikt 

över allmänhetens uppfattning. 

De skriftliga källor vi har använt är ett antal artiklar som finns i tidningar som ges ut 

av polisförbundet (polisens fackliga organisation) samt en undersökning som polisförbundet 

gör på sin hemsida. 

Vi har genomfört en enkätundersökning i centrala Umeå. Vi insåg snabbt att denna 

undersökning var tidskrävande. Vi ansåg dock att denna tid var väl värd att lägga på en sådan 

här undersökning då den kunde ge oss ett bra svar på vår ena frågeställning Undersökning 

gjordes under fem dagar i november 2007. Femtio män och femtio slumpvis utvalda kvinnor 

som befann sig i centrala Umeå tillfrågades om de kunde ställa upp på sex stycken frågor (se 

enkätfrågorna i sin helhet via bilaga). Dessa sex frågor ställdes muntligen till de tillfrågade 

och vi antecknade deras svar. Respondenterna skulle ge sitt svar i form av en siffra mellan ett 

och tio. Där ett är mycket dåligt och tio är mycket bra. Anledningen till att vi valde att ha för 

kodade svar var att vi ville ha tid att fråga många människor. Hade de tillfrågade varit tvungna 

att skriva ner sitt svar i form av en mening så hade detta tagit betydligt längre tid och vi hade 

därför varit tvungna att dra ner på antalet respondenter. Genom denna arbetsmetod tycker vi 

att vi har fått en bättre översikt av vad allmänheten tycker i dessa frågor. Resultatet av 

undersökningen har vi valt att redovisa i form av statistiska diagram för var varje fråga.  

                                                
2  Holme, Solvang  (1997) 
3  Backman (1998) 
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Vi har också hållit tre stycken intervjuer med aktörer som jobbar inom samma 

geografiska område. Detta för att så rättvist som möjligt spegla samma arbete från olika 

synvinklar. De intervjuade är en väktare, en ordningsvakt och en polis. Två av intervjuerna 

hölls vid ett fysiskt möte och en intervju hölls via telefon. Intervjuerna genomfördes under 

november 2007. Intervjuerna utgick ifrån en fastställd frågemall (se bilaga). Respondenten har 

dock getts gott om utrymme att berätta om sina erfarenheter och sina åsikter kring frågorna. 

Intervjuerna har sedan sammanställts till en sammanhängande text.  

 

3. Begreppsförklaring 
3.1 Ordningsvakt 
En ordningsvakt är en person som är förordnad (godkänd) av polisen. Dennes uppgift är att 

hjälpa polisen att upprätthålla den allmänna ordningen. Ordningsvakter får förordnas att 

tjänstgöra vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ordningsvakten har 

befogenhet att använda vissa tvångsmedel t.ex. att avvisa, avlägsna och omhänderta en person 

som stör den allmänna ordningen enligt 13 § polislagen (1984:387). De har även rätt att 

omhänderta berusade personer enligt Lagen (1976:511) om berusade personer. Vid dessa 

omhändertaganden har ordningsvakten även rätt att bruka våld enl. Polislagens 10§ 

(försvarligt våld) samt använda handfängsel enl. 10a§ samma lag. Ordningsvakten innehar 

också förstärkt rättsskydd enl. Brb.17 kap.  

 

3.2 Väktare 
Väktare är personer som är anställda av ett auktoriserat bevakningsföretag och är godkända av 

Länsstyrelsen. Väktaren utför bevakning åt privatpersoner, företag, kommuner samt staten 

och finansieras av dem samma. Bevakningen sker genom rondering (väktaren åker runt) eller 

stationärt på ett ställe. Det finns även väktare som är inriktade på snatterier i butiker, 

(butikskontrollanter) samt de som kör värdetransporter. En väktare har inga befogenheter likt 

ordningsvakten utan har samma befogenheter som vilken person som helst det vill säga 

envarsgripande (Rättegångsbalken 24 kap.) och nödvärnsparagraferna (Brottsbalken 24kap.). 

Väktaren har förstärkt rättsskydd enl. Brb. 17 kap. och 7§ Lagen (1974:191) om 

bevakningsföretag. 
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3.3 Entrévärd 
Entrévärden är en person som jobbar åt restaurang/krogägaren. Inget godkännande av polis är 

nödvändigt. Han är anställd för att ha hand om betalningen för inträdet på krogen samt att ta 

emot gästerna vid entrén med mera. Entrévärden har inte några befogenheter utöver vad varje 

enskild person har. Entrévärdar misstas ofta för att vara ordningsvakter då man ofta har 

liknande klädsel och liknande arbetsuppgifter. Entrévärden har inget förstärkt rättskydd. 

 

4. Resultat 
Resultaten till frågeställningarna har valts att redovisas utefter de tre undersökningsmetoderna 

med början på de skriftliga källorna, enkätundersökningen och slutligen intervjuerna. 

Resultatet av de skriftliga källorna är sammanfattningar av material från olika tidskrifter. 

Enkätundersökningen redovisas genom sex stycken statistiska diagram samt en därtill hörande 

text som förklarar innehållet i diagrammen. Svaren på intervjufrågorna är sammanställda och 

utskrivna till en berättelse från var och en av de intervjuade. Våra tre respondenter som har 

intervjuats har tagit del och godkänt de färdiga och utskrivna resultaten av respektive intervju. 

Intervjufrågorna i sin helhet kan läsas i bifogade bilagor.  

 

4.1 Undersökning av polisförbundet 
Polisförbundet genom sin hemsida genomför kontinuerligt olika undersökningar vilket alla 

som besöker hemsidan kan delta i, det är så kallade webbfrågor. Under perioden 2006-08-09 - 

2007-08-09 ställde polisförbundet följande fråga: Bör väktare få frige misstänkta? Av 

sammanlagt 112 svarande ansåg 77 % att det inte var lämpligt medan 20 % ansåg att det var 

lämpligt, resterande 4 % kunde inte svara alls på frågan. 

 Polisförbundet genomför i skrivande stund följande webbfråga: Bör 

ordningsvakter patrullera gator och torg? Frågan är aktuell tiden 2007-07-18 - 2008-07-18. I 

dags läget har 311 röster gjort sig hörda varav 29 % anser att svaret är ja medan 69 % anser 

att svaret är nej. De sista 2 % har ingen uppfattning huruvida ordningsvakterna bör patrullera 

gator och torg.4 

 

                                                
4 www.polisförbundet.se   
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4.2 Snattofon 
När en snattare ertappades och gripits skickades en radiobil och två poliser till platsen. Detta 

förfarande belastar naturligtvis personella resurser, speciellt i ett område som Stockholm city 

där väktare/ordningsvakter ofta griper snattare i dem stora butikskedjorna. Nu pågår en 

försöksverksamhet med en så kallad snattofon i Stockholm city. 

 Johan Andersson som innehar funktion som gruppchef i receptionen i Norrmalm 

kallar projektet för en succé. Väktare som gripit en misstänkt ringer till snattofonen, vars 

öppettider är 10:00-22:00. Om vissa kriterier såsom att den misstänkte är över 18 år, 

stöldgodsets värde inte överstiger 800 kronor och att personen har sin hemvist i Sverige kan 

polisen göra jobbet via telefonen istället för att skicka ut en patrull.  

 Sedan oktober 2006 pågår försöksverksamheten med snattofonen i receptionen i 

Norrmalm och på Södermalm. Från starten i oktober fram till mars i år har 250 ärenden i hela 

city distriktet avklarats via snattofonen. Målet för hela 2007 är att klara 345 ärenden bara på 

Norrmalm. Arbetet är i full gång för att utveckla kontaktnätet och antalet butiker som känner 

till tjänsten. Under år 2008 hoppas man på att klara av 800 ärenden via snattofonen. 

