
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Socialantropologiska Institutionen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörrvakten – individen bakom västen 
- identitet, gemenskap och innanförskapets utanförskap  

 

Markus Haile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handledare: Sverker Finnström 

Magisterkurs i Socialantropologi, Magisteruppsats 2007 

 

 



 

 

 

 

”Man vill bli älskad, i brist där på beundrad,  

i brist där på fruktad, i brist där på avskydd och föraktad. 

Människan vill ha kontakt till vad pris som helst. 

Själen ryser för tomrummet" (Hjalmar Söderberg) 

 

”Bouncers have a brotherhood.  

The moment you touch a doorman, all bets are off.” 

(Julian Davies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarens tack 

 

Denna lilla studie är tillägnad alla dörrsluskar jag fick äran att arbeta med, ett tack för alla 

skratt och det avtryck ni gjorde: Janne, Andy, Mamoud, Rille, Jensa, Pålle, Rohan, Lunkan, 

Högberg, Linda, Kalle, Rosenkind, Farfar, Aros, Igor, Lydia, Bling-Bling, Fritte, Ali, Jocke, 

Janis, Dani, Mange, Dave, Kling, Ziegler, Tessan, Robban, Kleinfeld, Basse, Annika, Jeppe, 

Pettan, Conny, Joakim, Iman, George, Martin, Jennifer, Chago, Kenmo, Gunnar, Bam-bam, 

Rami, Erkan, Fången, Spasse, Jacob, Sasha, Zlato, Sacha, Johannes, Chickan, Elias, Krille, 

Erik, Fadi, Bagarn, Philipsson, Tengil, Slibo, Nicos och ni andra jag kan ha glömt. Då bar ni 

mig, nu bär jag er. 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställning ................................................................................................. 2 
1.2. Metod .............................................................................................................................. 2 
1.3. Avgränsning ................................................................................................................... 4 
2. Bakgrund ........................................................................................................................... 5 
2.1. Arbetsplatsen ................................................................................................................. 5 

2.2. Krogens Juridicum ........................................................................................................ 6 
2.3. Myten .............................................................................................................................. 7 
3. Struktur och social organisation ...................................................................................... 9 
3.1. Social identitet ............................................................................................................. 12 
3.2. Ordningsvakter och ordningsvakter ......................................................................... 14 

3.3. Etnicitet ........................................................................................................................ 15 
3.4. Ett jobb och en livsstil ................................................................................................. 17 

4. Polisen och lagen ............................................................................................................. 20 
4.1. Vi och dom ................................................................................................................... 21 
5. Intervjuer ......................................................................................................................... 23 
5.1. Milan ............................................................................................................................. 23 

5.2. Glen ............................................................................................................................... 25 
6. Krogen stänger ................................................................................................................ 28 

6.1. Love, Loyalty and Respect .......................................................................................... 29 
6.2. Nästan hemma ............................................................................................................. 30 
7. Referenser ........................................................................................................................ 33 

 



1 

 

1. Inledning 

 

Just ordet dörrvakt måste vara ett av de mest laddade orden i dagens nöjesvärld, ett ord oftast 

förknippat med något negativt. 

 

När jag bestämde mig för att skriva om dörrvakter hade flera i min omgivning en ganska klar 

åsikt om vad de tyckte. Förutom de jag själv känner som själva arbetar i dörren var det ingen 

som hade något positivt att säga. Jag fick höra att för att själv ha arbetat som dörrvakt var jag 

en ganska skön kille men de andra var mest steroidpumpade män som bara var ute efter bråk. 

Slåss inte dörrvakter så diskriminerar de. Min första feedback på valt ämne var allt annat än 

positiv, det var därför jag bestämde mig för att skriva.  

 

Tror det finns få ämnen vi har en sådan bestämd åsikt om i vårt samhälle utan att för den skull 

bry sig om att kolla alla bakomliggande fakta. Vi läser även ofta om dörrvakter eller krogvakter 

i media, själva ordet tycks sälja ständiga löpsedlar. Många har även säkert med mer eller mindre 

förtjusning följt media fenomenet Fadde samt alla turer kring honom och hans fru.  

 

Mig veterligen finns det gott om dåliga dörrvakter ute i samhället men de som faktiskt enbart 

försöker att utföra ett bra och korrekt arbete kommer sällan till tals. Deras verklighet och vad 

som driver dem talas det sällan om. Något som snabbt slog mig var att jag aldrig hört eller sett 

något positivt om dörrvakter. De flesta ser oftast enbart bara en bricka med texten ordningsvakt 

eller entrévärd. Personen bakom brickan är det få av oss som har någon egentlig kännedom om. 

 

Många dörrvakter talar ogärna även med andra om hur de upplever sin verklighet. Vad yrket 

innebär och det är att arbeta i den miljö som enligt polisen har stämplats som ”de kriminellas 

vardagsrum”. Kan tänka mig att inte vem som helst kan komma och ställa frågor och be om 

deras version. Något som drivit mig att verkligen vilja genomföra denna studie är att jag själv 

har arbetat en hel del i dörren. Genom att ha arbetat i krogdörren till och från i snart 9 år har 

detta gett mig en insikt men framför allt ett förtroende från de jag har haft nöjet att arbeta med. 

Krogen är en speciell och utsatt miljö, men även en miljö med en stark gemenskap, flera 

dörrvakter riskerar varje natt sitt liv, många gör detta enbart för att vi, den vanliga kroggästen 

skall ha en bra och säker kväll på krogen. Detta är något vi sällan tänker på, antagligen heller 

aldrig något som kommer att pryda kvällstidningarnas löpsedlar.  
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Om ingen någonsin kommer att beskriva verkligheten från dem som aldrig kommer till tals, vill 

jag vara den första att göra det. Det får bli mitt bidrag till antropologin men även ett avsked till 

dem vilka jag har haft en underbar tid tillsammans med i olika krogdörrar. En tid av blod, svett 

och tårar, men främst en hel del skratt vilka jag alltid kommer att bära med mig. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa krogdörren och de som arbetar där det vill säga dörrvakten. 

Vem är denna dörrvakt och vad är det som driver denna. Arbetet är långt ifrån tacksamt och är 

så gott som uteslutande förknippat med negativa aspekter såsom narkotika, steroider samt 

diskriminering och kriminalitet. ”Krogen är de kriminellas vardagsrum” och detta stämmer 

säkert in ganska väl men vem är då denna dörrvakt som arbetar och till viss mån ”styr” detta 

”vardagsrum”? Min frågeställning är följande: Dörrvakten bakom brickan eller skyddsvästen, 

individen i strukturen, vem är denne och hur gestaltas denne omgivning i relation till 

omgivningen? 

 

Jag kommer i min studie först att redovisa för hur arbetsmiljön för dörrvakter ser ut, denna 

struktur och vad den utgörs av. Kommer att redovisa för de lagar och förordningar som gäller 

vilka även de lägger grunden för strukturen. Agensen kommer jag att ge plats för i kapitel 3, 

där jag även tar upp teman som avgränsning, social identitet och livsstilsskapande. Kapitel 4 

kommer att redovisa för relationen till polisen och det som dörrvakter i media oftast kritiseras 

för. Kapitel 5 är en intervju del för att slutligen summera och återknyta i kapitel 6 vilket jag har 

valt att kalla Krogen stänger. 

 

1.2. Metod 

Det är svårt att bara klampa fram till en krogdörr och be vakterna där att prata av sig och 

beskriva hur de uppfattar sig själva och sin vardag. Missnöjet mot utomstående är stort och det 

riktar sig främst mot media och journalister men även gentemot polisen, som akademiker 

hamnar man mitt emellan. Tack vare de åren jag jobbat i dörren hade jag inga problem att få 

tag på informanter, ordningsvakter såväl som entrévärdar. Enligt Aull Davies är alltid 

etnografens etnografiska material i någon form subjektivt (1999:5) och detta stämmer väl in på 

mig då jag trots allt själv arbetat en hel del i dörren, och det är dit jag nu tar mig tillbaka. Mycket 

av den verklighet jag genom min studie försöker att visa på är många gånger min egen och jag 

skulle själv lätt kunna relatera till mycket i fältet då jag i mångt och mycket är en del av samma 
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verklighet. Med min egen bakgrund i fältet är jag allt annat än objektiv men den är även min 

främsta ingång till fältet och min bakgrund bidrar även till en förståelse av fältet.   

 

Dörrvaktens verklighet tror jag mig finna mellan två olika teorier, det är dels statsvetaren 

Michael Lipsky och hans teori kring det han kallar för ”street-level bureaucrats” (Lipsky 

1980:3), en individ som arbetar i stadsbilden och möter människor på ett geografiskt avgränsat 

område. Lipskys teori är intressant då den förklarar hur en grupp eller gemenskap uppfattar 

omgivningen i vissa situationer. Lipsky menar att de rutiner som gatubyråkraterna, i detta fall 

vakterna vid en viss dörr etablerar, och de tekniker med vilka de hanterar händelser och press 

blir del av deras handlingsmönster.  

 

Höjer du rösten så höjer jag handen. (Andreas) 

 

Lipskys teori går ut på att förklara gatubyråkraternas handlingssätt gentemot klienten vilket i 

min undersökning är kroggästen.  En annan teori jag funnit intressant är den sociologen Dick 

Hobbs lägger fram i sin studie om dörrvakter, den teori han kallar ”night-time economy” 

(2003:14). Hobbs beskriver miljön vilka dörrvakter agerar i som en ”night-time economy”, en 

nöjesekonomi vilken krogen är en del av. En c-uppsats om ordningsvakternas utsatthet i 

krogmiljö har skrivits av en student vid den Kriminologiska institutionen vid Stockholms 

universitet, även ett par andra uppsatser om ordningsvakter har publicerats vid denna institution 

men någon direkt antropologisk koppling till mitt aktuella fält har jag inte funnit.  

