
 
 

 

Väktarblicken 
 – en studie om sex väktares attityder  

Nina Johansson 

Filip Stålnacke 

 

 

 

 

 

 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

HT 2009   

Handledare: Brita Backlund Rambaree  

 

Seminarieversion



 
 

 Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet etnisk profilering i bevakningsbranschen. Då 

det inte finns tidigare forskning om väktares yrkeskulturer har polisforskning kring 

brottsstereotyper använts som utgångspunkt.  

 

Studiens empiriska material har samlats in via semistrukturerade intervjuer med sex väktare som 

diskuterar attityder och förhållningssätt till den egna yrkespraktiken. Resultatet visar att 

informanterna ger uttryck för att de arbetar med hjälp av kategoriseringar och stereotyper, de 

uppmärksammar etniska grupper som betraktas som problematiska samt ser det som en skyldighet 

att uppdatera kollegor om dessa grupper. Det framkommer att det finns föreställningar om en 

relation mellan etnicitet och brottslighet: specifikt etnicitet och stöld samt våldsanvändning. Det 

finns en informell jargong som tillhör yrket som kan betraktas som rasistisk. Informanterna menar 

dock att de trots dessa omständigheter uppträder korrekt i mötet med allmänheten.  

 

Studien visar via en postkolonial analys hur väktaren skapar bilden av ”de andra” genom att 

tillskriva personer ur dessa ”problematiska” grupper en lägre moral samt negativa stereotyper.  

Även det faktum att ”de andra” framställs som en homogen grupp bidrar till detta.  

 

 

Nyckelord 
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Inledning  
 

Det har utanför Sveriges gränser sedan tidigare funnits en samhällelig diskussion om att polis, och i 

viss mån bevakningsbransch, använder sig av så kallad etnisk profilering i sitt brottsförebyggande 

arbete (Hydén & Lundberg 2004, Satzewich & Shaffir 2009). Detta är ett kontroversiellt arbetssätt 

som innebär att etnicitet, ras eller religion blir en faktor som informellt används för att identifiera 

tilltänkta brottslingar. Viss forskning har redan bekräftat att svenska poliser använder sig av 

etnifierade brottsstereotyper för att avgöra vem som är en trolig lagöverträdare (Granér 2004, 

Petterson 2005). Någon liknande forskning hos väktare, vilka ofta får representera den svenska 

bevakningsbranschen, har dock inte gjorts.  

 

Idag finns det fler än 13500 aktiva väktare i Sverige (Clerck 2010). En väktare är en person som 

arbetar med säkerhet, det kan handla om att hantera larmanläggningar, inspektera brandskydd eller 

bistå med personalsäkerhet på ett specifikt företag (Arbetsförmedlingen 2010). En väktare har inte 

några speciella befogenheter utan arbetar främst med hjälp av Var mans rätt, vilken tillfaller alla 

medborgare och innebär att en person kan ingripa vid brottslig handling under vissa förutsättningar 

(BYA 2010).   

 

Det är idag fler människor som arbetar inom bevakningsbranschen än som arbetar för den statliga 

polisen i de flesta västerländska stater. I vissa fall, exempelvis Storbritannien, är de anställda i den 

privata sektorn dubbelt så många än de som arbetar hos den statliga polisen (Button 2002). 

Bevakningsbranschen och polisväsendet har inte samma uppdrag, samhällsansvar eller resurser men 

har ändå ett antal saker gemensamt: båda institutionernas företrädare arbetar gentemot allmänheten 

och har brottsförebyggande arbete på sin agenda. Detta kräver att båda organisationerna har ett 

förtroende hos allmänheten för att få verka. Den svenska polisorganisationen har under 2009 fått 

utstå skarp kritik, anklagelser om diskriminering och rasism har förekommit och en utredning har 

tillsatts för att hantera det som påstås vara polisens attityd- och bemötandeproblem (Nilsson och 

Westin 2010). Detta kopplat med att det inte finns några studier om bevakningsbranschen leder till 

studiens syfte och frågeställning. 
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 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet etnisk profilering inom bevakningsbranschen 

genom intervjuer med sex väktare kring synen på den egna yrkespraktiken.  