 Johan Andersson ser stora effektivitetsvinster tack vare detta arbetssätt. Johan 

pratar om ”snabbspår”. Dag ett sker brott och utredning. Dag två kopierar dem utredningen 

och dag tre ligger den på åklagarens bord, säger Johan Andersson.5 

 

4.3 Jan Karlsson ordförande i polisförbundet: Funderingar om 

förändringar 
Jan skriver i en artikel i tidningen Polis om hur han allt oftare nås av att det lyfts fram via 

media hur medborgargarden och nattpatruller bildas för att män och kvinnor vill skapa 

trygghet för sig själv och sina grannar. Ökningen av antalet vaktbolag är kontinuerlig och de 

tar över allt mer av polisiära arbetsuppgifter skriver Jan. Jan menar att det finns krafter som 

vill ge väktare och ordningsvakter utökade maktbefogenheter så att de kan komma att ses som 

en polisiär B-styrka. Polisförbundet där de flesta poliser är medlemmar i och 

Transportarbetarförbundet där de flesta väktare är medlemmar är rörande överens om det 

olämpliga att sudda ut den mycket tydliga gräns som skall finnas mellan privat och offentlig 

säkerhet. Tunnar man ut den gränsen kommer det i framtiden vara svårt att kunna påvisa vem 

som står för vad, skriver Jan. En förändring i regelverket vilket starka krafter jobbar för skulle 

ytterligare leda till ökad otydlighet, menar Jan. 

                                                
5 Stockholms läns sambands tidning (Nr 2, 2007) 
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 Inget annat land i Norden delar ut polisiära arbetsuppgifter och befogenheter till 

andra än poliser, så som man gör i Sverige. Det leder det till att man utarmar den polisiära 

verksamheten och yrkesrollen. Jan menar på intet sätt att polisen inte skall ta till sig stöd och 

hjälp samt andra kompetenser som stöd för polisens arbete. Men att inte alls fundera på vad 

dessa funderingar leder till är egentligen en brist på förmåga att planera långsiktigt för att 

kunna möta framtiden. Allt verkar utgå från korta perspektiv som har sin utgångspunkt 

budgetplaneringar och mandatperioder. Polisen måste även fungera efter dessa kortsiktiga 

planeringar. Jan avslutar artikeln med: Det som var sant förra mandatperioden är det inte i dag 

och det som är sant i dag kanske inte är det imorgon.6 

 

4.4 Aktörer i Stockholms Tunnelbana 
Under 1980-talet fanns det cirka 200 poliser som var verksamma och arbetade i Stockholms 

tunnelbana. Idag har samma enhet 38 polistjänster.  Polisen hade en helt annan organisation 

en den som finns idag och poliserna utförde till stor del mycket av det arbete som 

tunnelbanans ordningsvakter gör idag. Det vill säga upprätthåller ordningen i och omkring 

tunnelbanestationerna. Då fanns det ett hundratal Ababbvakter som hade till uppgift att hålla 

ordning i exempelvis vänthallarna, men de fick inte gå ner på perrongerna. 

 Ordningsvakterna är idag tio gånger så många som tunnelbanepoliserna och de 

fungerar många gånger som polisens förlängda arm. Polisen skall fungera som arbetsledare 

för ordningsvakterna i vissa fall och kan till exempel vara med när de har utsättning inför ett 

arbetspass. Frågan har ställts till både tunnelbanepolisen, aktuella ordningsvakter och till SL 

(Stockholms länstrafik) om de anser att ordningsvakterna borde få större befogenheter. Svaret 

är entydigt, samtliga grupper anser att det inte vore bra om ordningsvakterna fick större 

befogenheter. Rågången är tydlig idag, och bör så förbli, anser de. De som jobbar med 

säkerheten i tunnelbanan skall hålla reda på ungefär en halv miljon stockholmare som gör 

drygt en miljon resor med tunnelbanan – varje dag.  

 För att ge människor en känsla av trygghet har ordningsvakterna fått ta över den 

plats som polisen tvingats lämna. Aktörer i tunnelbanan menar att det är en utveckling som 

det inte finns något alternativ till, men att det är en känslig balansgång. Å ena sidan är det inte 

försvarbart att ha poliser som patrullerar på alla tunnelbanestationer, å andra sidan får man 

inte glömma att ordningsvakterna tillhör privata företag som betalas av SL. 

                                                
6 Polistidningen (Nr 3, 2007) 
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 – Det är bra att man ser så många ordningsvakter ute. Men det är bedrövligt att 

man ser så få poliser. Det skär i mitt polisiära hjärta när jag tänker på T-centralen till exempel. 

Det är ju nästan aldrig man ser poliser på det som är Sveriges största knutpunkt, säger Göran 

Bolinder (tunnelbanepolisen).  

 När det är aktuellt med fotbollskommenderingar vid till exempel derbymatcher, 

syns dock polisen, både tunnelbanepolisen och de närpolisområden som de samarbetar med. 

Ordningsvakterna har vid dessa tillfällen ingen uppgift eller roll i verksamheten. 

Ordningsvakterna har inte den typen av kompetens och risken är då stor att de skadas. Vid ett 

tillfälle hamnade polis och ordningsvakter mellan två supportergrupper vid en 

tunnelbanestation. Det blev tumult men lyckligtvis inga större skador. Ordningsvakternas 

fackförbund (Transport) gick då ut och markerade med bestämdhet att sådana arbetsuppgifter 

skall ordningsvakterna ej arbeta med.7 

 

4.5 Resultat av undersökning bland allmänheten 
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Undersökningen visade att förtroendet för polisen är relativt bra. 68 stycken av de etthundra 

tillfrågade, alltså 68 %, har svarat på den positiva delen av svarsskalen (6 till 10). Man kan också 

se att kvinnor har större förtroende för polisen än vad männen i undersökningen hade, 72 % mot 

männens 64 %. 

 

                                                
7 Polistidningen (Nr 4, 2007) 
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Hur är ditt förtroende för väktare/ordningsvakter?
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Vad gäller förtroendet för väktare och ordningsvakter så är inte förtroendet lika bra, 62 % har en 

negativ syn på väktare och ordningsvakter. De flesta svar ligger dock i mitten på skalen men med 

ett visst övertag på den negativa sidan (1 till 5). 

Hur uppfattar du den polisiära närvaron ute i 

samhället?
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De tillfrågade tyckte att polisens närvaro ute i samhället inte är den bästa. Flest svar har vi fått i 

mitten av skalan med ett litet övertag på negativa sidan (58 %). 
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Hur uppfattar du närvaron av väktare/ordningsvakter 
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Närvaron av väktare och ordningsvakter i samhället ser ut att vara större om man ska se till svaren 

i undersökningen. 59 % av svaren är på den positiva sidan. Även här ligger flertalet av svaren i 

mitten av skalan men med något fler åt positiva sidan. 

Hur ställer du dig till att ordningsvakter/väktare tar 

över mer och mer av polisiära arbetsuppgifter?
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Svaren här är ganska jämnt fördelade över svarsskalan. Man kan dock se att det är några fler som 

har svarat på den negativa sidan.  
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Vad tycker du om att lagstiftningen skulle förändras så att  

ordningsvakter/väktare får mer befogenheter likt polisens?
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Undersökningen visar klart att folk är negativa till att man ger väktare och ordningsvakter mer 

befogenheter. Hela 72 % har svarat mellan svarsalternativ 1 och 5. Man kan även se att män och 

kvinnor har samma åsikter om väktare/ordningsvakters befogenheter då svaren mellan de båda 

grupperna är väldigt lika varandra. 

 

4.5.1 Kommentarer från undersökning 
Vi har valt att ta med några kommentarer från dem som deltog i undersökningen för att belysa 

folks reaktioner på frågorna som ställdes. Kommentarerna är inte sorterade i någon viss ordning 

gentemot frågorna.  

• Polisen borde vara ute och synas mer då hade folk lugnat ner sig. 

• Vad är det för skillnad på en ordningsvakt och väktare? 

• Det borde finnas både mer poliser och vakter, jag vågar knappt gå ut själv när det är mörkt. 

• Om de (ordningsvakter) får mer befogenheter så kan man väl lika gärna göra dem till poliser. 

• Det är mest folk som vill utöva makt som blir ordningsvakter så dem har jag inte mycket 

förtroende för. 

• Vad skulle vi göra utan väktare nu när det knappt finns några poliser längre? 

• Ordningsvakter borde inte få bestämma vem som skall få komma in på krogen. 

• Det är många lagar som borde ändras på men inte de.  

• Hade det funnits mer poliser så hade vi inte behövt ordningsvakter och väktare. 

• Jag har haft mycket att göra med polisen i mina dar och tro det eller ej men många av dem är 

riktigt trevliga. 
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4.6 Intervjuer 
 
4.6.1 Intervju med väktaren Magnus Fridström 
Magnus har arbetat som väktare i sju år och de senaste fem åren har han jobbat som 

ronderande väktare. Han jobbar alltid i kommunen Mullsjö – Sandhem som har ca.8000 

invånare. Varje nattpass avverkar han cirka 11 – 12 mil i bilen. 