 

Då min studie omfattar social identifikation, gränser och socialisering vilka tas upp i flera olika 

antropologiska studier har jag fokuserat på en del vilka är applicerbara på mitt fält. Daniel R. 

Wolf studie The Rebels om en mc-klubb i Kanada har varit till en viss nytta. Fanns även del 

litteratur att tillgå som biografier skrivna av gamla dörrvakter, främst brittiska men den 

kulturella kontexten skiljer sig många gånger här ifrån den svenska. Ett slutet forum1 på Internet 

för enbart ordningsvakter där många jobbar dörr har fungerat som bollplank. Den deltagande 

observationen samt intervjuer ligger till stor grund för min studie. Jag har valt att sammanställa 

två djupintervjuer i vilka jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform, till min hjälp 

hade jag en diktafon. De slutgiltiga intervjutexterna har godkänts av de intervjuade. Studien 

innehåller även fotografier jag själv tagit. 

 
1 http://www.ordningsvakterna.se  
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1.3. Avgränsning 

Bevakningsbranschen som dörrvakter främst räknas till är ganska stor. Den innefattar väktare, 

skyddsvakter samt alla ordningsvakter ute i samhället. Min studie är enbart begränsad till de 

ordningsvakter samt entrévärdar som arbetar på krogen vilka jag i min studie refererar till som 

dörrvakter eller krogvakter oavsett om denna är ordningsvakt (OV) eller entrévärd (EV). 
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2. Bakgrund 

 

2.1. Arbetsplatsen 

Att arbeta som dörrvakt innebär inte att man bara har hand om samt reglerar ingången till ett 

visst ställe. Dörrvakten har även ansvar för ställets säkerhet. Oftast är man minst två och på 

större ställen kan det röra sig om upp till så mycket som upp till 20 personer som arbetar. Även 

om inte alla dessa arbetar just i själva dörren refereras de oftast som dörrvakter. I regel på 

mindre ställen som inte har öppet längre än till 01.00 räcker det med en EV men alla större 

ställen som har ett utskänkningstillstånd längre än till 01.00 krävs det av polisen förordnade 

ordningsvakter. Vid sidan av de stora bevakningsbolagen i samhället såsom Securitas, G4S och 

Bevakningstjänst finns det mindre bevakningsbolag som enbart riktar in sig på säkerheten på 

krogen. Flera av dessa bolag tillhandahåller både ordningsvakter och entrévärdar men sköter 

även andra uppgifter som garderoben och ibland även inträdet. I Stockholm där fokus på min 

studie ligger är de flesta vakter i dörren anställda av något bevakningsbolag men vissa jobbar 

även direkt för krogen eller restaurangen, de som inte gör detta frilansar mellan olika objekt 

beroende på lön och arbetstimmar. Ett godkänt bevakningsbolag skall av länsstyrelsen vara 

auktoriserat för att kunna bedriva någon säkerhetsverksamhet.  

 

Dörrvaktens främsta uppgift är att se till vilka som kommer in på krogen och att ordningen på 

denna efterföljs. Detta handlar främst om att stå vid ingången till nattklubben eller krogen och 

kolla legitimation samt att neka människor som redan är mer än märkbart påverkade. Många 

kallar även dörrvakter med lite förakt för utkastare vilket har sin bakgrund i det engelska ordet 

bouncers, någon som kastar ut en ifrån krogen och förstör ens kväll, till skillnad mot de 

inkastare man som turist ibland möter på charterresan. 2    

 

De första dörrvakterna i Sverige var oftast någon med ett rykte om sig att vara våldsam eller 

duktig på att ”ta för sig”, många gånger var det ortens bästa boxare eller brottare eller som på 

senare år den bästa kampsportutövaren. Det var inte ovanligt att dåtidens krögare anställde de 

värsta slagskämparna för att just deras blotta närvaro gjorde att inga andra bråkade. I Stockholm 

var det inte ovanligt under 80-talet samt i början på 90-talet att kända kampsportsprofiler och 

bikers stod i dörren. Både den fördetta programledaren Thabo Motsieloa och rikskände Paolo 

 
2 Dörrvakter i engelsktalande länder kallas kort och gott för bouncers även om den korrekta termen är security 

guards eller door staff. 
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Roberto har en bakgrund i dörren, båda med en gedigen kampsportsbakgrund. Krogen lockade 

även till sig många kriminella och andra ljusskygga individer som var ute efter snabbt kapital. 

På denna tid var det sällan inkomsterna ifrån garderob och entréer redovisades, detsamma gäller 

lönerna till dem som arbetade och krogen var därför en lukrativ bransch.  

 

Polisen har arbetat hårt för att rensa upp miljön vid krogarna, främst genom deras 

krogsaneringar där man försökt att få bort icke önskvärda individer och element samt få kontroll 

på alla icke redovisade inkomster. Under de senaste två åren har polisen intensifierat sitt arbete 

med en special kommission kallad krogkommissionen, de besöker krogarna varje natt, 

meningen med denna kommission är att krogen skall få ett bättre samarbete med polisen även 

om detta långt ifrån fungerat och i vissa fall snarare lett till det motsatta. I de flesta städer har 

idag polisen civila poliser som rör sig på krogarna, de kollar alltifrån överservering till 

personalen med ett särskilt fokus på dem som sköter säkerheten. En ordningsvakt är direkt 

underställd polisen oavsett arbetsgivare enligt ordningsvaktslagen och skall av polisman lyda 

order medan en EV inte har fler skyldigheter gentemot polisen än gemene person. Jag skall 

försöka att reda ut termerna i nästa avsnitt. 

 

2.2. Krogens Juridicum 

De dörrvakter som arbetar på krogen är antingen ordningsvakter eller entrévärdar, de är oftast 

likadant klädda men ordningsvakten känns igen med ett tjänsteemblem med texten 

ordningsvakt och ett individuellt nummer. Detta emblem refereras ofta till som ”bricka” eller 

”brickan”. En ordningsvakt är juridiskt sett en person direkt underställd och utbildad av polisen, 

en utbildning som tar 14 dagar med en två dagar lång fortbildning vart tredje år. De lagar som 

styr ordningsvaktens befogenheter samt grund för agerande är till stor del samma som polisens. 

Ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter styrs till stor del av lagarna om ordningsvakter 

(1980:578), ordningsvaktsförordningen (1980:589), Polislag (194:387) § 10 och § 13 samt i 

många fall med stöd av Lag om Omhändertagande av Berusade personer (LOB). Kortfattat kan 

man säga att ordningsvakten har lagstöd för att avlägsna, avvisa, omhänderta samt använda det 

våld som situationen kräver. Ordningsvakten har även rätt att använda utrustning såsom 

handfängsel och batong förutsatt att ordningsvakten har detta godkänt i sitt förordnande. Här 

skiljer sig ordningsvakt gentemot väktare som förutom sitt förstärkta rättskydd inte har mer 

rättigheter än en vanlig civil person.3 Entrévärden, å sin sida, har inte några befogenheter utöver 

 
3 En väktare agerar på envarsrätten, enligt vilken varje medborgare rätt att gripa den som begår brott som det kan 

följa fängelse på om gripande sker på bar gärning eller flyende fot. 
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vad "envar" har vid så kallat envarsingripande. Entrévärden har inte heller några skyldigheter 

mot vare sig polis eller bevakningsföretag utöver vad varje medborgare har, alltså de 

nödvärnsregler som gäller för "envar".  

 

2.3. Myten 

 

Muskelknuttar ska åka båge, bära hästsvans och jobba som vakt i någon dörr 

Broiler Broiler, Broiler Broiler 

Behärska både Kung Fu och Karate så dom fixar spöa en brud som är full 

Broiler, Broiler  

Utan minsta diskussion tar han till strid 

för där hjärnan tar slut där tar nävarna vid (IQ, Magnus Uggla)
 4

 

 

Första gången jag fick frågan vad jag ville bli när jag blev stor gick jag i lekskolan. Svaret vart 

då var att jag ville bli fotbollsproffs. Senare med åren när man blev äldre ersattes 

proffsdrömmarna av lite mer äventyrsfulla samt spännande yrkesval. Vilken pojke har inte 

någon gång drömt om att få bli livvakt eller legosoldat? Drömmen att få rädda liv, ”macho” 

eller ett hjälteyrke, vara något folk ser upp till och ibland även fruktar. Dörrvaktsyrket har 

genom åren även det haft en viss lockelse hos unga män, ett yrke där man har makten att 

bestämma vem som skall få komma in och inte, kändisar och glamour men även lite spänning 

med risk för fysiska konfrontationer. Ingen har förkroppsligat denna dröm så väl som före detta 

ordningsvakten och tillika vaktchefen Fadde Darwich.5   

 

Ytterst få i dörren idag lever upp till myten om dörrvakten som en stor man, full med muskler, 

kunnig i kampsporter och inte rädd för någon. Till myten hör även, vilket Magnus Uggla 

anspelar på i sin låt IQ, att det man inte hade på insidan var man tvungen att kompensera med 

utsidan. En annan myt som lever kvar än är att de flesta dörrvakter precis som ordningsvakter 

och väktare är misslyckade poliser som aldrig lyckades eller var tillräckligt smarta för att 

komma in på polishögskolan. Myten är paradoxal i sig då den samtidigt visar på en person som 

verkligen vill upprätthålla lag och ordning men lika gärna kan vara en hårdhudad kriminell 

 
4 Flera medlemmar i Hells Angels stockholmsavdelning har sin bakgrund i en klubb som hette IQ MC, namnet 

tog de efter låten av Magnus Uggla med samma namn men främst för att flera av dem hade en bakgrund som 

dörrvakter (Sännås 2003:40).  
5 Darwich var under flera år vaktchef på en av Sveriges mest kända nattklubbar Spy Bar. Darwich hade ett helt 

imperium med olika krogdörrar under sig. Ingen vakt har förekommit så mycket i media som denne, framför allt 

i sammanhang som inte hade med hans ämbete att göra.  
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person fullpumpad med droger och steroider. Myten har aldrig lyckats sammanföra dessa två 

individer därför kan man lika gärna förklara den som två parallella men ändock ömsesidigt 

förstärkande myter.    
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3. Struktur och social organisation 

 

Krogen är en speciell miljö, den har beskrivits utifrån många aspekter. 