 

Huvudfrågeställningen är: 

 Förekommer etnisk profilering i väktares yrkespraktik? 

Vilket därefter kan delas in i två underfrågor: 

 Om det förekommer: hur yttrar sig den etniska profileringen? 

 Om det förekommer: varför förekommer etnisk profilering? 

Avgränsning 

 

Studien kommer att begränsas till Stockholmsområdet, detta hör samman med studiens val av 

metod som är bekvämlighetsurval. Denna avgränsning kopplat till antalet informanter innebär att 

resultatet som presenteras i denna uppsats inte kan generaliseras till andra väktare i Sverige.  
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 Tidigare forskning 

I arbetet med att hitta tidigare rapporter och uppsatser kring väktares attityder och yrkeskultur 

uppenbarades det brister inom detta område. Den forskning som fanns var föråldrad eller utanför 

vårt studiefält. Denna studie kommer därmed vila på nationell och internationell polisforskning. 

Detta val grundar sig i att svensk och internationell forskning pekar på att det återfinns delar av det 

statliga polisiära arbetet inom säkerhetsbranschen på grund av statens överlämning av bevakningen 

av det offentliga till privata aktörer (Bernin & Christenson 2003, Button 2002, Hallsworth 2006, 

Open Society Justice Initiative 2009, South 1988, Wakefield 2003). Exempel på detta är att det idag 

är fler väktare än poliser som patrullerar offentliga platser i brottsförebyggande syfte i och med att 

polis ger uttryck för att de måste prioritera grövre brottslighet (Bernin & Christenson 2003).  

Internationell forskning kontra nationell 

forskning 

 

Ett problem är svårigheten att översätta de internationella rapporternas hantering av sin 

begreppsdefinition till en svensk kontext. I den amerikanska forskningen existerar exempelvis 

rasbegreppet medan i den svenska forskningen har begreppet ersatts med olika varianter av 

kulturbegrepp (SOU 2005:56). Samtidigt existerar inte en hegemonisk förståelse kring exempelvis 

”race”, ”immigrants”, ”whites” i tidigare forskning utan begreppen har olika innebörd beroende på 

forskningsansats eller sammanhang, dessa är dessutom för forskaren så självklara begrepp att de 

inte förklaras för läsaren. Ett ytterligare problem som är förknippat med rasbegreppet är hur ord 

som ”blacks” och ”whites” skall översättas. Att förstå och tolka texter utan att ta hänsyn till sin egen 

förförståelse är i viss mån omöjligt eftersom det är via tidigare erfarenheter som läsaren orienterar 

sig i texter (Gilje & Grimen 1995). Det går inte att hitta ord som inte redan är laddade med 

bibetydelse eller ord som inte skapar positioner. Denna studie kommer därmed att använda 

direktöversättningar som kursiveras, en lösning som inte är fullständig men mest rättvis mot 

tidigare forskning. Exempelvis blir sålunda ”blacks” svarta, ”whites” till vita och ”immigrants” blir 

invandrare. 
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Definition av etnisk profilering 

 
Etnisk profilering är ett relativt nytt begrepp i svensk och internationell forskning och det saknas i 

skrivande stund konsensus kring företeelsen. En bred definition av fenomenet beskriver hur 

polisväsendet medvetet eller omedvetet väljer att uppmärksamma en individ på grund av 

föreställningar kring etnicitet, ras och religion istället för en enskild individs agerande och beteende 

(Gounev & Bezlov 2006, Harris 2006, Pettersson 2005). Satzewich & Shaffir (2009) samt 

Hallsworth (2006) väljer att lägga till den privata säkerhetsbranschen till denna definition. Ett 

exempel på detta kan vara när en privat säkerhetsanställd följer efter en kund i en affär då denne gör 

bedömningen att kunden är mer stöldbenägen på grund av dess etniska härkomst En smalare 

definition av etnisk profilering innebär att poliser väljer att kontrollera en individ endast baserat på 

personens upplevda etniska härkomst till exempel vid en fordonskontroll vilket skiljer sig åt från 

den föregående definitionen där etnicitet bara är en av flera faktorer som påverkar en bedömning 

(Open Society Justice Initiative 2009). Ett tredje perspektiv på etnisk profilering innebär att det är 

ett fenomen som förstås existera i alla instanser vars syfte är att skapa trygghet, säkerhet eller 

samhällsskydd (The Ontario Human Rights Commission 2003).