 Magnus anser att klimatet har hårdnatt markant enbart under hans år som 

verksam väktare. Han säger att han stöter på fler tyngre missbrukare och allt vad det för med 

sig. Magnus beskriver hur hans roll som väktare har förändrats under årens lopp. Numera är 

jag en blandning av jourhavande präst, socialarbetare och låtsas polis uttrycker Magnus. 

Allmänheten och de element som jag agerar emot har väldigt svårt att se skillnaden mellan en 

väktare, ordningsvakt, polis och jourhavande medmänniska berättar han. Jag utför en 

blandning av de omnämndas arbetsuppgifter, säger Magnus. När man jobbar i en liten 

kommun som jag blir man snart igenkänd berättar han, och det ser han både för och nackdelar 

med. Eftersom Magnus alltid jobbar själv har han valt att använda sig av en hund. Detta för att 

han upplever sin egen säkerhet som ofta satt ur spel.  

 För cirka två år sedan kom det två stycken närpoliser till kommunen. Två 

tjänster som skall vara stationerade i hans distrikt. Innan dess var han helt ensam under 

nätterna och efter tillkomsten av närpoliserna känner Magnus en viss hjälp från poliserna men 

han berättar att dem oftast måste bege sig till den större staden Jönköping. Han ser ingen 

inbromsning på den ökande kriminaliteten i området trots närpolisernas tillkomst. 

 Magnus berättar att han utför många polisiära arbetsuppgifter som t.ex. 

lägenhetsstörningar på egen hand utan att ha någon direkt utbildning för sådana sysslor. 

Allmänheten ser mig som en polis och då försöker jag agera som en sådan berättar han. 

Magnus säger att han känner ett visst ansvar gentemot allmänheten som ser honom som en 

form av polis och då vill han göra mer saker än vad han egentligen borde. Han berättar vidare 

att hittills har allt gått relativt bra även om det har varit nära att det har blivit en riktigt illa 

utgång på en del uppdrag. Magnus upplever att allmänheten förväntar sig att han skall ingripa 

om något händer när han rullar förbi i sin väktarbil. Det har blivit en hel del egna initiativ 

under årens lopp som jag egentligen inte alls borde befatta mig eller har någon skyldighet att 

göra, säger han. Generellt anser Magnus att väktare inte har tillräckligt med utbildning för att 

klara av väktarjobbet. Grundutbildningen är på tok för kort och vidareutbildningen är det 

ingen större kvalité i menar Magnus med bestämdhet.  
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Det som Magnus värdesätter i sitt arbete är framförallt den uppskattning han får 

av allmänheten. Saknaden av myndighetspersoner i mindre geografiska områden känner han 

att han har täckt en liten del av. När han började jobba som väktare för sju år sedan kände han 

ett kraftigt motstånd från medborgarna gällande närvaron av väktare. Detta motstånd har nu 

helt vänt och han säger sig uppleva att människor ser honom som en naturlig del av samhället. 

Magnus säger att hans uppfattning är att allmänheten inte känner till skillnaden mellan en 

väktare och en polis, detta ser han både för och nackdelar med. Hans uppfattning är att när 

folk ser en uniform som är det samma sak som att personen ifråga har befogenheter. 

Magnus berättar att han önskar sig mer befogenheter i sitt arbete. Lagstöd för att 

kunna omhänderta någon för fylleri är högst upp på hans önskelista, men däremot vill inte 

Magnus arbeta med pepparspray eller något liknande. Vidare tror han att hans jobb skulle 

underlättas genom utökade befogenheter men framförallt skulle det kännas tryggare om någon 

får för sig att anmäla/driva någon åtgärd från hans sida vidare till en rättslig prövning.  

Magnus är lite tveksam om hur han tror att allmänheten reagerar på om 

ytterligare polisiära arbetsuppgifter läggs över på väktare. I hans område tror han att det skulle 

fungera väldigt bra men han poängterar att det är väldigt lätt att bli väktare jämfört med hur 

det är att ta sig in på polishögskolan. Detta tror han skulle medföra fler som han säger 

”rötägg” inom väktar branschen som lätt skulle få befogenheter och då menar han att det är 

stor risk att dessa befogenheter skulle missbrukas. Om det skulle vara en bra lösning på 

samhällets säkerhetsbehov anser han att det måste till radikala förändringar av 

väktarutbildningen och betydligt svårare att bli väktare. Om det kommer bli på det viset att 

väktare succésivt tar över mer av polisens arbetsuppgifter är han helt övertygad om att så är 

fallet. Magnus tror att det blir likt mer USA, med kvarters väktare och diffusa gränser mellan 

väktare och poliser. Han anser att det finns en risk att det blir lite ”High Chapparall” över det 

hela. Unga väktare som inte kontrolleras av psykolog mm kommer ut för att hävda sig själva 

och inte för att göra något bra samhällsarbete. För att hindra en sådan utveckling anser han att 

hela väktar rekryteringen måste ses över och göras om. Vill samhället att väktare skall få 

större ansvarsområden måste också deras utbildning utökas något kopiöst, säger Magnus. På 

den direkta frågan om vad han upplever och anser gällande konsekvenser för samhället när 

polisiära uppgifter läggs över på väktare säger Magnus att det är många, både mindre och 

större konsekvenser. Det han har märkt innan och upplever i dagsläget är att samhället eller 

skattebetalarna sparar stora utgifter genom att man mer eller mindre tvingar privata 

finansiärer bekosta dess företag och intressen. Samhället vinner också resurser på att när jag 

förflyttar mig från A till B stöter jag ofta på problem som jag ingriper mot, berättar Magnus. 
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Indirekt betalar företagen då också patrulleringskostnad och uppkomna störningar som 

egentligen företagen inte har någon skyldighet eller intresse av att bekosta. Medborgarna får 

ofta en falsk trygghet av väktarnärvaron. Magnus säger att han kan betydligt mycket mindre 

än vad folk i allmänhet tror. Han är också relativt självkritisk. De sysslor som jag gör kan jag 

omöjligt göra med den kvalité som en polis kan och då syftar han på dem minst sagt olika 

utbildningarna och rekryteringsförfaranden. Magnus säger att han tror att den utvecklingen 

han nu ser kommer slå tillbaka på samhället. Vi väktare kan omöjligt ersätta poliser med ett 

tillfredsställande resultat, berättar han. Vidare säger han att hans uppfattning är att insider 

jobben kommer till att öka. Det är allt för lätt för kriminella nätverk att placera ”sina” killar på 

känsliga positioner i säkerhetsbranschen. Magnus avslutar med att säga När samhället då har 

givit bland annat väktar yrket långtgående befogenheter tror jag att det kan få katastrofala 

konsekvenser.  

 

4.6.2 Intervju med ordningsvakten ”Tobbe” 
Den andra intervjun gjordes med en ordningsvakt som hade ett villkor för att ställa upp på 

intervjun. Detta villkor bestod i att få var anonym med argumentet att det är mer eller mindre 

känsliga saker som han kommer att prata om beträffande de privata arbetsgivarna. 

Intervjuvarna beslutade att bifalla denna önskan och genomföra intervjun. Under intervjun 

kommer han kallas för ”Tobbe”. Tobbe har jobbat med yrket på heltid under sex års tid. 

Arbetsplatserna har främst varit köpcentrum, torg och krogar. Han genomförde sin 

grundutbildning 2001 och därefter genomfört två stycken fortbildningskurser. 

 Tobbe berättar att under hans år inom yrket ser han en tydlig förändring av 

arbetsuppgifterna. Från att ha varit ett stöd och hjälp till polisen har rollen som ordningsvakt 

allt mer blivit självständig och styrd från uppdragsgivaren/arbetsgivaren. Han säger att han 

har en viss förståelse för arbetsgivaren eftersom det är nämnd person som betalar hans lön och 

då vill ha ut så mycket som möjligt för sina pengar. Han fortsätter med att säga att när han 

började inom branschen upplevde han att uppdragsgivaren hade en förståelse och respekterade 

de lagar och förordningar en ordningsvakt måste följa, vilket idag han helt saknar. Detta är en 

stor förändring säger han. Numera är jag i princip skyldig att följa de direktiv och uppdrag jag 

får av arbetsgivaren för att kunna vara kvar på just den arbetsplatsen. När det gäller krogarna 

har dem bara blivit värre med åren. När vi får direktiv från myndigheterna som jag enligt lag 

är skyldig att följa har dem ingen förståelse för detta och dem beordrar vakter att följa krogens 

policy om man vill vara kvar. Tobbe ser detta som en negativ utveckling av yrket. Med tanke 

på att samhället har gett oss ordningsvakter maktmedel och befogenheter så förutsätter 
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samhället att vi följer de lagar som gäller, t.ex. rapporteringsskyldigheten gentemot polisen. 