Hobbs har inspirerats av Turner i sin beskrivning av krogen som en liminal 

zon (Hobbs 2003:43). En zon eller miljö där vardagen ger vika, ”social 

life loosen and are replaced by conditions of excitement, uncertainty, and pleasure”. Krogen 

som tillsammans med andra näringsidkare som agerar på kvällstid är alla en del av den nattliga 

ekonomin. Gentemot den vardagliga ekonomin är den nattliga mer ”leisure-oriented” där det 

privata rummet möter det offentliga och där många av det vardagliga livets sociala konventioner 

och gränser upplöses. Baksidan av denna ekonomi är brottsligheten men framför allt människor 

som inte är vid sina fulla sinnens bruk. En miljö fylld av förväntningar och upprymdhet är även 

en grogrund för konflikter, någon måste kontrollera detta så det inte går över styr. ”This is why 

bouncers frame the doorways of the pubs, clubs, and bars that lie at the core of the night-time 

economy´s cultural and commercial reality” (Hobbs 2003:14).  

 

Även om jag själv hade stått i dörr innan jag fick min bricka sög jag i mig så mycket som 

möjligt på ordningsvaktsutbildningen och jag kan inte förneka att jag såg mycket fram emot 

att få komma ut och arbeta. Just brickan innebar ökade befogenheter, om jag hade varit utan 

lagstöd tidigare hade jag det nu. En ordningsvaktsbricka är i mångt och mycket en 

statussymbol i andras ögon men den ger bäraren rätten att stödja sig på lagbalkar, rättigheter 

som enbart polisen i vårt samhälle kan stödja sig på. Hade för egen del stora förväntningar. 

Arbetet i sig innebär att man får träffa mycket folk men även snabba pengar. Riskerna var 

inget jag tog i den främsta beaktningen. Ett av de sista råden vi fick vid utbildningen var att vi 

skulle stå på oss. Fanns det nu en rådande norm eller stereotyp skulle jag vara den första att 

bryta den eller åtminstone våga gå min egen väg. 

 

Parallellerna med Lipskys gatubyråkrat är tydliga. Han menar att gatubyråkraten utövar kontroll 

genom att de lär ut klientrollen eller hur gästen skall agera (Lipsky 1980:61). Under min första 

tid fick jag lära mig att verkligheten inte var som utbildningen. På ett av de första passen sa 

någon till mig, ”glöm allt du lärde dig på kursen, inget av det funkar här”. Sakta men säkert 

upptäckte jag en norm, ett rådande system av strukturer och förväntningar man som dörrvakt 

skulle foga sig inom. Det var många gånger svårt att vara sig själv eller försöka att bjuda på sig 

själv. Sakta men säkert slutade jag att fundera över hur jag agerade eller bemötte gäster. På 
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liknande sätt menar Lipsky att man i ens arbete skapar rutiner för att göra uppdragen mer 

lätthanterliga (Lipsky 1980:83). Det enklaste sättet, som jag ser det i efterhand, var att helt sluta 

bry sig. Samtidigt lärde man sig snabbt skilja på folk och folk, vem och vilka som är okej att 

släppa in och inte, hur de uppträder samt hur de är klädda. Kläder och andra sociokulturella 

idiom i skapandet av mening och dörrens och krogens normalitet. Foucault menar att avvikelse 

och normalitet skapas genom kontroll och reglering (Foucault 2001:214). Vi hade vid 

utbildningen blivit informerade om att det var lätt att falla för grupptrycket när man sen stod 

där. Detta grupptryck mellan dörrvakterna kan liknas vid den gemensamma värdegrunden som 

råder, en värdegrund man som dörrvakt socialiseras in i. Jag vill inte sticka under stol med att 

arbetet som dörrvakt är en form av maktredskap, men med befogenheterna kommer även 

skyldigheter. Skyldigheter gentemot sina kollegor, några av dessa är att man inte backar men 

även att man står bakom beslut andra tar även om man inte alltid håller med själv. Detta kändes 

svårt i början, då man blir en del av en kollektiv maktutövning anpassar sig individen efterhand 

till gruppens värdegrund (Foucault 2001:215).  

 

Det talas mycket om att vakter ljuger vid rättegångar och i förhör för att skydda varandra. För 

att citera Fadde Darwich, ”i alla rättegångar har jag bara talat sanning en enda gång och då 

dömdes jag” (citerad i Aftonbladet, 7 april, 2006).  Det ligger säkert en del sanningar i detta 

men för egen del har jag aldrig behövt göra det, vid frågan om jag skulle göra det är mitt svar 

att det är möjligt. Lojaliteten till de egna kollegorna är stark, starkare blir den om man arbetat 

länge tillsammans. Ser man till detta är det tydligt att Foucault har en poäng om att individen 

anpassar sig till gruppens normer även om denne först inte håller med, samtidigt är 

anpassningen en del av socialiseringen. Socialiseringsprocessen ligger till grund för hur 

beteende och handlingar får en mening, våld kan användas i en kulturell kontext som ett verktyg 

för att framföra ett budskap eller visa på vart gränsen går, samtidigt fungerar den extensiva 

handlingen som en initieringsrit i socialiseringen (Whitehead 2004:5).     

  

Saker blir med tiden ”normala”, saker som vi för tio år sedan skulle bli förfärade över. En 

informell inlärningsprocess där man lär av dem som arbetat längre (Lipsky 1980:122). Ens egna 

värderingar kommer fram först när man är accepterad av gruppen. Givetvis påverkas individen 

av gruppen eller strukturen men då oftast i det som rör arbetet, attityden mot gäster, inställning 

till hur man löser problem. För egen del tycker jag inte att de värderingar jag hade innan jag 

började arbeta i dörr har försvunnit, detsamma gäller intressen. Samtidigt som agensen kommer 

till utryck inom strukturens ramar vill jag påstå att agensen sträcker sig över dessa ramar då 
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man med sina kollegor umgås utanför arbetet. Det sista man i dessa sammanhang pratar om är 

just arbetet. Diskussioner om arbetet och allt som hör där till lämnas på arbetet.  

 

Finns inga formella inträdeskrav till gemenskapen, dock testar gärna vakter för att se hur lång 

den nya vakten är villig att gå. Min informant Glen beskriver det med ”att det är viktigt att se 

hur han för sig”, hur man bemöter människor men även om man är beredd att stå kvar om det 

skulle gå fel. Detta innebär även att behöva städa upp eller snygga till misstag ens kollega kan 

ha begått. Antropologen Daniel R. Wolf har i sin studie The Rebels gjort en bra beskrivning hur 

en prospect blir fullvärdig medlem i klubben, vilket i detta fall kan appliceras på gemenskapen 

bland dörrvakter. Inlärningsprocessen är en tid där man lär känna de killar man arbetar med, 

man adopterar grundläggande värderingar och sakta tas man upp i gemenskapen (Wolf 

1991:65). Ingen vill känna sig utanför och det har förekommit att vakter har frysts ut för att de 

helt enkelt inte passat in i gruppen. Man märker ganska snabbt vad en kollega är gjord av, det 

är viktigt att man inte ljuger. Kan för egen del lätt minnas många som skrutit om vad de gjort 

men när det kommit till kritan visat sig vara av ett helt annat virke. Det är inte fråga om att visa 

sig på styva linan eller tuffare än vad man egentligen är utan mer än fråga om att visa att man 

finns där. Grupptrycket kan lätt göra att en ny vakt inte riktigt vågar säga vad denne tycker men 

det är helt okej att säga ifrån när man tycker någon gör fel eller orätt men detta skall ske mellan 

två ögon. Det absolut värsta man kan göra är att sälja ut sina kollegor, i detta inkluderas samtal 

med polis, krögare eller kroggäster. I dörren härskar en outtalad kultur, det finns normer för hur 

du skall agera samt förväntas göra, detta är inget man först märker men det är en del av dörrens 

normalitet (Hobbs 2003:162). Sanktionerna som följer om inte detta efterföljs är att du helt 

sonika fryses ut och i slutändan inte ges fler arbetspass. Precis som man på fängelser kollar upp 

nya interner för att se om de ”golat” eller har något konstigt i sina papper kollar vaktchefen upp 

nya vakter genom att prata med andra vaktchefer.    

 

Elddopet i dörren brukar vara den första konflikten med gäster, min egen erfarenhet är att det 

är först vid en våldsam situation man märker var man har sina kollegor. Lipsky (1980:43) menar 

att gäster som ansluter sig till de accepterade normerna för beteende sällan kommer i konflikt 

med gatubyråkraten i detta fall vakten och detta stämmer väl till stor del, risken för våld är dock 

ständigt överhängande. Fokus brukar sällan ligga på upprinnelsen men dörrvakten förväntas 

alltid avsluta konflikten. Är man inte beredd på att det kan smälla kanske man inte skall stå i 

dörr, handgemäng kommer att uppstå vare sig man vill eller inte. Har aldrig träffat en dörrvakt 
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som inte har varit med om ett slagsmål i dörren. Hobbs (2003;157) menar att våldet är en 

integrerad del av den nattliga ekonomin. Det är således en del av dörrvaktens vardag.  

 

Våld och hot om våld är något de flesta dörrvakter upplever 

varje kväll, arbetet i sig innebär en stor auktoritet, även 

vissa dörrvakter kan se hotfulla ut och många gäster 

upplever dem säkert så. Lipsky beskriver en grundläggande 

respekt för denna auktoritet (Lipsky 1980:62). Min 

erfarenhet är den att alla kan bli ”vinnare” efter några öl, 

har jag haft en konflikt med någon och träffat denne dagtid 

har det oftast varit en helt annan människa som inte vill kännas vid vad den gjort. 