 

Pettersson (2005) använder begreppet etnisk profilering för att diskutera och förstå varför 

människor med utomeuropeisk bakgrund på ett systematiskt sätt hanteras annorlunda av svensk 

polis än de med inomeuropeisk bakgrund. När det gäller brottet eget bruk av narkotika, ingrep 

polisen i studien hårdare och på lösare grunder mot personer med utomeuropeisk bakgrund. Att 

polis uppmärksammade individer som uppfattades tillhöra minoritetsgrupperingar på svagare 

grunder återfanns även i bland annat Satzewich & Shaffirs (2009) kanadensiska studie.  

 

It’s a very difficult job, and the nature of the job forces you to stereotype and discriminate. 
When I’m driving my cruiser at 2 o’ clock in the morning, and I see… [one of the 
interviewers] in a shirt and tie driving a Mercedes, I think nothing of it. But if I was to see 

a black twenty-year old, guess what? He’s getting pulled over (Satzewich & Shaffir 2009: 
210).   

 

Finstad (2003) menar att polis i Norge uppmärksammar etniska minoriteter på ett annat sätt än 

individer med ett norskt ursprung och att polis även söker sig till områden där det finns minoriteter 

då de inte har något uppdrag från sin larmkommunikationscentral. Holmberg (2003) ger också ett 

visst stöd för att den danska polisen fokuserar mer på etniska minoriteter än på etniska danskar: 
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Officers “know” that many young foreign-born have a criminal background, and thus it 

make sense to be especially on the outlook for such people just as the officers are to e.g. 
outlaw bikers. At the same time, officers are actually aware their actions will often be 
interpreted through the framework of discrimination (Holmberg, 2003:63).  

 

Hydén & Lundberg (2004) visar i deras tvärvetenskapliga avhandling hur den svenska 

utlänningspolisen hanterar den till synes omöjliga uppgiften att se vem som är berättigad att vistas i 

Sverige. I det dagliga arbetet förekom det att de anställda använde rasprofileringar som sitt 

informella verktyg för att systematiskt kunna avgöra vem som får vistas i landet. Med rasprofilering 

menar författarna att polisen använder sig av yttre tecken och egenskaper för att avgöra vem som 

stoppas för kontroll. Exempelvis hudfärg sammantaget med ett nervöst beteende rättfärdigade en 

noggrannare granskning.  

 

Vid inre utlänningskontroller kan poliser, genom att hävda att hudfärg alternativt utseende 

varit en av flera faktorer som legat till grund för ett ingripande och hänvisa till en rad 
andra vaga förhållanden, dölja att ett ingripande gjorts där utseende i själva verket varit 
anledningen till att en misstanke väckts (Hydén & Lundberg 2004: 173).  

 

Detta betraktades som en kompletterande metod till det formella arbetssättet, som tolkades som 

ineffektivt hos de anställda. 

Problem med brottsstereotyper  

 

Svensk forskning om polisarbete har visat att brottsförebyggande arbete kräver att polis snabbt 

förstår komplexa och tvetydiga situationer och enkelt kan göra åtskillnad mellan de personer som är 

närvarande (Granér 2004). Detta ger upphov till kategoriseringar och stereotypiseringar av bland 

annat människor, situationer, miljöer och detta betraktas som en central del av polisarbetet (Finstad 

2003, Holmberg 2003, Hydén & Lundberg 2004, Pettersson 2005, Sollund 2007).  

 

De som uppfattades som brottsbenägna kom i större utsträckning att omfattas av 

nedvärderande stereotypier. I förhållande till dessa grupper var man emellertid beredda 
att reflektera över att detta inte gällde hela gruppen. Gentemot zigenare var det emellertid 

annorlunda. Alla zigenare uppfattades som tjuvaktiga (Granér 2004: 237).   