Tobbe säger att om han skulle följa dessa direktiv skulle han ej kunna jobba kvar på stans 

krogar. Krögaren blir minst sagt besviken när en polisbil rullar fram mot krogens entré. De 

anser att det är dålig publicitet att ha poliser närvarande vid ett nöjesställe, jag som personal 

har inget annat val än att följa krögarens vilja, säger Tobbe. 

 Tobbe känner att samhället och dess medborgare överlag har en negativ 

inställning till hans yrke. Tobbe tror att det beror mycket på den ofta negativa publicitet som 

media ger av yrkesrollen. Vi ordningsvakter uppfattas ofta som buffliga och småaktiga. Tobbe 

tror att många av hans arbetsgivare anlitar ordningsvakter av det skälet att en ordningsvakt har 

relativt stora befogenheter för att kunna ingripa mot människor. Sedan när då arbetsgivaren 

lyckas få ordningsvakten att jobba som dem vill är det alldeles utmärkt. Jag tror att 

utvecklingen har drivits åt det här hållet pga. den allt hårdare konkurrensen inom 

säkerhetsbranschen, säger Tobbe. Han säger vidare att det finns många inom branschen som 

förtjänar ett dåligt rykte pga. att dem just är småaktiga och buffliga. Detta tror Tobbe beror på 

den utomordentligt dåliga rekryteringen till ordningsvaktsjobbet. Polisen kontrollerar att man 

inte är tidigare straffad och sedan på sin höjd en intervju med en polis på max en timme. 

 Tobbe känner sig inte som någon polis när han jobbar. Många av dem 

personerna vi jobbar gentemot påpekar som oftast att vi inte är några poliser och dem vill 

prata med just en sådan. Han berättar att hans uppfattning är att allmänheten ser en stor 

skillnad mellan just en ordningsvakt och en polis. Vid vissa arbetsplatser såsom köpcentrum 

kan det dock vara en något diffusare gräns mellan omnämnda yrkeskategorier. Allmänheten 

ser där en uniform och Tobbe upplever att han där representerar en myndighetsperson och inte 

en privat arbetsgivare såsom han gör gällande när det gäller krogar. Medborgarna ställer 

frågor allt mellan himmel och jord berättar han. Det är med blandat resultat vi tillmötesgår 

medborgarnas önskemål vid köpcentrumen, säger Tobbe. Han tror att de flesta önskar sig en 

bredare kompetens av ordningsvakten för de ser mig inte som just en ordningsvakt utan enbart 

en myndighetsperson. 

 När det gäller dem juridiska redskapen anser Tobbe att de är fullt tillräckliga för 

att göra ett bra ordningsvaktjobb, om man nu håller sig till det en ordningsvakt skall göra. 

Dem maktmedel som samhället har gett sköts inte av många ordningsvakter anser han och då 

vore det förödande att eventuellt ge ytterligare befogenheter, snarare minska om något skall 

justeras anser Tobbe. Verkligheten ser ut på det sättet att samhället inte bara ger befogenheter 

till sina ordningsvakter utan indirekt får alla uppdragsgivare samma befogenheter och det är 

helt galet, tycker Tobbe. 
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 Om utvecklingen fortsätter som den har gjort de senaste åren får 

ordningsvakterna en allt större roll i samhället, tror Tobbe. Han säger sig ha en känsla av att 

det inte är någon bra utveckling. Skulle uppdragen och arbetet utföras professionellt hade det 

inte varit några problem, men verkligheten är inte så ljus berättar han. När det kommer in 

unga personer som vill hävda sig och trycka ner folk blir det definitivt ingen bra utveckling. 

Detta i samban med att vi ordningsvakter tar mer och mer av polisens arbetsuppgifter så kan 

vem som helst räkna ut att det blir vanliga ”Svensson” som kan drabbas av denna utveckling. 

Tobbe tror att ordningsvaktjobbet är ett framtidsjobb. Polisens resurser tror han kommer att 

minska samtidigt som behovet av säkerhetslösningar från samhällets sida kommer att öka 

markant. I takt med den utvecklingen säger sig Tobbe se både bra och dåliga konsekvenser för 

samhället. Han tror att polisen kan inrikta sig på dem mer kvalificerade brotten och 

gärningarna medans vi ordningsvaktar tar hand om lite lättare sysslorna. Han säger att om 

befogenheter och maktmedel sköts rätt tror han att samhället tjänar till viss del på den rådande 

utvecklingen. Det går åt mindre resurser att utbilda ordningsvakter än poliser. Det som kan gå 

riktigt åt skogen som han säger är om det blir fler ordningsvakter med tvivelaktig bakgrund 

och inställning till yrket. Tobbe säger att han anser att det krävs en ordentlig uppstramning 

från polisens sida om det inte skall skada samhället och dess medborgare. Det måste komma 

in rätt folk i yrket och ge dem en ordentlig utbildning för att den här utvecklingen skall vändas 

till något enbart positivt. 

 

4.6.3 Intervju med närpolisen Robert Engdahl 

Den tredje intervjun genomfördes med närpolisen Robert Engdahl. Han har jobbat som polis 

under fyra års tid och som närpolis i tre år. Han är närpolis i samma område som väktaren 

Magnus Fridström, Mullsjö – Sandem kommun. 

 Robert anser att yrket har förändrats under hans tid på det sättet att det blir allt 

mindre personal i yttre tjänst. Nya tjänster och funktioner skapas i inre tjänst och när det 

pratas om att det skall fyllas på med personal i yttre tjänst blir det oftast så men samtidigt 

oftast befintlig yttre personal som går in och där får andra arbetsuppgifter, säger Robert. Vid 

dessa så kallade påfyllningsfaser blir det som oftast plus minus noll, när det gäller ökningen 

av yttre personal. Robert berättar om att när polisen inte har mer resurser i yttre tjänst än vad 

som finns idag har polisen stor nytta av väktare och ordningsvakter. I hans närpolisområde 

befinner sig Securitas varje natt och sju dagar i veckan, något som just nu upplevs som en 

utopi när det gäller den polisiära närvaron. Robert anser att det är bra att väktare utför lättare 

polisiära arbetsuppgifter om det är lämpliga väktare tillägger han. I Mullsjö – Sandhem är 
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väktarna kompetenta men han berättar också om skräckexempel som han har upplevt i den lite 

större staden Jönköping. Då anser han att det är en katastrof när sådan säkerhetspersonal 

bedriver före detta polisiära arbetsuppgifter. Robert berättar om ett bra exempel som han har 

tagit del av. I Skåne tillåter myndigheterna att privata vaktbolag gör nykterhetskontroller på 

all tungtrafik som kommer till Sverige. Där fungerar det utmärkt enligt Roberts vetskap. Om 

någon förare blåser positivt tillkallas polis omgående. Han anser att polisen måste använda sig 

av säkerhetsbranschen när den ekonomiska situationen är som den är idag. I sitt 

närpolisområde berättar Robert att dem har kunnat klara ut brott pga. hjälp från väktarna. 

 Roberts uppfattning är att allmänheten är väl förtrogen med skillnaden mellan en 

polis och väktare/ordningsvakt. Han säger att han inte har kommit i kontakt med någon som 

blandar ihop dem olika begreppen. ”Känns att allmänheten har en bra koll” Det är Roberts 

bestämda åsikt att det skall vara en markant skillnad mellan dem olika yrkesgrupperna. Robert 

har själv bra förtroende för vissa personer som verkar inom säkerhetsbranschen. Det finns en 

del personer som är av minst sagt dålig kvalité också, säger Robert. Vidare berättar han att 

han ibland ställer sig frågan hur en del personer lyckas ta sig in i branschen. Vissa väktare och 

ordningsvakter är under all kritik, anser Robert. Hans uppfattning är att allmänheten har ett 

större förtroende för polisen än för väktare och ordningsvakter. 