 

3.1. Social identitet 

Det sociala livet, mina arbetskamrater, man arbetar med folk som är som en själv, samma intressen och samma 

sätt att se på saker och ting. (Rami) 

 

Rami som numera inte längre arbetar som dörrvakt menar att hade det inte 

för varit för arbetet i dörren hade han aldrig träffat lika många likasinnade. 

Dörrvakter agerar i en gråzon där det anormala blir normalt. En utsatt 

miljö, där man kommer varandra nära i gruppen. ”Allt du har är dina 

kollegor, ingen annan kommer att hjälpa dig, antingen springer alla eller 

ingen”, menar Andy. Alla dörrvakter jag varit i kontakt med, både de som arbetar och de som 

slutat, menar att de aldrig skulle ha varit den de är idag om det inte hade varit för arbetet i 

dörren. På så sätt bidrar även arbetet som dörrvakt till en social identitet. För egen del kan jag 

lätt påstå att arbetet i dörren har gjort mig mer ”street-smart”, för att citera Hobbs ”the door-

minding community operates within multiple cross-cutting networks of both criminal and 

legitimate opportunity” (2003:242). Detta spänningsfält inbjuder till att lösa problem på egen 

hand. Jag har genom mitt arbete fått tillgång till ett kontaktnät som sträcker sig från riksdagen 

till dem som visas på TV3s Efterlyst. Värdegrunden är mer outtalad än uttalad, det som sker i 

dörren stannar oftast i dörren. Jag känner för egen del att jag inte har något att skämmas över 

men skulle jag beskriva arbetet för en utomstående har jag en känsla av att denne inte skulle 

förstå. Mina dagar i dörren är räknade men jag kommer alltid att känna någon form av 

gemenskap med dem som arbetar kvar. Dörrvaktsarbetet har påverkat mig på många sätt, 

positivt som negativt. Det finns mycket risker med arbetet men samtidigt så erbjuder det en 
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spänning, vad som helst kan hända när som helst. Det är svårt att vara alla till lags, kan inte 

hjälpa att jag många gånger helt gett upp hoppet om mänskligheten när man sett hur vissa har 

betett sig. 

 

Jag är medveten om att det är ett serviceyrke, helst skulle jag vilja vara schysst mot alla men det har jag piss för. 

(Andy)    

    

En liknande bild ger dörrvakten Thomas på sin blogg Dörrslusk6 (åtkommen den 5/8 07): 

En annan rolig grej med folk ...samma fest som åvan ..jag står i dörren o en kille som en av mina kollegor har tage 

ut för att han stökat  är framme hos mig ca 5-6 gånger o försöker få komma in igen ..vilket han inte får ..han 

förklarar gång på gång att han inte gjort någe o han skulle aldrig göra någe heller ..han är ju en antivålds person 

..efter ett tag börjar jag nästan tro han lite men förklarar att jag kan inte gå över min kollegas beslut ..utan att jag 

litar ju att kollegan gjort en korekt bedömning  ..oki killen inser att loppet är kört o går  , när vi ska stänga så får 

jag i uppgift att  bevaka utanför entren ....då det är tjockt i entren så går jag ut bakvägen för o komma runt ....vem 

står då inte på baksidan med en flaska i högsta hugg o ska pryla en kille i bakskallen ..jo min kära oskyldiga vän 

...han fick höra att han levde kan jag lova :)...o han försökte intyga mig att han var ett offer nu med ..hehe ja jag 

säger då det! 

För egen del har jag alltid föredragit att arbeta vid större krogar där man varit en grupp på minst 

fem vakter. Jag har även tjänstgjort på ställen där jag varit själv eller i flera fall två men jag har 

alltid föredragit flera kollegor. På de så kallade innekrogarna i Stockholm city eller runt 

Stureplan är man oftast en grupp på allt från 6 till 15 vakter. Oftast så många ordningsvakter 

som krogens tillstånd säger och detta antal fylls därefter på med entrévärdar. En trygghet i sig 

att veta att man har flera omkring sig, min egen åsikt är att de flesta vakter i dörren är i sitt 

arbete mer av flockdjur än ensamvargar. De flesta trivs med att arbeta med flera andra, det är i 

den så kallade flocken gemenskapen eller identiteten skapas. 

 

Vi är som ett brödraskap där alla känner och litar på varandra till 100 %.  (”Glen”) 

 

Man kan lösa det mesta bara genom att prata, blir lika glad varje gång jag slipper slåss. (Rille) 

 

Rollerna i gemenskapen är givna, vissa är bättre på att prata, andra är mer ”muskler”. Enligt 

Lipsky (1980:168) menar många gatubyråkrater att de är medvetna om att deras arbete inte 

uppskattas av allmänheten men detta bidrar även till att stärka gemenskapens gränser utåt.  

 
6 http://blogg.aftonbladet.se/12730/ 
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Vårt jobb är inte som andras, vakterna i köpcentrum ser inte ens hälften av den skiten på en vecka av vad jag ser 

på en helg. (Peter) 

 

Det skapas en tydlig skiljelinje mellan dörrvakter och alla andra vilket även inkluderar andra 

ordningsvakter än dem på krogen.   

 

3.2. Ordningsvakter och ordningsvakter 

Maj 2006. Det är fortutbildning för ordningsvakter och jag befinner mig själv där för att förnya 

mitt förordnande, vi är ca 100 ordningsvakter som har samlats för att lyssna på olika 

föreläsningar om narkotika, vad som är på gång inom regelverken och vad som kommer att 

hända i framtiden. Ordningsvakter brukar delas upp i fyra befattningskategorier. Den första är 

de så kallade dansbaneordningsvakterna som arbetar några timmar i veckan på frilansbasis. 

Vidare finns de ordningsvakter på krogarna som kan vara anställda av bevakningsbolag, av 

krogen eller av en ordningsvaktförening.7 Ytterligare en kategori är de ordningsvakter som 

återfinns på offentliga platser och köpcentrum. Om ett bevakningsbolag sålt tjänsten är 

personen oftast en väktare med ordningsvaktförordnande. Slutligen finns ordningsvakter på ett 

stationärt objekt, som till exempel ambassader och regeringsbyggnader. Fortbildningen som är 

obligatorisk omfattar alla ordningsvakter i Stockholm och det är en salig blandning av folk även 

om majoriteten är män. Alla fyra kategorier av ordningsvakter finns där.  

 

Jag kunde inte låta bli att tänka lite antropologiskt och kategoriserande. Jag insåg vilka vi 

”dörrsluskar”8 var, man känner ju de flesta som jobbar på krogen och helt omedvetet hade jag 

givetvis satt mig bland dessa. Vår grupp var ganska lätt att urskilja då de flesta av oss var klädda 

i jeans eller som i något fall träningsbyxor men så gott som alla av oss bar sneakers. Vad jag la 

märke till under föreläsningarna var att nästan ingen av oss heller skrev ner något i 

anteckningsblocken vi hade fått vid ankomsten. Alla verkade mest sitta och vänta på att få 

komma därifrån. Under hela fortbildningen höll vi oss även för oss själva. Den andra gruppen 

av ordningsvakter urskilde sig främst med att de var annorlunda klädda, flera av dem bar så 

kallade ”combat-byxor” och flera även kängor. Någon fällde kommentaren, ”de ser likadana ut 

oavsett om de jobbar eller är lediga”. De flesta av dessa tjänstgör för de stora 

bevakningsbolagen, tillskillnad mot de flesta av oss ”dörrsluskar” arbetar de även heltid som 

 
7 I Stockholm som är fokus i min studie förekommer ingen aktiv ordningsvaktförening.  
8 Dörrslusk är en emisk beteckning för dörrvakt som används dörrvakter emellan.   
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ordningsvakter, går i tunnelbanan eller olika köpcentrum. Det var väldigt tydligt att det fanns 

en skillnad mellan grupperna och tydligast visades det när det var dags för frågor då den senare 

gruppen stod för merparten där mycket handlade om regelverken kring utrustning och klädsel. 

Viskningarna bland oss lät mig förstå att det inte bara var jag som ansåg att det fanns en skillnad 

mellan ordningsvakter och ordningsvakter. Jag snappade upp ord som ”reflextomtar”, 

”paragrafryttare”, ”plastpoliser” och ”väktare”. Det var tydligt att de inte var så uppskattade 

bland oss, för egen del känner jag inte så många på de stora bevakningsbolagen vilket gjorde 

det helt naturligt för mig att sätta upp en mental barriär mot dem. Det fanns nog även en klar 

uppfattning om vad de tyckte om mig och de jag satt med. Under en rökpaus råkade jag höra 

en konversation mellan två av dem och jag hörde att de talade om oss i termer som 

”svartjobbare”, ”bus” samt att vissa av oss inte är lämpliga som ordningsvakter då vi har en 

annan moral och bara verkar bry oss om pengar. Givetvis finner man bland dörrvakter fog för 

deras påståenden.  

Något jag lade märke till var att det inte var en fråga om etnicitet, individer med blandande 

etniska bakgrunder förekom i båda grupperna. I en tråd på ordningsvakterna.se kallad 

”OV/krog OV samma eller skillnad” skriver signaturen ”Cia” följande: 

 

Jag skulle nog säga att jag jobbar olika om jag står på krogen eller jobbar på sjukhuset. kanske inte just hur jag 

bemöter folk, utan mer på så vis att jag inte har lika mycket tid att lalla runt i krogmiljö samt att jag har backup 

från kollegorna, det gör att man inte står och tjatar om samma sak i 1 timme, för att förhoppningsvis få personen 

att förstå.  

 

På sjukhuset så är vi två stycken mellan 20-04. Därimellan så är man ensam, vilket gör att jag inte kan jobba på 

samma sätt som på krogen. skulle nåt hända så är jag ensam. Å andra sidan så har jag desto mer tid (förutsatt att 

det inte går tex nåt brandlarm) att hålla hand och dalta med folk. Det gäller att tänka till och använda sin gyllene 

tunga. 