 

Polis är medveten om att deras arbete med att urskilja de laglydiga från de kriminella kan uppfattas 

som diskriminerande men menar att detta är oundvikligt: ”Ofta tycker folk att de blir utsatta för 
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diskriminering, men det berör inte poliser eftersom vi bara gör vårt jobb.” (Hydén & Lundberg 

2004:173).  

 

Finstad (2003) väljer att studera denna urskiljningsprocess genom ett begrepp hon benämner 

polisblicken. Hon menar att samtidigt som detta är ett måste i det dagliga arbetet kan det ge upphov 

till en diskriminerande praktik då det saknas en problematiserande aspekt i denna blick. Sollund 

(2006) visar också på den problematik som uppkommer när den norska poliskåren använder sig av 

brottsstereotyper i avgörandet av vilka som skall stannas vid fordonskontroller. Faktorer som i 

Sollunds studie medförde stopp var att köra bil nattetid, vara känd sen tidigare av polisen, befinna 

sig i stadsdelar förknippade med kriminalitet, köra vissa slags bilar samt att ”något inte stämde med 

föraren”. Flera personer med annan bakgrund än norsk som intervjuades upplevde att polisen kunde 

stanna dem baserat på att de inte hade ett typiskt norskt utseende. Dessa personer med ursprung i 

Asien och Afrika upplevde sig trakasserade och diskriminerade av norsk polis då de stoppades, i 

eget tycke, överdrivet mycket. Sollund (2007) menar även att poliser tenderar att tolka anklagelser 

om rasism eller diskriminering riktade mot dem som en medveten strategi från de gripna i syfte att 

antigen provocera eller skrämma dem i yrkesutövningen: 

 

Jeg opplever det [rasismebeskyldninger] som et forsok på å bringe meg ut av afttning, og 
hindre meg i jobben jeg skal gjore […] (Sollund 2007: 183). 

 

I likhet med Sollunds resultat menar Granér (2004) att poliser uppmärksammade individer på grund 

av geografisk placering samt huruvida personen är känd sen tidigare men även utseende, 

kroppshållning och beteende. Argument att gärningspersoner beter sig nervöst eller märkligt i något 

avseende återkommer i nationella och internationella undersökningar (Hydén & Lundberg 2004, 

Satzewich & Shaffir 2009). 

 

Poliser i ett flertal studier har haft svårt att förklara de bakomliggande orsakerna till varför man 

stannar och kontrollerar vissa människor. Representanter för poliskåren i Bulgarien, Ungern, 

Sverige och Spanien hänvisar alla på liknande sätt till ett ”sjätte sinne”, ”intuition” eller ”tidigare 

erfarenhet” när de argumenterar för sitt agerande (Granér 2004, Open Society Justice Initiative 

2009). Hydén & Lundberg (2004) väljer att använda begreppet tyst kompetens för att beskriva den 

delen av yrkeserfarenheten som inte går att verbalisera. De menar att denna tysta kunskap inte 

nödvändigtvis behöver vara förknippad med något negativt, dock skapar det utrymme för godtycke, 

vilket kan vara ett problem. 
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Kriminell profilering 

Ett återkommande motargument från poliskåren om att etnisk diskriminering förekommer var att 

det sker rekryteringar från etniska minoriteter och att diskrimineringsfrågor var ett stående inslag i 

de interna utbildningarna (Hydén & Lundberg 2004, Satzewich & Shaffir 2009). Samtidigt pekar 

rapporter på att poliskårer i Europa tenderar att rekrytera personal i större utsträckning från 

majoritetsgruppen (Open Society Justice Initiative 2009). Det som i forskningsrapporter pekas ut 

som etnisk profilering är enligt polisen ett effektivt och nödvändigt arbetsredskap: 

 

Because when we’re out on the street, we rely on our instincts. We are trained 
investigators in the sense that we need to do profiling. And what kind of profiling is that? 

Criminal profiling. It has nothing to do with racial profiling…We profile criminals. 
(Satzewich & Shaffir 2009: 210). 

 

Intervjuade poliser gav i Sollunds (2006:281) studie uttryck för att det fanns ett samband mellan 

kriminalitet och etnicitet men påstod samtidigt att detta inte var ett utslag av rasism. Rasifierade 

utsagor som ”Moroccans are pickpockets and never admit guilt”, ”Somalians chew khat, don´t want 

to work and beat up their wives” och ”Kosovo Albanians are drug dealers”, cirkulerade bland polis. 