 Robert tror att det kan var skadligt för samhället när ”fel” personer får 

befogenheter och maktmedel. Unga människor som inte är mogna eller har förmåga att ta 

ansvar kommer in i säkerhetsbranschen och detta medför konsekvenser för samhället som är 

mindre trevliga, berättar han. Hade det överlag varit betydligt svårare att bli väktare och 

ordningsvakt anser Robert att samhället skulle ha stora vinster att inhämta. Dem offentliga 

resurserna skulle kunna användas till kvalificerade polisiära arbetsuppgifter medans väktare 

sköter till exempel nykterhetskontroller. Sådana arbetsuppgifter skulle föregås av en 

utbildning inom polisen, anser Robert. 

 Robert tror att den polisiära närvaron kommer bli bättre. Rikspolischefen Stefan 

Strömberg har uttalat att han vill se 50 % av landets poliser i yttre tjänst. Detta i kombination 

med att regeringen satsar på 20 000 poliser år 2010 gör att han ser en förändring av den 

polisiära närvaron till det bättre. Han avslutar med att säga i en sådan utveckling kommer 

polisen ha en betydligt bättre uppklaringsprocent.
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4.7 Kritisk granskning av resultaten 
Vårt arbete bygger till största del på längre intervjuer och en stor enkätundersökning bland 

allmänheten. För att får en mer övergripande uppfattning över denna samhällsutveckling hade 

vi kunnat studera fler geografiska områden och intervjuat fler samhällsaktörer. Då tiden för 

arbetet var begränsat samt för att få bättre kvalité på undersökningarna valde vi endast att 

fokusera på ett geografiskt område och en enkätundersökning. Vi upplever att våra 

respondenter har svarat objektivt på våra frågor och därigenom har vi fått en tillräckligt bra 

bild för att kunna dra våra slutsatser om den pågående samhällsutvecklingen beträffande 

skiftet av hanteringen av samhällets behov av säkerhetslösningar.   

 
4.8 Resultatsammanfattning 
Den pågående samhällsutvecklingen beträffande hanteringen av samhällets säkerhetslösningar 

får konsekvenser i form av att det finns tydliga signaler som oroar medborgarna. När aktörer 

som inte har erforderlig kompetens handhar dessa uppgifter får det konsekvenser för 

allmänheten. Polisförbundets undersökning via Internet visar på en stor skepsis gentemot att 

väktare får större friheter i sina arbetsuppgifter. Under rapportens tillkomst pågick också en 

undersökning av samma aktör om det var bra att ordningsvakter får utökade arbetssysslor. 

Svaret bland allmänheten var lika tydligt på den frågan. Majoriteten av medborgarna vill inte 

att ordningsvakter skall få utökade arbetsuppgifter. 

 Samhället försöker kontinuerligt hitta nya lösningar på sitt behov av säkerhet 

och lagföringsmetoder som inte kräver lika mycket av dem offentliga resurserna. Ett steg i 

den riktningen är tillkomsten av ”snattofonen”. Personer som ertappas med vissa brottsliga 

gärningar kan hanteras inom detta system. Detta handhavande visar rapporten att invånarna 

inte är positiva till. Enkätundersökningen visar på en markant skillnad beträffande förtroendet 

för en väktare respektive en polis. Allmänheten har betydligt större förtroende för polisen än 

för en väktare/ordningsvakt. När snattofonen används som ett redskap i rättskedjan blir 

konsekvensen att ”folk” i allmänhet tappar förtroende för rättsapparaten, eftersom dem aldrig 

får träffa en fysisk polis. Väktaren inleder och avslutar ärendet på plats med hjälp av en 

telefon. Polisen ser stora effektivitetsvinster samtidigt som medborgarna tappar förtroende för 

rättskedjan. 

Enkätundersökningen visar att den upplevda närvaron av polis respektive 

väktare/ordningsvakt skiljer sig åt. Medborgarna bekräftar utvecklingen av att privata aktörer 

utför före detta polisiära arbetsuppgifter ute i samhället. I detta sammanhang skall poängteras 
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att enkätundersökningen visar tydligt att allmänheten inte anser att väktare och ordningsvakter 

borde få utökade befogenheter och närma sig polisens roll i samhället. 

 Rapporten visar på en markant förändring av säkerhetspersonal som är aktiva i 

samhället. I Stockholms tunnelbana har antalet polistjänster förändrats från 200 till 38 under 

cirka tjugo års tid. Den upplevde tryggheten vid dessa platser förändras i samband med en 

sådan utveckling. Rapporten har konstaterat att den gängse uppfattningen är att det inte 

upplevs som något positivt när väktare/ordningsvakter utför före detta polisiära 

arbetsuppgifter. Hur vardagen i tunnelbanan upplevs av Stockholmarna kan författarna bara 

spekulera i. 

 I takt med samhällsutvecklingen bildas det allt fler medborgargarden och 

nattpatruller för att män och kvinnor vill skapa trygghet för sig själva. Konsekvenserna för 

samhället på längre sikt kan vara att allt fler människor sätter sig över lagen genom att ta 

lagen i egna händer. En uppfattning likt den att agera advokat, åklagare och domstol ute på 

gatan själva skulle bli förödande för ett demokratiskt samhälle. 

 

5. Diskussion 
Att ett samhälle utvecklas är något helt naturligt i ett demokratiskt land. Ett avstannande i den 

processen skulle vara onaturligt och inte heller önskvärt. En fråga som är relevant i detta 

sammanhang är vem eller vilka det är som påverkar och styr denna förändring. Den del av 

samhällsförändringen som vi har berört i denna rapport påverkar mer eller mindre samtliga 

medborgare i Sveriges samhälle. Just dem som det påverkar är finansiärer av hela samhället 

genom skattepengar. Rimligtvis borde det då också vara skattebetalarna som påverkar och styr 

samhällsutvecklingen i demokratisk ordning. Genom vår enkätundersökning har det tydligt 

visat sig att allmänheten inte önskar sig väktare/ordningsvakter istället för poliser. Här faller 

då vårt resonemang om att det är allmänheten, det vill säga skattebetalarna som styr 

samhällsutvecklingen. Genom att tänka i andra och större tankebanor skulle vi kunna 

ifrågasätta i vilken grad Sverige är ett demokratiskt samhälle. När vi tänker i dem banorna har 

vi med oss att det här är en relativt liten och begränsad rapport, men vi finner dock att frågan 

är intressant. Sveriges medborgare har efter fyllda arton år möjlighet att rösta på dem som 

man önskar skall leda Sverige. Därutöver finns det egentligen inte så mycket mer, eller? 

Samhällsprogram, strejker och påtryckningar via media skall dock inte föringars. Insider, 

Kalla fakta med mera ägnar inte särskilt mycket tid åt den problematik som författarna har 

visat genom denna rapport. Kanske är på det viset att denna fråga är mer av konstaterande 
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karaktär än av en fråga som gemene man vill förändra. Eller också är det på det viset att 

medborgarna tror sig inte kunna förändra denna utveckling, det sist nämnda faller som mest 

trolig enligt författarnas uppfattning. 

 Tillbaka då till frågan om vem som verkligen styr utvecklingen av samhället. 

Svaret på den frågan är dem ledande politikerna som sitter vid makten. Samma människor 

besitter också de verktyg och redskap som formar samhället och dess utveckling. Budgetar, 

billiga politiska poäng och kompromisser mellan de olika politiska partierna påverkar i allra 

högsta grad beslutsfattarna. Den nuvarande regeringen har sedan länge aviserat att det skall 

finnas 20 000 poliser år 2010, till skillnad från dagens cirka 17 000. 

Detta i kombination med att den nuvarande rikspolischefen har aviserat att han vill se femtio 

procent av landets poliser i yttre tjänst gör att närpolisen Robert Engdahl ser ljust på 

framtiden. Han tror att det kommer bli fler poliser i yttre tjänst som patrullerar gator och torg. 

Författarna delar inte Robert Engdahls uppfattning. Utan istället ser skribenterna signaler 

inom poliskåren att den verksamhet som går att mäta och utvärdera genom statistik kommer 

idag och fortsättningsvis att satsas på. Patrullering som genererar trygget åt allmänheten är 

väldigt svår att mäta. Likaså det brottsförebyggande arbetet är också väldigt svårt att sätta 

siffror på. Återfallsförbrytare kan mätas med hjälp av statistik men inte hur många brott 

polisen hindrade under just en dag och så vidare. För till syven och sist handlar styrningen av 

verksamheten om pengar. Politikerna vill ha ut så mycket som möjligt genom sina budget 

anslag för att sedan kunna visa för sina väljare vad dem har åstadkommit. Genom detta 

resonemang faller det sig naturligt att förändringen av dem polisiära arbetsuppgifterna är ett 

faktum. Samhällsaktörerna i form av företag med mera vill naturligtvis inte riska att bli utsatta 

för brott mer än nödvändigt. Detta i kombination med att dem flesta försäkringsbolag inte har 

någon självrisk när ett företag vaktas av något vaktbolag gör det helt naturligt för dem privata 

näringsidkarna att anlita privata vaktbolag. Denna utveckling är något som författarna efter 

tillkomsten av rapporten anser vara olycklig. 