 

 

3.3. Etnicitet 

Den etniska mångfalden vid fortbildningen speglar i mångt och mycket även situationen vid 

dörren. Jag tror aldrig jag arbetat i en dörr med bara etniska svenskar eller enbart svenskar med 

invandrarbakgrund. Media målar oftast upp en bild av krogvakten som etnisk svensk. 

Stereotypen har spelat en stor roll beroende på kontext, i de fall som rör diskriminering utgår 

oftast media i sin beskrivning av fallet att vakten är etnisk svensk. Denna bild är fel, även om 

majoriteten av alla krogvakter är svenska förekommer det gott om vakter med annan etnisk 
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bakgrund, uppskattar själv att säkert en tredjedel av alla dörrvakter har annan etnisk bakgrund 

än svensk. Svårt att finna något mönster i alla krogvakters olika etniska bakgrunder då så gott 

som alla olika bakgrunder förekommer, den enda bakgrund jag stött på oftare än någon annan 

är den iranska. Iranska krogvakter är ingen stor grupp men gentemot andra grupper förutom 

den svenska störst. En annan etnisk grupp där flera arbetar i dörren är suriyoyo 

(assyrier/syrianer). Många dörrvakter har till exempel en utländsk förälder och 

även om dessa vanligtvis inte klassas som etniska svenskar skulle jag ändå 

vilja referera till dem här som svenskar då svenskan oftast är deras modersmål 

eller första språk. Just språket är viktigt, man måste kunna förstå varandra, 

språket innehåller även en kulturell förståelse och i detta fall är det den svenska. Sällan jag 

arbetat med vakter som bryter eller inte behärskat det svenska språket väl, och polisen ställer 

höga krav på språkkunskaper vid antagningen till ordningsvaktutbildningen likaså till 

polishögskolan. En dörrvakt måste kunna kommunicera med gästerna men även inom gruppen. 

Just i kommunikationen inom gruppen ser jag de flesta mönstren, just det att vi alla förstår 

varandra och tänker likadant just där och då. Man kanske inte alltid står och pratar med varandra 

men när något skall göras vet ändå alla vad som krävs samt vad som skall göras eller sägas, 

oavsett etnisk bakgrund delar alla samma sociala kapital.  

 

Tycker mig känna igen en annan dörrslusk direkt oavsett var denne är, det är den med låg panna och flackande 

blick. (Björne) 

 

Det enda jag finner de flesta vakter i dörren har gemensamt är bakgrunden om man sätter den i 

ett klassperspektiv. De flesta har en klar arbetarklassbakgrund oavsett deras etniska bakgrund. 

Samma spår är Hobbs inne på när han inkluderar hela dörrvaktskulturen: ”In our view they do 

not represent a cross section of society, but are generally men with similar class backgrounds, 

similar goals, beliefs and concerns, and bouncing provides both a practical and esoteric function 

within their lives” (Hobbs 2003:222). Någon med överklassbakgrund har jag aldrig träffat även 

om jag vet att det förekommer. Vid ett tillfälle frågar jag ”Nicos” om hans klassbakgrund. ”Om 

jag hade haft gott om cash skulle jag aldrig stå i dörr”, svarade han, ”för då hade jag väl knappast 

behövt det, detta är ett skitgöra”. På flera sätt kan jag hålla med ”Nicos”, vaktjobbet är många 

gånger ett arbete med mycket risker för lite pengar även om dessa pengar är snabba. De flesta 

informanter jag varit i kontakt med ser inte sig själva stå och arbeta som vakter livet ut, några 

stycken liksom jag själv har sett arbetet som en inkomst vid sidan om sina studier. Andra som 

en sysselsättning ”mellan jobb” eller rättare sagt medan de varit eller är arbetslösa. Finns även 
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de med ett heltidsarbete i veckorna som utöver det arbetar extra på krogen. Ytterst få skulle 

arbeta i dörren om de inte var tvungna till det. ”Jag har ingen utbildning och fasta kostnader 

varje månad på över 16 000, vilket annat arbete skulle betala dem”, frågar Janne som arbetat 

fast på krogen de senaste sju åren. Lönerna på krogen varierar, allt mellan 100 och 200 kr i 

timmen, för vissa innebär det att man inte behöver arbeta lika ofta, särskilt om lönen vilken ofta 

betalas ut är svart, som ett extraknäck blir det ganska bra pengar. För att citera Robert, ”hade 

jag inte arbetat i dörren och tjänat pengar hade jag istället varit ute på krogen och bränt dem”.   

 

3.4. Ett jobb och en livsstil 

Inför intervjun med ”Glen” hade denne stängt av sin telefon. När intervjun är avslutad får jag ett samtal ifrån en 

annan kollega ”Haga”, det visade sig att Glens flickvän hade ringt ”Hagas” flickvän för att denne skulle be ”Haga” 

ringa mig och be ”Glen” sätta på sin mobil.  

 

Ovan visar att det handlar om så mycket mer än enbart själva arbetet. Med arbetet följer en viss 

livsstil och umgänget med andra dörrvakter på fritiden är en del av detta. I detta umgänge 

kommer agensen att spela en ännu viktigare roll. För egen del har fokus hela tiden legat på mina 

studier och att en gång avsluta dem men jag förstår dem som blir fast i dörren, på sätt och viss 

blir arbetet till en livsstil.  

 

Jag trivs faktiskt i dörren, jag gillar jobbet och de jag umgås med, det är oftast ganska kul, har inga planer på att 

sluta än på ett tag. (Peter) 

 

Kan för egen del räkna dem i dörren jag umgås med på 

fritiden på mina fem fingrar. Flera av dem som arbetar 

tillsammans umgås även på fritiden, de skulle inte bara 

se sig som kollegor utan även som vänner. Just ”Glen” 

och ”Haga” har umgåtts sen de var små, de har således 

alltid arbetat tillsammans i dörren, där den ena arbetar 

finns oftast den andre att finna. Arbetet i dörren bidrar 

till en viss livsstil, svårt att definiera vad en livsstil är. Stig Grundvall (2005:134) menar i sin 

studie av en motorcykelklubb att en livsstil inte är ett visst område utan en dimension av en 

livsform. Livsstil hänvisar till gemensamma smakpreferenser och betydelser. De betydelser 

som motsvarar miljöns preferenser blir till kännetecken som möjliggör för individen att inordna 

sig – kognitivt, symboliskt och affektivt. Flera av de vakter jag varit i kontakt med säger att de 

aldrig skulle vilja ha ett vanligt nio-till-fem-arbete. Arbetet i dörren bidrar till en ökad frihet. 
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Man har fler timmar i veckan över, några man gärna spenderar med andra kollegor. De med 

partners och barn umgås med andra kollegor i samma situation, i flera fall vet jag att deras 

respektive även umgås med varandra. Man gör saker tillsammans utanför jobbet, flera tränar 

eller bara umgås, och att många inte har ett arbete som väntar klockan nio på morgonen 

underlättar detta. Arbetet i dörren underlättas av att man även umgås på fritiden, att man känner 

varandra väl leder till en trygghet i dörren, på vissa krogar kan dörrvakterna utgöra en 

sammansvetsad grupp i vilken få upptas eller någon slutar. Går man ut på krogen gör man ofta 

detta tillsammans, inte ovanligt att när någon fyller år eller har en fest utgörs majoriteten av 

kollegor. När jag själv arbetat i dörren har jag alltid släppt in andra vakter, de stod varken i kö 

eller betalade någon entré, samma behandling mötts jag av själv när jag går ut. Vid ett tillfälle 

när min syster besökte mig i Stockholm besökte vi säkert tio olika innekrogar, inte vid något 

tillfälle behövde vi stå i kö eller betala inträde. Även om man inte har arbetat tillsammans 

förväntas man släppa in en annan kollega, en dörrvakt som vid dörren nekar en annan dörrvakt 

får snabbt dåligt rykte. Många dörrvakter ser det som en trygghet att ha andra dörrvakter på 

krogen även om de är där som privatpersoner ifall att något skulle hända.  

 

Även om man kommer varandra nära under arbetstid 

och kan prata om det mesta är det ytterligare ett steg 

till det att man umgås privat. Jag har umgåtts en del 

på stan och dylikt med mina kollegor, vissa av dem 

har jag även tränat med. Kollegors respektive träffar 

man inte lika ofta. Min bild av de partners dörrvakter 

har är att de sällan arbetar inom krogbranschen, vissa 

har givetvis träffats på krogen men oftast fann jag 

respektive partner långt borta ifrån krogkontexten. 

Kanske därför många av dem hade svårt att förstå vad arbetet innebar eller inte var särskilt 

involverade i det som händer under ett arbetspass. ”Glen” säger att hans flickvän skulle ställa 

sig väldigt oförstående till hans arbete om han skulle försöka att förklara vad han gör och varför 

han gör det. Många dörrvakter erkänner att deras partners oftast är oroliga även om de 

respekterar vad de gör. Mycket sällan har vi haft någon respektive på krogen som gäst, skulle 

för egen del heller inte vilja ha min respektive springandes på min arbetsplats även om krogen 

är något man besöker på sin fritid. 

 

Min tjej vet inte ens hälften av vad som händer på jobbet, om hon visste skulle jag inte få jobba något mer. (Jens) 
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Vi har ju barn, klart hon inte vill att jag skall jobba, dels för att det är på kvällstid men även riskerna, snart dags 

att trappa ner kanske. (Gunnar) 

 

Det råder en klar gemenskap och man hjälper varandra även utanför arbetet. När mina bröder 

skulle inreda deras bar tog vi hjälp av en dörrvakt som även arbetar som inredningsarkitekt, då 

jag även har intressen i denna bar föll det sig helt naturligt för honom att ställa upp. Vet att flera 

dörrvakter byter sina bildäck på ett och samma ställe då en annan dörrvakt arbetar där. Har för 

egen del flera gånger hjälpt kollegor med att skriva och formulera viktiga brev till myndigheter. 