Detta sågs vara en av flera metoder som polis internt använde sig av för att kunna skapa en 

gemensam bild av kriminella. Det Sollund noterade var att även om det fanns negativa attityder mot 

etniska minoriteter inom kåren fanns det inte något som pekade på att polisen agerade 

diskriminerande i kontakten med allmänheten.  

 

Holmbergs (2003) och Granérs (2000) studier visar på samma sätt att polis menade att det fa nns 

fördomar och rasistisk jargong inom den egna organisationen riktade mot invandrare men att 

diskriminerande utsagor inte tillämpades praktiskt enligt polis som intervjuades. Den informella 

jargongen stannade i informella sammanhang.  

 

Än så länge sköts jobbet felfritt och utåt är man neutral, men jargongen i bussen kommer 

så småningom att avspegla sig även utåt. Överhuvudtaget hårdheten mot och fördömandet 

av svagare grupper. (Granér 2004:240).  
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Resultatet av etnisk profilering - den cirkulära 

effekten  

 

Nationella och internationella studier pekar på att det förekommer en jargong inom poliskåren som 

är nedsättande emot etniska minoritetsbefolkningar (Finstad 2003, Granér 2004, Holmberg 2003, 

Pettersson 2005, Sollund 2006). 

 

Via jargongen kunde man upprätthålla myten och därmed bibehålla en praxis som man 

uppfattade sig tvingad att använda. Myten om den brottslige invandraren bidrog därjämte 
till att man inte behövde skaffa sig den kunskap och färdighet som krävs för att göra 

motsvarande åtskillnaden inom dessa utpekade grupper. (Granér 2004: 246).  

 

Pettersson (2005) menar att det finns tecken som pekar på att rasifierade fördomar påverkar 

polisarbete mot narkotikabrott. Ett tecken på detta är att polis använder större resurser på att spana 

efter mörkhyade utomeuropéer vilket leder till att denna grupp i större utsträckning hamnar i 

brottsstatistik, som polisen sedan grundar ytterligare arbete kring. Polis bidrar därmed i sitt 

praktiska arbete till att reproducera och förstärka bilden av utomeuropéer som mer brottsbenägna 

och därmed är cirkeln sluten enligt författaren. Även Diesen (2006) menar att det förekommer en 

negativ särbehandling av samhällsgruppen invandrare i mötet med Sveriges rättsväsende. Detta 

syns enligt studien tydligast hos den patrullerande polisens ingripandebenägenhet. Individer från 

samhällsgruppen invandrare betraktades som ”säkra kort” att spana på då man utgick från att dessa 

begick fler brott vilket enklare ledde till fällande domar. En av Diesens förklaringsmodeller är att 

rättsväsendet enklare dömer en individ som kommer från ”ut-gruppen” än från ”in-gruppen”. 

 

Ju längre bort från en själv den bedömde befinner sig - när det gäller kön, ålder, klass, 
utbildning, religion, kultur och ekonomi- desto svårare är det också att förstå den 
människan och dennes levnadsvillkor. Av denna >>lag om likhet>> följer givetvis att 

personer av utländsk härkomst är i ett särskilt underläge när det gäller förståelse och att 
förståelseklyftan blir allt djupare ju större kulturskillnaden är (Diesen 2006: 384). 

 

Ett flertal amerikanska studier (Harris 2006) visar att trafikanter som är svarta eller latinamerikaner 

förekommer mer frekvent i brottsstatistiken än vita. En förklaring till detta är att trafikpolis 

misstänkliggör färgade för andra typer av brott, såsom drogförsäljning eller rattfylleri, och stannar 

dessa på fler och vagare grunder än förare från andra samhällsgrupper. Trots att denna grupp inte 

tenderar till att bryta mot fler trafikregler än övriga grupper. Detta leder i sin tur till att 

brottsstatistiken påverkas och polisens föreställningar om färgade förare som brottslingar bekräftas, 
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vilket legitimerar att ytterligare resurser läggs på denna arbetsmetod. Denna arbetsmetod visar även 

tecken på att uppdateras beroende på det aktuella samhällsklimatet. Indikationer pekar på att förare 

med ursprung från mellanöstern sedan elfte september 2001 har börjat utsätts för liknade tendenser 

som färgade trafikanter (Harris 2006).  