 Författarna ser en kontraproduktivitet gällande samhällsaktörernas letande efter 

tillfredsställande säkerhetslösningar. Det är allt för lätt att bli väktare med till exempel 

funktionen värdetransportör. Funktionen innebär ett enormt ansvar nära stor belopp pengar 

skall transporteras från A till B. Brottslighet med insider information är allt för lätt att 

genomföra. Dem senaste åren har misstankar om flera värdetransporter som rånats med hjälp 

av sådan information. Unga människor med en eventuellt brokig bakgrund utan att ha blivit 

fälld för något brott kan vara lätta byten för den organiserade brottsligheten. Detta är 

naturligtvis upprörande och på intet sätt acceptabelt. 
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 Författarna vill se en allt tydligare gräns mellan dem olika yrkesgrupperna. 

Exempel som väktaren Magnus Fridström berättar om när han säger att allmänheten uppfattar 

honom som en blandning av jourhavande präst, socialarbetare och låtsas polis anser 

författarna vara beklämmande. Väktarna oavsett om just den personen är lämplig för arbetet 

eller inte har inte erforderlig utbildning och kompetens för sådana sysslor. I samband med 

tillkomsten av denna rapport har författarnas tvivel gällande privata säkerhetsaktörer 

inblandning i dessa samhällsbehov eller problem växt allt starkare. Skribenterna anser att 

Sveriges makthavare borde kraftsamla för att bromsa denna utveckling och leda in 

verksamheten på rätt spår igen.  

 

5.1 Slutsatser och förslag 
Det författarna slås av i slutet av denna rapport är handfallheten bland beslutsfattande 

personer. Ett samhällsproblem som inte tas på allvar eller än värre inte uppfattas som ett 

problem. Detta leder till att samhällsaktörer letar och hittar egna säkerhetslösningar utifrån 

varierande behov utan någon inblandning av politiker eller andra makthavare. Det är väl känt 

att gemene man väljer den lösning som utifrån rådande personliga omständigheter passar bäst. 

Sällan ser privatpersoner enbart till samhällets bästa. Eftersom denna verksamhet i allra 

högsta grad påverkar samhället och dess medborgare ser författarna det som ytterst naturligt 

att samhället är en central aktör i denna verksamhet. Författarna drar slutsatsen att samhället 

anser det vara helt logiskt att en privat näringsidkare betalar för just sitt säkerhetsbehov och 

inte belastar skattepengar. Vidare kan man konstatera att allmänheten inte känner samma 

förtroende för väktare/ordningsvakter som för poliser. Majoriteten av allmänheten vill inte 

heller ge väktare/ordningsvakter utökade befogenheter. Den gängse uppfattningen är att 

väktar/ordningsvakts närvaron är betydligt påtagligare än polisens. Människor i allmänhet 

påverkas av denna ordning på ett negativt sätt genom bristande trygghet och upplevd säkerhet. 

 För att komma till rätta med denna utveckling och bromsa dem privata 

säkerhetsföretagens inflytande krävs omedelbara åtgärder. Ordningsvakten ”Tobbe” har 

förklarat att det är uppdragsgivaren som i allt större grad bestämmer hur ordningsvakten skall 

jobba. Ett förslag från författarna är att samtliga ordningsvakter i ett län är anställda av 

polisen och inte av krögare med flera. Deras arbetspass börjar hos polisen med en genomgång 

vem som skall jobba var och vilka förutsättningar som gäller för just det passet. Samarbetet 

med poliserna i yttre tjänst skulle markant förbättras och information om vad som är aktuellt 

skulle på ett helt annat sätt komma ordningsvakterna tillhanda. Krögaren får utifrån gällande 



Rapport nr: 473  2007-11-22 

  23  

tillstånd rätt antal ordningsvakter och ordningsvakten behöver inte vara rädd för att få sparken 

när han följer lagar och förordningar. De privata aktörerna betalar sedan polisen för dem 

aktuella ordningsvakterna. Genom detta arbetssätt skulle samhället få tillbaka kontrollen över 

ordningsvakterna och få en helt annan inblick i vad som händer vid till exempel krogarna. 

 På samma sätt ser författarna möjligheter inom väktar branschen. Det gäller att 

få kontroll över sin förlängda arm som dessa yrkesgrupper skall utgöra. Genom att tillsätta 

väktar respektive ordningsvakts ansvariga på de olika polismyndigheterna tror författarna att 

kontrollen återfås. De som vill ha väktartjänster utförda begär det hos polismyndigheterna och 

får betala till polisen för dessa tjänster. Säkerhetspersonalen skulle bli polisen lojal och arbeta 

utifrån hur polisen vill och inte efter näringsidkare som annars hotar med sparken. Författarna 

tror att detta skulle bli något revolutionerande i hela branschen. Vi inser att det är mycket 

pengar för vaktbolagen som försvinner. Det skall ställas i relation till vilka enorma 

konsekvenser för samhället det innebär att fortsätta på den redan inslagna vägen. 

Skribenternas uppfattning är glasklar. Det är samhället som delar ut befogenheter och redskap 

och då är det också samhällets ansvar att se till att några av dessa maktmedel inte missbrukas. 

 De personer som utbildas till ordningsvakter och väktare skall enligt författarnas 

förslag genomgå en betydligt större och svårare antagningsprocess. Om man tittar på 

rekryteringen till polisen är den på intet sätt hundra procentig men den är markant bättre än 

den väktar/ordningsvakter genomgår. Vår uppfattning är att om inte lika omfattande process 

som polisens så åtminstone ett ordentligt psykologutlåtande. Därefter en relativt ingående 

bedömning av vad den aktuella personen har för umgänge och kontakt med flera av varandra 

oberoende referenser. Dessutom vill författarna höja minimiåldern på väktare/ordningsvakter 

till tjugotre år. Detta för att få en betydligt bättre mognad bland de personer som till exempel 

transporter miljontals kronor. 

 När vi tittar på väktar/ordningsvakters utbildning ser den inte ut att vara alltför 

omfattande och det är ett faktum att den inte är det heller. För att höja statusen på de båda 

yrkena samt att få en bättre kvalité på personalen föreslår skribenterna att de båda 

utbildningarnas längd dubbleras. Efter avslutad grundkurs föreslår vi att de båda 

yrkesgrupperna skall genomgå en fortbildning på fem arbetsdagar en gång per år. 

Jämförelsevis med polisen fortlöpande utbildning ligger förslaget långt efter men vår 

uppfattning är ändå att det är tillräckligt och jämför man hur det ser ut idag är det en 

betydande kvalitets höjning på samhällets säkerhetspersonal. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Frågor till enkätundersökningen  
Svaren bedöms utifrån en 10-gradig skala där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra.100 

personer har slumpmässigt valts ut varav lika många män som kvinnor och samtliga 

tillfrågade är mellan 20-69 år. 

 

Fråga 1.  

Hur är ditt förtroende för polisen? 

 

Fråga 2. 

Hur är ditt förtroende för väktare/ordningsvakt? 

 

Fråga 3. 

Hur uppfattar du den polisiära närvaron ute i samhället? 

 

Fråga 4. 

Hur uppfattar du närvaron av väktare/ordningsvakter i samhället? 

 

Fråga 5. 

Hur ställer du dig till att ordningsvakter/väktare tar över mer och mer av polisiära 

arbetsuppgifter? 

 

Fråga 6. 

Vad tycker du om att lagstiftningen skulle förändras så att ordningsvakter/väktare får mer 

befogenheter likt polisens?
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till väktaren Magnus Fridström  

 

1. Hur länge har du jobbat som väktare? 

2. Har väktaryrket förändrats något under denna tid? Iså fall hur? 

3. Är det en positiv eller negativ utveckling? 

4. Hur tycker du att samhället och dess medborgare uppfattar dig som väktare? 

5. Kan du känna att du är en form av polis när du jobbar? 

6. Anser du att allmänheten känner till skillnaden mellan väktare, ordningsvakt och 

polis? 