Behöver man hjälp inom det privata söker man sig oftast dit andra dörrvakter arbetar. De med 

olika typer av hantverksarbeten brukar få mest att göra. En dörrvakt som för en tid sedan blev 

färdig jurist har även han fått en del samtal där hjälp av hans expertis har efterfrågats.  

 

Livsstilen som kommer med dörrvaktsarbetet kan vara svår att bryta, dels för att den är väldigt 

enkel men även friheten den innebär. Vet för egen del att den dag det är över kommer att 

innebära en stor tomhet. Även om man släpper hela livsstilen är det inte ovanligt att de med fast 

arbete kommer in och kör ett par pass under en helg mest för att få träffa folk samt uppleva lite 

spänning i vardagen.   
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4. Polisen och lagen 

 

Bara i Sverige... Så trött på att vara ORDNINGSVAKT.... finns inget att vara stolt över längre... Polisen, 

vaktbolaget, krögaren. Ingen står på vår sida... Blir så besviken över att polisen går ut med uttalande över att 

polisanmäla ordningsvakter.  Har ni på polisen inget viktigare att göra..??  

 

Hur många gånger har man inte kastat ut personer som är berusade, som ringer polisen eller ringer 112 för att de 

känner sig kränkta fast de är astankade! Så nu är de dags att lämna in brickan. har jobbat 7 år o varje år så blir 

vaktyrket sämre o sämre.... (Signaturen ”Tattoobullet” på ordningsvakterna.se, åtkommen 28/6 07) 

 

Klockan är runt halv 11 en lördagskväll, jag står och pratar med några vakter utanför en krog 

på Kungsholmen. Jag är själv ledig för kvällen och var bara förbi för att hälsa på vakterna. Det 

är inte så mycket folk på krogen och grabbarna vid dörren tror det kommer att bli en lugn kväll. 

Två unga tjejer kommer fram till entrén. De frågas om id-kort vilket de inte har och nekas därför 

inträde. Plötsligt kommer en äldre man och en kvinna fram till entrén ifrån ingenstans. De 

identifierar sig som poliser och börjar först berömma vakterna för att de inte släppte in tjejerna. 

De går iväg med varsin vakt och något som kan liknas med ett förhör börjar. De frågar efter 

förordnanden, adresser, vilket bolag de jobbar för samt vad de har i timlön. Poliserna går även 

in och inspekterar vaktpärmen och fortsätter med sina frågor. Själv står jag vid sidan om och 

betraktar det hela. Jag har varit med om samma procedur själv vid några tillfällen, och fast man 

vet att man är oskyldig så känns det ändå som om man har begått något brott. Två uniformerade 

polismän kommer till platsen och stämningen är nu lite spänd. Efter ett tag lämnar de krogen 

och grabbarna kan andas ut. ”Jävla svin”, säger ”Reza”, ”de skall ju vara på vår sida och allt de 

vill är att sätta dit oss, jag litar inte på dem för fem öre”. ”Hatar när de dyker upp varje gång” 

fyller ”Pedram” i, ”de vet att jag jobbar svart och försöker bara få mig att erkänna det, eller 

ännu värre, något jag inte har gjort, är väl bara en tidsfråga innan brickan ryker”. Jag frågar 

varför ens bry sig, gör de inte bara sitt jobb? ”Så fan heller”, får jag till svar ifrån Reza, ”jag 

brukade se upp till dem men man lär sig snabbt att de inte bryr sig ett dugg om oss, visst är 

brickan till min fördel men de skulle inte tveka en sekund att offra oss om det verkligen gällde”. 

Liknade åsikter får jag höra ifrån flera vakter. Relationen med polisen är kluven. En vakt 

utryckte det med ”jag har polisens ögon i pannan, krögarens kniv i nacken och runt omkring 

mig flockas gästerna som gamar som alla vill ha en munsbit”.  

 

Missnöjet mot polisen verkar brett, på diskussionsforumet ordningsvakterna.se finner jag en 

tråd ironiskt nog kallad ”Tack polisen för allt stöd”. I denna utrycker sig flera vakter sitt 
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missnöje mot vad som sägs i media där polisen även låtit sig citeras. Signaturen ”Rob76” har 

ett väldigt enkelt svar på det hela: 

 

Jag säger bara en sak vi STREJKAR en hel jävla lönehelg så får polisen se hur kul det är!!!     

 

Flera ordningsvakter, framför allt de på krogen känner sig väldigt felbehandlade av polisen då 

de inte verkar ha något stöd från dessa. Den andra maj 2007 gick justitiekanslern (JK) Göran 

Lambertz ut i media genom en debattartikel i Dagens Nyheter kallad ”Domstolen tror alltid på 

tricksande krogvakters ord”. JK avsåg att det är dags att börja granska vakterna vid krogen 

hårdare. JK fick snart stöd ifrån flera håll, även ifrån polisen vilket fick många ordningsvakter 

att känna sig felbehandlade. Det talades ifrån flera håll om en nu påbörjad hetsjakt ifrån media 

med stöd av polisen och JK. På Internet har det länge funnits sidor med just uppgiften att föra 

människors talan som har känt sig felbehandlade på krogen såsom upprättelse.nu och 

krogkoll.se. Ansvariga för sidan krogkoll.se har fokuserat på att få krogar stämda som de anser 

har diskriminerat någon och vägrat denna entré på grund av hudfärg. De har vunnit en del fall 

mot krogar men även stämplats av vissa för att provocera fram situationer. Milan vilken jag i 

denna studie har intervjuat är en av de dörrvakter som nu står åtalad för olaga diskriminering i 

samband med ett av de fall som upphovsmännen bakom sidan krogkoll.se driver. Milan som 

själv har invandrarbakgrund anser att hela åtalet är absurt. Han skulle aldrig diskriminera någon 

för dennes hudfärg, vilket leder oss in på nästa kapitel. 

 

4.1. Vi och dom 

De flesta av de dörrvakter jag varit i kontakt i med anser att de inte diskriminerar. De ser som 

sin uppgift att selektera vilka gäster som skall in och vilka som skall förbli på utsidan. Många 

uppfattar detta som rasistiskt och diskriminerande. Har inte alla rätt att komma in på krogen 

och vem har rätt att neka någon? Vad är det som ligger till grund för att man skall få komma in 

på ett visst ställe? Det är ett faktum att alla inte kommer in, vissa individer nekas systematiskt. 

”Vissa individer passar helt enkelt inte in på stället och det är mitt jobb att sålla bort dessa”, 

säger en krogvakt som vill förbli anonym men jag hör liknande synpunkter från flera och jag 

känner igen retoriken. Oftast för egen del var det normer krögaren satte upp på sitt klientel, det 

är viss typ av gäster man är ute efter, oftast är detta gäster med svensk bakgrund, då dessa sägs 

spendera mer pengar och därmed är mer lönsamma för krogen.  
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Tror du att jag tycker det är kul att steka9 bort folk bara för att en skitig krögare säger det? (Jakob) 

 

Att invandrare spenderar mindre samt ställer till med mer bråk var något jag ofta fick höra från 

krogägarna. Det skall tilläggas att majoriteten av alla krögare i Stockholm är själva första 

generationens invandrare.  

 

Det verkar snarare vara en fråga om kapital än etnicitet, antropologen Ong (2005) snuddar vid 

detta i sin bok Buddha is Hiding. Vad är det för krav krogen ställer på sitt klientel, trots att man 

är en ekonomisk tillgång så finns det även underliggande faktorer som spelar in såsom etnicitet 

och klass. Ong kallar detta ”racial bipolarism” då det är lika mycket en social faktor som en 

etnisk. Hur villig är kroggästen att anpassa sig?  På den svart-vita skalan kopplar Ong ihop 

ekonomi och etnicitet. På krogen innebär detta att det är en förutsättning med kapital för att 

komma in men detta räcker inte för man skall även förstå de sociala koder som råder. Utöver 

koder krävs även ett visst socialt eller kulturellt kapital, många ifrån utsatta områden har inte 

detta och de nekas därför systematiskt vid krogdörren oavsett deras etnicitet. Känns lite långsökt 

att återknyta till vad Mary Douglas skriver om ”cultural-gatekeepers” i Renhet och fara men i 

mångt och mycket är det just vad dörrvakten är. ”Gatekeepern” till krogen eller till den liminala 

zonen som Hobbs beskriver den (Hobbs 2003:49). 

 

 
9 Steka eller stek, ett emiskt utryck för att neka någon inträde. Har inget med stekare att göra vilket är utryck för 

något annat. När dörrvakter säger att de steker menar de att de nekar. 
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5. Intervjuer 

 

Glen och Milan är fingerade namn och slutresultatet är skrivet på ett sådant sätt att man på inget 

vis skall kunna röja deras egentliga identitet vilket var ett krav de hade. Intervjuerna tycker jag 

talar för sig själva, Glen och Milan är väldigt olika men även lika i mångt och mycket, de 

summerar båda min studie bra och det jag försöker att komma fram till.  

 

5.1. Milan 

 

Något som kan binda oss samman är väl lojalitet framför allt, det är en stark gemensam nämnare för dem jag umgås 

och jobbar med, så känns det för mig i alla fall. 

 

Milan är ingen jag direkt har arbetat med men jag känner honom ändå relativt väl, vi har en del 

gemensamma vänner och brukar stötta på varandra ute på universitetet. Det som fick Milan att 

börja arbeta i dörren var främst för att han sökte något som han kunde kombinera med studier. 

Milan är 34 år idag och har arbetat i dörren i fem år kombinerat med studier i ekonomi vid 

universitetet. Han vart frågad av en träningskollega ifall att han kunde tänka sig att börja jobba 

dörr. Milan ser arbetstiderna som det bästa med arbetet, att det är socialt och man får träffa 

många olika människor konstant även om inte alla dessa människor är de man vill träffa enligt 

honom. Jobbet kräver en viss social kompetens och att man kan hantera olika typer av 

människor. Det som började som ett extraknäck för Milan för att klara ekonomin vid sidan av 

studierna blev snabbt det centrala och studierna fick ge vika vilket Milan ångrar då han tror sig 

kunnat få mer gjort om han hade varit mer disciplinerad med studierna.  