 

The treatment of whole communities as suspect – which is what racial and ethnical 
profiling essentially does - has alienated African Americans, Latinos and other minorities 
from the police. This will cause a critical strategy loss in the fight against crime, since 

police can only be effective against crime if they have the full cooperation and support of 
the public[…] (Harris 2006: 225). 

 

Klagomål från minoritetsbefolkningar riktade mot polis är vanligt förekommande: Romer i 

Bulgarien (Gounev & Bezlov 2006), svarta och asiater i England (Hallsworth 2006) svarta och 

kineser i Kanada (Satzewich & Shaffir 2009) och svarta i Finland (Egharevba 2009) uttrycker alla 

misstro mot att deras respektive rättsväsende behandlar dem rättvist i förhållande till 

majoritetsbefolkningen.  

 

Ett i detta sammanhang relevant exempel på vad som brukar beskrivas som ett typiskt 
karaktärsdrag inom polisyrket är tendensen att betrakta omgivningen i förenklade Vi och 

Dom dikotomier. (Hydén & Lundberg 2004: 164).  

 

Resultatet av denna misstro är att människor inte vill samarbeta med polisen, lämna uppgifter i 

pågående ärenden eller vittna i domstol. Relationen mellan polis och vissa minoriteter försämras 

och de som utsätts för en kontroll kan känna sig kränkta och förnedrade vilket kan verka 

stigmatiserade på grupper. Vissa situationer kan även eskalera då tilltron till polismyndigheten är 

låg (Harris 2006, The Ontario Human Rights Commission 2003).  

 

Tidigare internationell och nationell forskning pekar på att i polisarbete finns föreställningar som 

leder till att etnicitet är en faktor som gör att enskilda individer blir negativt särbehandlande i mötet 

med rättväsendet. Detta är resultat som har framkommit via kvalitativa (se bland annat Hydén & 

Lundberg 2004, Finstad 2003) och kvantitativa (se bland annat Petterson 2005, Satzewich & Shaffir 

2009) studier. Skapandet och hanterandet av en etnifierad ”den andra” är viktig i förståelsen av de 

mekanismer som skapar denna negativa handlingsnorm. Detta är premissen i valet av teoretiskt 

ramverk som denna studie vilar på.  
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 Teoretiskt ramverk 

Denna sociologiska studie använder ett postkolonialt perspektiv för att generera kunskap om etnisk 

profilering i en specifik yrkesgrupp. Det är ett kritiskt perspektiv som utgår från att de 

rasideologiska idéerna från kolonialtiden fortfarande existerar i det postkoloniala samhället, men att 

dessa nu har kategoriserats om till en mängd varianter av dikotoma kultur- och etnicitetsbegrepp 

(Landström (red) 2001, Kamali 2006, Thörn (red) 2005).  

 

Som många poststrukturella teorier saknar inte perspektivet kritik. Ett av de återkommande kritiska 

inläggen är att teorin ofta är fylld av motsägelser: idéer och tankar från olika vetenskapliga och 

politiska falanger samlas under begreppet och det i sig skapar utrymme för begreppsförvirring 

(Landström 2001). Detta kan i sin tur leda till att teorin blir till en komplex förklaringsmodell som i 

sin tur misslyckas att förklara den verklighet som den gör anspråk att förstå. Denna studie kommer 

att fokusera på språkets betydelse i uppbyggnad av stereotyper och kategoriseringar för att göra 

perspektivet hanterbart under de förutsättningar uppsatsen är under. Valet grundar sig även i att 

postkolonial teori problematiserar gruppskapande, språkets konstruktioner av stereotyper och 

etnicitetens betydelse i samhället.  