7. Tycker du att det finns tillräckligt med stöd i lagen för att kunna göra ett bra 

väktarjobb? 

8. Vad skulle du önska dig för befogenheter? 

9. Tycker du att väktare har kompetens för att klara av lättare polisiära uppgifter som 

t.ex. ordningsstörningar i bostad? 

10. Hur tror du allmänheten skulle reagera om väktare tog över mer och mer av dem 

polisiära arbetsuppgifterna? 

11. Vad tror du det blir för konsekvenser ur ett samhällsperspektiv när man lägger över 

polisiära arbetsuppgifter på väktare? 

12. Hur tror du väktarjobbet ser ut om 10 år? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till ordningsvakten ”Tobbe” 
 

1.   Hur länge och inom vilka områden har du jobbat som ordningsvakt? 

2. Har ordningsvaktjobbet förändrats något under denna tid? Iså fall hur? 

3. Är det en positiv eller negativ utveckling? 

4. Hur tycker du att samhället och dess medborgare uppfattar dig som ordningsvakt? 

5. Kan du känna att du är en form av polis när du jobbar? 

6. Anser du att allmänheten känner till skillnaden mellan ordningsvakt och polis? 

7. Vad tror du om konsekvenserna ur ett samhällsperspektiv när man lägger över 

polisiära uppgifter på ordningsvakter? 

8. Tycker du att det finns tillräckligt med stöd i lagen för att kunna göra ett bra 

ordningsvaktsjobb? 

9. Tycker du att ordningsvakter har kompetens för att klara av lättare polisiära uppgifter? 

10. Hur tror du allmänheten skulle reagera om ordningsvakter tog över mer och mer av 

dem polisiära arbetsuppgifterna? 

11. Hur tror du att ordningsvaktsjobbet ser ut om 10 år?      
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Bilaga 4 - Intervjufrågor närpolisen Robert Engdahl 
 

1. Hur länge har du arbetat som polis? 

2. Har yrket förändrats något under den tiden? 

3. Vad anser du om att ordningsvakt/väktare utför lättare polisiära arbetsuppgifter? 

4. Anser du att allmänheten känner till skillnaden mellan polis, väktare och 

ordningsvakt? 

5. Har du förtroende för väktare/ordningsvakter? 

6. Tror du allmänheten har samma förtroende för dig som för väktare/ordningsvakt? 

7. Vad tror du det blir för konsekvenser ur ett samhällsperspektiv när man lägger över 

polisiära arbetsuppgifter på väktare/ordningsvakter? 

8. Hur tror du polisyrket ser ut om 10 år? 
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Bilaga 5 - Kvalifikationskrav och utbildning för ordningsvakter 
Kvalifikationskrav 
För att en person ska få jobba som ordningsvakt krävs det att vederbörande får ett förordnande 

utfärdat av polismyndigheten. Det vill säga att polismyndigheten godkänner att personen är 

lämpad för att jobba som ordningsvakt och inom vilken verksamhet och inom vilket område 

vederbörande får jobba. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år i taget. Därefter skall 

polismyndigheten återigen pröva om personen är lämplig att jobba som ordningsvakt och i så 

fall förnya förordnandet.  

Det finns vissa krav för att man skall få bli förordnad till ordningsvakt: 

• Han eller hon måste med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter var lämplig 

för uppdraget. Det vill säga att polisen gör en slagning i sina register för att se att 

personen inte har är känd för någon allvarligare brottslighet och vad gäller ”övriga 

omständigheter” så kan det vara att personen inte är känd för att ha alkohol- eller 

narkotika problem. Det finns inga krav på svenskt medborgarskap men personen skall 

ha goda kunskaper i svenska. 

• Personen skall ha fyllt 20 år men inte vara äldre än 65 år. 

• Man skall ha genomgått föreskriven utbildning för ordningsvakter med godkänt 

resultat. 

 

Utbildning 
Grundutbildningen för ordningsvakter skall omfatta minst 60 timmar. Den bedrivs av 

polismyndigheten eller någon annan som är utsedd av rikspolisstyrelsen. Utbildningen är 

utformad för att ge eleverna kunskaper och färdigheter som krävs för deras vidare 

tjänstgöring. Det läggs stor vikt vid etik och moral. Man får också information om polisens 

verksamhet samt om lagstiftning som är av betydelse för att ordningsvakten ska kunna agera. 

Andra viktiga inslag i utbildningen är narkotikainformation samt akutsjukvård och 

konflikthantering. Se nedan för detaljerat kursinnehåll. Utbildningen avslutas med ett 

skriftligt och praktiskt kunskapsprov.8

                                                
8 Munck, Johan (2005) 
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Kursinnehåll: (FAP 692-1 RPSFS 2003:10) 
Yrkesetik 6 tim 

- Värderingar, människosyn 

- Begreppsdefinitioner, t.ex. etik och moral 

 

Juridik 20 tim 

- Europakonventionen och regeringsformen 

- Rättegångsbalken 

- Brottsbalken och relevant specialstraffrättslig lagstiftning 

- Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade 

- personer m.m. 

- Lagen (1980:578) om ordningsvakter med förordning 

- Polislagen (1984:387) 

- Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

- ordningsvakter (RPSFS 2000:3, FAP 692-1) 

 

Akutsjukvård 6 tim 

- LABC (livshotande läge, andning, blödning och chock) 

- Hjärt- och lungräddning 

 

Droger 2 tim 

- Svensk narkotikapolitik 

- Preparatkännedom 

- Symptom 

 

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 4 tim 

- 16 kap. 9 § brottsbalken m.m. 

 

Konflikthantering och självskydd 12 tim 

- Konflikthantering och annan yrkespsykologi 

- Säkerhetstänkande 

- Greppteknik 

- Användande av utrustning bl.a. batong och handfängsel 

- Rollspel 
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Expanderbar batong 8 tim 

- Grundställning 

- Högt och lågt utslag 

- Ihopslag 

- Färdigställning 

- Forehand och backhandsslag 

- Blockering 

- Medicinska risker 

- Mental förberedelse 

- Konflikthantering och kommunikation 

 

Problemorienterat ordningsvaktsarbete 2 tim 

- Social brottsprevention 

- Situationell brottsprevention 

- Polisens problemorienterade arbete 

 

Brand 8 tim 

- Brandförlopp 

- Släckteknik 

- Släckmedel 

- Brandsyn 

 

Samhällsorientering 2 tim 

- Polisens organisation  

- Ordningsvaktens roll och förpliktelser gentemot Polisen 

 

Skriftligt och praktiskt prov 6 tim 

Deltagarna skall för att bli godkända klara såväl ett 

skriftligt som ett praktiskt prov. Det praktiska provet bör 

utföras i form av ett rollspel där deltagarna på ett lämpligt 

sätt skall lösa en konstruerad konfliktsituation.
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Bilaga 6 - Kvalifikationskrav och utbildning för väktare  
Kvalifikationskrav 
Länsstyrelsen är den myndighet som prövar om någon är lämplig att bli väktare. För att en 

person skall godkännas som väktare krävs att vederbörande är anställd i ett auktoriserat 

bevakningsföretag eller så krävs att företaget skall anställa honom inom kort. Personen prövas 

om vederbörande är lämplig avseende laglydnad, medborgerlig pålitlighet och om personen är 

lämplig i övrigt för anställning i ett bevakningsföretag. Beträffande brott och tidigare 

förseelser läggs det vikt vid gärningens svårighetsgrad och hur länge sedan det var 

gärningarna begicks.  

Man måste ha fyllt minst 18 år för att bli väktare men för vissa 

bevakningsuppgifter som anses kräva större erfarenhet och mognad krävs att man är 20 år. 

Även utländska medborgare kan godkännas som väktare om dessa har bott i Sverige i minst 3 

år eller 1 år om det är en nordisk medborgare. De skall då också behärska det svenska språket 

och vara väl insatt i de svenska förhållandena.  