 

Milan ger sin framtid i dörren max ett år till, han känner sig mättad, miljön är krävande men då 

han även numera har en flickvän han planerar framtiden med hoppas han inte behöva arbeta så 

mycket länge till i dörr.  

 

Just dem jag jobbar med just nu är de bästa tänkbara på alla sätt och vis, vi har en väldigt stark sammanhållning, 

vi umgås privat. Känns tryggt att jobba med dem på jobbet. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, människor 

jag kan lita på till hundra procent i alla lägen. 

 

En bra dörrvakt är enligt Milan någon som är socialt kompetent, han ser det som ett serviceyrke. 

Allt handlar inte bara om att upprätthålla ordning, man måste kunna sätta människor i fokus 

samt även kunna bjuda på sig själv. Att kunna ta dialogen, lösa problemen istället för att skapa 
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dem men samtidigt ifall att det skulle bli fråga om en fysisk konfrontation att kollegan finns där 

och agerar utan att tveka. 

 

Det är inget man tänker på men man löper linan ut om situationen kräver det. 

 

Milan är villig att gå långt för sina kollegor men det beror helt på vem det är och vad situationen 

handlar om. Våldet i arbetet är inget som Milan räds av, det är en faktor man får räkna med men 

samtidigt en faktor man gärna undviker om det går. Det som händer i arbetet påverkar även 

honom privat. Det händer att han brusar upp sig lite ibland, arbetet stänger han aldrig av helt. 

Milan tänker på vad han gör och vart han befinner sig, är ständigt vaksam även om han inte 

känner sig utsatt.  

 

Milan ger ett intryck av att det är för kollegorna han arbetar i dörren, vid frågan om vad han 

kommer att sakna mest den dagen han slutar är det återigen kollegorna som kommer på första 

plats. För Milan är kollegorna någon man kan öppna sig för, man pratar om hur man mår, hur 

det är hemma. Det Milan kräver av sina kollegor är ärlighet, att man är korrekt och rak, kan 

bekänna sina brister. Att någon har arbetat längre gör inte denna per automatik till någon bättre 

på sitt arbete, arbetet i sig är en process och Milan tycker det är viktigt att man hela tiden 

ifrågasätter sig själv. En gemenskap på arbetet även om Milan inte tror att denna gemenskap 

skiljer sig ifrån andra gemenskaper på andra arbetsplatser. Milan hoppas en dag kunna bli 

egenföretagare, tiden i dörren har gett honom förutom bra vänner även en hel del kontakter 

något han hoppas kunna ta med sig i framtiden. Vid frågan om framtiden i dörren är Milan 

glasklar över att detta inte är något han vill fortsätta med. 

 

Det är ett väldigt stressigt yrke där man… adrenalinet går igång, man väntar alltid på att det kan bli bråk för det ju 

kan hända vilken sekund som helst. Man har blivit utsatt för vissa övergrepp på, och, det sliter.   

 

Milan ser jobbet i dörren som ett yrke även om det är ett yrke som han inte vill syssla med för 

evigt. Hans nuvarande arbetsplats hoppas han bli den sista. Vid frågan om han ser sig som en 

dörrvakt får jag svaret att han mer ser sig som en student. En student som snart hoppas bli klar 

med sina studier då även arbetet som dörrvakt skall vara ett färdigt kapitel. 
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5.2. Glen 

 

Jag kan ju gladeligen säga att jag aldrig har behandlat någon illa som inte har förtjänat det men jag har definitiv 

gått över gränsen i en normal människas ögon men inte i mina egna, det tycker jag inte. 

 

Det föll mig helt naturligt att vilja intervjua Glen, vi delar en ganska gemensam bakgrund och 

har arbetat en hel del tillsammans på flera olika ställen de senaste 3 åren. Precis som mig fyllde 

han 30 i år, uppvuxen i ett arbetareklasshem i en förort och har växt upp med liknande 

förutsättningar. Vi har jobbat lika länge i dörren även om jag aldrig har gjort detta på heltid, 

Glen har de senaste 4 åren arbetat heltid som dörrvakt vilket han även titulerar sig som. Det var 

enligt honom slumpen som fick han att ställa sig i en dörr för 9 år sedan och sedan dess har han 

arbetat på allt ifrån förortskrogar till de största inneställena i Stockholm city. 

 

Nu vet inte jag så mycket om vilken gemenskap den vanliga kontorsråttan har med sina, men jag tvivlar på att de 

har samma starka band som det finns i dörren för att de krävs mycket att man skall lita på varandra på ett annat 

sätt.  

 

Glen utrycker själv att han väljer vilka han vill arbeta med och det är enligt honom inte vem 

som helst, Glen återkommer flera gånger till ordet brödraskap under intervjun och det är så han 

beskriver gemenskapen med sina kollegor. Han arbetar ogärna med folk han inte känner och 

litar på. Vad som framkommer av honom är en utsatt grupp där det är viktigt att hålla ihop och 

vara beredd på att ställa upp för sin kollega i alla lägen även om detta innebär att man tvingas 

ljuga för att skydda någon. Krogen beskriver han som en ”skitmiljö”, han beskriver den som 

en gråzon i vilken ens värdering ändras och det onormala blir till normalt. 

 

Allt det skit man ser så tycker man att småsaker inte är farligt… Man får väl en liberalare syn på droger tror jag 

för att man ser det oftare, våldet får man en syn på, man tycker nog inte att det är ett stort problem. 

 

Jag ger folk respekt om de förtjänar det kanske, tror aldrig jag har slagit någon som inte förtjänar att bli slagen 

men jag har slagit folk när jag jobbat i dörren och jag har gått över gränserna… 

 

Det är en rå miljö Glen målar upp, en miljö där man snabbt blir avtrubbad, de risker man utsätter 

sig själv för lär man sig att leva med. Miljön delar han enbart med sina kollegor, Glen säger att 

hans flickvän skulle ställa sig väldigt oförstående till hans arbete om han skulle försöka att 

förklara vad han gör och varför han gör det. Det är med kollegorna han bearbetar till exempel 

en hård kväll. Det är även mest med dem vid sidan av de vänner han idrottar med han umgås. 
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Glen gillar spänningen, han trivs att arbeta som dörrvakt även om han snart ser ett slut i alla fall 

på heltidsarbetandet, krogbranschen i sig vill han inte skippa helt och han hoppas en dag öppna 

upp ett eget ställe. Det är pengarna och gemenskapen som håller honom kvar även om 

gemenskapen är det centrala, gång på gång återkommer vi till gemenskapen under intervjun. 

Glen menar gemenskapen är byggd på värderingar, man delar samma inställning till arbetet, 

har samma humor, delar samma intressen och har en liknande syn på i livet i stort. Vem som 

helst upptas inte i gemenskapen, det är en fråga om tid men även att visa att man är beredd att 

stå upp för sina kollegor. Jag frågar honom om det är viktigt att kunna slåss bra och får till svar 

att det är viktigare att man är beredd att göra det än hur bra man är på det. På hans nuvarande 

arbetsplats har alla arbetat tillsammans under en lång tid, Glen känner sig därför trygg med sina 

kollegor, han vet att de skulle gå långt honom och han detsamma för dem. Glen anser att det är 

viktigt att man håller ihop, det är något outtalat att man skyddar varandra och håller varandra 

om ryggen. Glen har full förståelse för den kritik mot dörrvakter som kommer ifrån till exempel 

JK att vakter ljuger men ser det som helt naturligt då det är viktigt att hålla ihop även om man 

ibland tvingas ljuga.  

 

Nått vi har gemensamt vi som, det att alla har lika sjuk humor, känns som att alla saknar lite av den här empatin 

och det här att, ser livet väldigt lätt också, skrattar åt det mesta. Ligger inte sömnlös på nätterna om vi säger så, för 

att något hemskt har hänt.  

 

Glen menar att det är vid fysiska konfrontationer eller yttre hot man märker vart man har sina 

kollegor, vid ett hot skall gruppen formera sig automatiskt, man intar alla givna roller, något 

som arbetats fram av erfarenhet. En tar diskussionen, de andra ”backar” upp ifall att det skulle 

bli en fråga om handgemäng, i en bra gemenskap menar Glen att dessa roller intas och att alla 

vet sina roller samt att ingen kommer att tveka.   

 

Glen medger att han blivit avtrubbad, mer känslokall, han känner inte längre samma empati 

med folk, han bryr sig mindre, agerar han är det för att det tillhör yrket och inte för att han bryr 

sig. Ändå tycker han ha sig en god människokännedom, han vet vilka som skall in och inte. 

Glen kommer att fortsätta utföra sitt arbete, dock känner han en hetsjakt av media samt av 

polisen. Glen har tappat mycket av sin tilltro till ordningsmakten, känns som om att de ser ner 

på dörrvakter, de finns aldrig heller där när man verkligen behöver dem och när de väl kommer 

vet man aldrig på vems sida de är på. Detta har bidragit till den utsatthet som råder menar Glen, 
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de enda han litar på till fullo är sina kollegor, mycket av det som händer i dörren skall även 

stanna i dörren. Glen medger att man ogärna tillkallar Polis om det inte behövs, lättast att lösa 

problem på egen hand vilket man även gör. Enligt Glen når inte ordningsmakten hela vägen 

fram, i vissa fall kan de inte ens vara till någon hjälp. När polisen lämnat platsen är man ensam 

igen och då är kollegorna allt man har oavsett vad en eventuell rättegång skulle leda till.   
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6. Krogen stänger 

 

Folk verkar tro att man är så märkvärdig bara för att man jobbar som dörrvakt, som om man skulle vara bättre än 

alla andra, vem fan är jag? (Elias) 

 

Många av vakterna på krogen uppfattas nog av gemene människa 

som ganska hårdföra typer och för egen del har jag full förståelse 

för det. När man ser en dörrvakt när denne jobbar är det lätt att bara 

se en vakt. De bjuder sällan på sig själva, man får ett lätt intryck 

av att detta inte är någon fasad utan faktiskt som de är. Arbetet i 

sig kan många gånger vara hårt, koncentrationen viktig, man skall dock poängtera att långt ifrån 

allt handlar om våld eller auktoritetsutövning.  