 

Utbildning 
Väktarutbildningen syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för 

att kunna utföra bevakning på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i 

överensstämmelse med god sed i branschen. Utbildningen sker i två steg, 

väktargrundutbildning del 1 och 2. Efter att man har genomfört utbildningen i grundkurs del 1 

krävs att man har minst 160 tim praktisk yrkesträning i bevakningsarbete innan man får 

fortsätta med del 2. Denna praktiska träning sker på det bevakningsföretaget man är anställd 

och skall ske under ledning av en utsedd handledare under högst en sammanhängande av 

högst 6 månader efter anställningsdatumet. Därefter skall man gå väktargrundutbildningen del 

2. Senast fyra år efter det att man genomfört väktargrundutbildningen skall man gå en 

fortbildning. Genomförs inte denna fortbildning inom denna tid måste man gå om 

grundutbildningen för att få utföra bevakningstjänst.9 

                                                
9 Munck, Johan (2005) 
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Kursinnehåll: (FAP 759-2 RPSFS 2006:15 Bilaga 1) 
 

Väktargrundutbildning del 1 (88 lektionstimmar) 

Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet, 8 tim.  

- Lagen (1974:191) om bevakningsföretag 

- Förordningen (1989:149) om bevakningsföretag  

- Rikspolisstyrelsen föreskrifter och allmänna råd till bevakningsföretag (RPSFS 

2006:6, FAP 579-2). 

 

Bevakningsjuridik, 16 tim.  

- 2 kap regeringsformen. 

- 24 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken (RB) 

- 27 kap 4 § RB.  

- 23 och 24 kap brottsbalken samt kriterierna för de mest relevanta brotten i denna balk. 

- 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken. 

- 10 § första stycket 2, 19 § första stycket 1 och 29 § polislagen (1984:387). 

- Lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. 

- Dokumentation över frihetsberövande enligt 9 kap 1 § FAP 579-2. 

 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin 

avseende snatteribrott, 2 tim.  

- RPSFS 2005:10, FAP 400-3 

- Bevakningstjänst, 8 tim. 

- Stationär och ronderande bevakning såsom in- och utpasseringskontroll samt industri- 

och områdesbevakning. Bevakningsinstruktioner, legitimationskontroll och 

rapportskrivning. 

 

Tekniska hjälpmedel vid bevakningen, 8 tim.  

- Tekniska hjälpmedel vid bevakningen såsom fordon, värdeväskor, 

övervakningskameror, larmcentral, larmbågar och andra förekommande 

larmanordningar. 
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Brand, 12 tim. 

- Räddningstjänstens organisation och roll, brandförlopp, 

- släckteknik, släckmedel och brandsyn. 

 

Yrkesetik och moral, 8 tim.  

- Värderingar, människosyn, mental förberedelse för frestelser i bevakningsarbetet. 

 

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden, 4 tim.  

- 16 kap. 9 § brottsbalken och lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. 

 

Konflikthantering och självskydd, 8 tim. 

- Konflikthantering och annan yrkespsykologi. Säkerhetstänkande, greppteknik, 

tekniker för användande av gummibatong, information om de medicinska risker som 

följer med användandet av olika former av våld. 

 

Handfängsel, 4 tim.  

- 10 § polislagen (1984:387) 

- 15 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.  

- 8 kap. 12 § (RPSFS 2006:15 FAP 579-2) 

- Materialkunskap 

- Medicinska risker 

- Greppteknik 

- Handfängselteknik. 

 

Akutsjukvård, 6 tim. 

- L-ABC (livshotande läge, andning, blödning och chock), 

- HLR (hjärt-lungräddning). 

 

Skriftligt och praktiskt prov, 4 tim. 

- Ett skriftligt prov med frågor som tar sikte på de ämnen som behandlats under 

utbildningen och ett praktiskt prov. 
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Väktargrundutbildning del 2 (40 lektionstimmar) 

Bevakningsjuridik, 8 tim.  

- 2 kap. regeringsformen 

- 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (RB) 

- 27 kap. 4 § RB 

- 23 och 24 kap brottsbalken samt kriterierna för de mest relevanta brotten i denna balk  

- 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken 

- 10 § första stycket 2, 19 § första stycket 1 och 29 § polislagen (1984:387)  

- Lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning 

- Dokumentation över frihetsberövande enligt 9 kap 1 § FAP 579-2. 

 

Bevakningstjänst, 8 tim. 

- Personligt uppträdande vid stationär och ronderande bevakning, såsom in- och 

utpasseringskontroll samt industri- och områdesbevakning. Bevakningsinstruktioner, 

legitimationskontroll och rapportskrivning. 

 

Konflikthantering och självskydd, 8 tim. 

- Konflikthantering och annan yrkespsykologi. Säkerhetstänkande, greppteknik, 

användande av utrustning såsom föreskriven gummibatong, handfängsel och rollspel. 

 

Arbetsmiljö, 8 tim. 

- Arbetsmiljölagen (1977:1 160) och väktarens arbetsmiljö. 

 

Samhällets rättsvårdande myndigheter, 2 tim. 

- Polisens, åklagarmyndighetens, domstolarnas och kriminalvårdens organisation och 

roll i rättskedjan. 

 

Droger, 2 tim. 

- Svensk narkotikapolitik, preparatkännedom och symptom. 

 

Skriftligt och praktiskt prov, 4 tim 

- Ett skriftligt prov som tar sikte på de ämnen som behandlats under utbildningen och 

ett praktiskt prov. 
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Bilaga 7 - Behörighetskrav och utbildning för poliser 
Behörighetskrav  
För att bli polis krävs att man har tagit examen vid någon av landets 3 polisutbildningar samt 

blivit godkänd vid aspirantutbildningen inom polisen. För att få söka till polisutbildningen 

krävs att man innehar Svenskt medborgarskap samt är lämplig för polisyrket (personliga 

egenskaper och laglydnad) Man skall fylla 20år under ansökningsåret. Man skall ha god fysik 

förmåga, inte ha några kroniska sjukdomar, god synskärpa, normalt färgseende och fullgod 

hörsel. Det krävs även att man är simkunnig och har avlagt ett simprov. Körkort med minst 

behörighet B är ett krav. Uppfyller man detta är man behörig att söka till polisutbildningen.10

 Vid varje söktillfälle startar en urvalsprocess för att välja ut de som är lämpliga 

att börja vid polisutbildningen. Det börjar med en behörighetsgranskning för att se om man 

uppfyller de formella kraven. Därefter blir man kallad till den lokala polismyndighet, för att 

göra ett svenskprov och ha ett inledande samtal. Klarar man svenskprovet och samtalet går 

man vidare till det fysiska provet. Detta består av ett koordinationstest, styrkeprov samt ett 

konditionstest. Efter de fysiska testerna sker ytterligare ett urval och de sökande som bedöms 

ha starkast konkurrenskraft kallas till fortsatta tester och intervju. Tester och intervju sker i 

samarbete med Pliktverket och pågår under två vardagar. Man genomför ett databaserat 

anlagstest, uppsatsskrivning, medicinsk undersökning, psykologsamtal samt en intervju med 

två poliser. Därefter är det en antagningsnämnd som består av rikspolischefen, rektorn för 

polishögskolan samt chefen för personalbyrån. Dessa fattar beslut om vilka som ska erbjudas 

plats på polisutbildningen efter föredragning från polisrekryteringssektionen.11 

 

Utbildning  
Polisprogrammet omfattar 80 utbildningspoäng och genomförs under 4 terminer. 

Utbildningen sker med en problembaserad utbildningsmetodik med stor ämnesintegration. 

Under hela utbildningen integreras teori med praktisk tillämpning i form av övningar, 

systematisk färdighetsträning och fältstudier. Stor vikt läggs vid den studerandes uppträdande 

och förhållningssätt till andra människor.12 

                                                
10 Polisens behörighetskrav 
11 Polisens urvalsprocess 
12 Utbildningsplan, Polisutbildningen i Umeå 
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Kursinnehåll (Polisutbildningen Umeå Universitet HT2007) 
 

År 1 termin 1 Grunder för polisiärt arbete, A, 20 poäng 

- Polisen i samhället 

- Brottsorsaker och brottsförebyggande arbete 

- Juridik 

- Fortlöpande färdighetsmoment 

År 1 termin 2 Polisiärt arbete, A, 20 poäng 

- Ordning och trygghet I, inklusive fältstudier 

- Grupprocesser och ledarskap 

- Ordning och trygghet II 

- Fortlöpande färdighetsmoment 

År 2 termin 3 Polisiärt arbete, B, 20 poäng 

- Ordning och trygghet III, inklusive fältstudier 

- Trafik, 

- Fortlöpande färdighetsmoment 

År 2 termin 4 Polisiärt arbete, C, 20 poäng 

- Våld i nära relationer, inklusive fältstudier 

- Svårare brott 

- Fördjupningsarbete 

- Fortlöpande färdighetsmoment 

 