 

Det bästa med jobbet är att få komma hem (Johan) 

 

Få av dem jag arbetat med som jag verkligen har ogillat, när det inte har handlat om arbete har 

de varit ganska ödmjuka människor som hyser stor respekt för vad som är rätt och orätt. Ingen 

har haft särskilt svårt att tala om känslor så länge det rör dem själva, något jag ofta lade märke 

till hos dem med partner eller barn var att de oftast hade en bild på denne som frontlogo i 

mobilen.  

 

Mina barn är allt jag har (Pålle) 

 

Visst jobbet är skit, men jag gör det för min unge, han skall aldrig behöva göra det, klart man gör allt för sitt barn, 

hade inte du gjort det? (Micke) 

 

För egen del har jag alltid haft svårt att släppa arbetet när jag går hem, man bär alltid det med 

sig. Har många gånger varit avundsjuk på hur vissa av dem jag arbetade med bara kunde släppa 

allt när de gick hem. Men så har även många av dem en familj som väntar hemma.  

 

Nått vi har gemensamt vi som, det att alla har lika sjuk humor, känns som att alla saknar lite av den här empatin 

och det här att, ser livet väldigt lätt också, skrattar åt det mesta. Ligger inte sömnlös på nätterna om vi säger så, för 

att något hemskt har hänt. (”Glen”) 

 

Arbetet i sig är en fasad utåt för bilden stämmer inte överens med personen. Ibland mötts dessa 

världar mellan det privata och det offentliga, minns en gång när jag och en kollega hade en 
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hetsig diskussion med en gäst. Kollegans telefon ringer och han vänder sig om för att svara, hör 

hans tonläge är helt annat och detsamma gäller hans vokabulär. När han är klar ursäktar han sig 

med att det var tjejen och tar genast upp diskussionen där han avslutade den med gästen. 

 

Privatlivet är något man håller hårt på, till det offentliga hör arbetet och den bilden gästen får, 

allt annat utöver detta hör till det privata. Flera dörrvakter vittnar om att de ogärna kommer allt 

för nära sina gäster. 

 

En snubbe på systembolaget vill väl inte lära känna sina kunder så varför skulle jag vilja göra det? (Rille)   

 

Jag skiter i den bild de får av mig, varför skall jag bry mig, de känner inte mig, allt de bryr sig om är att få komma 

in. (Patrik) 

 

Tycker personligen att de flesta av dem jag har arbetat med har visat på stor individualitet, den 

kommer fram i allt det man pratar om när man bara står och har inget att göra. Det mesta av 

arbetet går ut på att hälsa gäster välkomna, det sociala skall funka utåt mot gästen men ännu 

viktigare är det inom gruppen som arbetar. När jag har arbetat i en viss dörr har jag många 

gånger kommit på mig själv med att sakna vissa grabbar ifrån andra dörrar. Man kommer helt 

enkelt inpå varandra på ett speciellt sätt. Om jag ser tillbaka på alla mina år jag arbetat som 

ordningsvakt och entrévärd på krogen har jag under den mesta tiden bara stått och varit social. 

Vissa jobbiga incidenter minns man alltid men det som etsat sig fast mest är de man fått nöjet 

att arbeta med samt händelser då man har haft riktigt roligt tillsammans. De dörrvakter jag inte 

minns är de som aldrig bjöd eller fick chansen att bjuda på sig själva.  

 

6.1. Love, Loyalty and Respect 

Ovan titel är hämtad ifrån bikermiljön, den används för att beskriva det brödraskap som råder 

mellan medlemmarna i en viss klubb. Lojaliteten har nämnts flera gånger i min studie, så även 

respekten för varandra. Kärleken får bli det att man faktiskt bryr sig om sina kollegor. Det är 

personen bakom brickan man har kommit att uppskatta och det är den man minns när man inte 

längre arbetar tillsammans.  

 

Strax innan pressläggningen av denna studie får jag ett samtal ifrån en av de kollegor jag ser 

som en vän. En vaktchef vi båda har arbetat en hel del för har fått en hjärninflammation och 

ligger på sjukhus. Vi åker genast dit för att kolla hur han mår, just i detta fall var det nära att 
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han strök med men tack vare vård i sista stund kommer han förhoppningsvis att vara på benen 

snart igen. Några dagar efter vårt besök på sjukhuset springer jag på en annan gammal kollega 

och frågar denne om han visste vad som hade hänt. Jag får då till svar att han redan hade varit 

på sjukhuset och hälsat på.  

 

Det senaste året har jag inte stuckit under stol med att jag snart skall sluta arbeta som dörrvakt. 

Flera gånger har jag mötts med uppmuntrade ord som ”borde inte du vara hemma och plugga 

istället för att jobba” eller ”Markus, grymt glad för din skull att det går framåt i skolan”.  

 

Du vet, jag är inte gjord för att plugga, det är nog för sent för mig men kör på du Mackan. (Mohammed) 

 

Att det inte varit några som helst problem att få folk att ställa upp som informanter inför denna 

studie visar på att de jag arbetat tillsammans med verkligen vill att det skall gå bra för en, flera 

har vittnat om att de aldrig skulle ha ställt upp på dylikt om det inte hade varit för att det var 

min studie det handlade om. Kärlek kan i sammanhanget verka som ett starkt ord, men en 

omtanke om varandra finns helt klart. 

 

6.2. Nästan hemma 

Jag sitter i en bil tillsammans med fyra dörrvakter, det är tidig morgon och alla är klara för 

”dagen”. Det har varit ett ganska hårt arbetspass för de flesta som innehållit en hel del incidenter 

som hot och våld. Ett par incidenter berodde på vakterna själva men det mesta på grund av 

gästerna. Stämningen i bilen som först var ganska upprymd när vi talar om kvällen byts snart 

till tankar inför morgondagen. Av någon anledning lyssnar vi på radions Lugna Favoriter. Nästa 

gång jag ser mig omkring är det helt tyst bilen, alla sitter och tittar ner eller tittar ut i natten men 

jag ser att alla tänker och på radion hör jag samma låt som de. Det är Uno Svenningssons Under 

Ytan: 

 

Det skrattas och det skålas. Men slutar snart i kaos. Någon sparkar och slår en stackare där 

Som är helt utan chans. Jag ser att ingen verkar bry sig, och inte heller jag. Rädslan är för stor och stark, för att 

göra något alls. Under ytan, skäms jag för mig själv. Under ytan bränner bilden mig.  

 

Vet inte riktigt vad de andra tänker på men något är det, antagligen något som har med dem 

själva att göra, vart man själv står och vad man står för idag, det är i alla fall de tankarna som 

snurrar i min egen skalle. Några minuter efter att låten är slut börjar någon att tala, samtalen är 
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dock lite dämpat och inget finns kvar av den forna upprymdheten. Snart skall fösta killen av, 

strax efter det är vi framme vid mig och jag kliver ut. 

 

Min studie är så gott som färdig, har med denna studie velat visa på den verklighet som råder i 

dörren och omgivningen så som dörrvakten ser den. Jag säger inte att den representerar alla, 

inte heller vill jag komma med pekpinnar om vad jag uppfattar som rätt och fel. Vad jag velat 

visa på är att i varje struktur finns det en agens, en agens som varierar ifrån person till person. 

Om agensen följer strukturen är det strukturen som avgör framtiden. 

 

Angående framtiden i dörren är jag glad att jag för min del ”nästan är hemma”, snart färdig 

jobbat för egen del vilket jag är tacksam för. Den så kallade nattliga ekonomin blir hårdare för 

var dag. Klimatet på krogen är hårdare, mer våld, mer vapen och mer narkotika.  Om det på 

krogen idag finns ett utanförskap gör denna allt för att bli en del av innanförskapet. De så 

kallade ”Stureplansmorden” som chockade Sverige har redan upprepats och det lär de säkert 

göra igen. Tycker att jag själv kommit undan relativt billigt, förutom alla hot om vad som skall 

hända med mig sen inget annat än ett spräckt ögonbryn och blodig näsa, det mest förnedrande 

jag varit med om var en snöboll som träffade mitt i prick.  

 

Den hårdföra strukturen kan säkert på sikt helt kväva agensen, arbetet som dörrvakt är svårare 

än förr, fingertoppskänslan om vem som är vem och hur man handskar med vissa individer 

kommer i framtiden att bli avgörande. Polisen underlättar heller inte arbetet på krogen när de 

istället för att öka säkerheten trakasserar dem som försöker att upprätthålla den. Polisen verkar 

eftersträva en supervakt som aldrig varit dömd eller misstänkt för något, en som rapporterar allt 

och står till polisens fulla förfogande, kvalitetsrekvisita med andra ord. Denna vakt finns inte 

och hetsjakten kommer att leda till att fler och fler av de vakter som utför ett utmärkt jobb på 

krogen kommer att sluta. Ordningsmakten förväntar sig och tar mycket av individen men ger 

föga tillbaka. 

 

Dörrvakterna får förlita sig till varandra vilket de även gör. Dörrvakter ses ofta som en del av 

innanförskapet i samhället, de har makten att avgöra vem som har rätt till den ”leisure-oriented” 

miljö som krogen utgör men egentligen utgör dörrvakterna ett alldeles eget innanförskap som 

blir till ett utanförskap i sig. I detta utanförskap är allt de har varandra, syftet med denna studie 

var att beskriva detta innanförskapets utanförskap.  
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