Postkolonial teori 

 

Ett av många utgångslägen för postkoloniala teoretiker är att det är via språket som den sociala 

kategoriseringen ”vi” och ”de andra” uppkommer. Denna indelning ses besitta binära egenskaper 

samtidigt som de bekräftar varandras existens, den ena definieras av den andra. De ras mässiga 

orsaker som tidigare åberopades för att upprätthålla denna dikotomi har i det postkoloniala 

samhället ersatts med en kulturell förklaringsmodell, vilket i praktiken inte betyder någon större 

skillnad i tankesätt eller i de politiska makthierarkierna (Loomba 2006). Utifrån detta förstås den 

tidigare relationen mellan kolonisatören och den koloniserade som två motpoler där den ena ses 

besitta civilisation, upplysning och rationalism och den senare som den irrationella oppositionen 

(Thörn (red) 2005). Den dåvarande koloniala relationen mellan de två polerna var i sig inte helt 

binär då ”De andras” egenskaper kom till för att legitimera kolonisatörens maktposition. I Bhabhas 

(2005) förståelse av Fanon tydliggörs denna skeva maktrelation i Fanons uppfattning av sin egen 

identitet och hur den kan spåras tillbaka till en rasbiologisk diskurs. I mötet med ”den vites blick” i 

det koloniala Algeriet skriver Fanon följande: ”Jag möttes av ett öronbedövande larm om 
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kannibalism, mental efterblivenhet, fetischism, rasdefekter” (Bhabha 2005: 119). Det Fanons utsago 

ger uttryck för är att han ser sig själv genom betraktarens ögon. Fanon möter i det västerländska 

samhället en föreställning om sig själv som är överväldigande i och med att han ser en 

stereotypiserad bild av sig själv i alla instanser av samhället. Han ser sig själv som den icke 

normativa människan som besitter de egenskaper som hans icke-vithet innefattar. Denna form av 

förståelse av etnicitetens betydelse har kritiserats för att försöka sprida en form av kulturalism, där 

fokus på nationell och etnifierad identitet åsidosätter andra påverkande faktorer som klass och 

genus (Hall 2005). 

 

Stereotyper skiljer sig från okunskap eftersom de tillkommer när föreställningar och erfarenheter 

beskärs till ett hanterbart format. Loomba (2006) menar att stereotypens roll i en postkolonial 

diskurs är att befästa en konstgjord känsla av olikhet mellan ”vi” och ”de andra”. Att diskutera kring 

stereotypa egenskaper som vedertagna sanningar, som inte behöver förklaras, gör att koloniala 

tankar upprätthålls även i det postkoloniala samhället.  Exempel på detta är när våld mot kvinnor 

uppmärksammas i svensk media. Då våld har begåtts av någon från ”de andra” uppkommer termer 

såsom hederskultur i debatten. När samma handling begås av en eller flera individer från ”vi- 

gruppen” används istället individuella förklaringsmodeller som samtidigt förminskar själva 

händelsen till något som står utanför den kulturella gemenskap som ”vi” är omsluten av. Bhabha 

(2004) menar att stereotyper har en viktig funktion som identitetskapare för den egna gruppen vilket 

bidrar till att skapa en kulturell hierarki där ”vi” och ”de andra” är separerade av egenskaper som är 

ej förenbara. Denna hierarki är byggd på tidigare koloniala dikotomier och återfinns i det moderna 

samhället genom att instanser, som har i uppdrag att dekonstruera föreställningar och idéer om ”de 

andra”, reproducerar denna förenklade tankebild.  I en svensk rapport uttrycks denna idé på följande 

sätt: 

 

Denna kategorisering av människor och vilka egenskaper som invandrare och svenskar 
tillskrivs i det vardagliga språket i media, politisk debatt och forskning har enligt 
forskningen några återkommande inslag: dels att grupperna beskrivs i motsatta och 

uteslutande termer (s.k. dikotomier) och tillskrivs positiva respektive negativa egenskaper, 
dels att det oftast utgår från svenskhet som norm och att invandrare beskrivs som en 

avvikelse från denna norm (SOU 2005:56: 77).  

 

Att tal och text skapar relationer av kontraster och skillnader vilket i sig alstrar betydelse är en 

poststrukturalistisk tankegång. Det är via språket som en individs identitet positioneras i den 

vedertagna verklighet som personen befinner sig (Spivak 2001). Det är via språket som stereotypen 
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framträder. Det var exempelvis genom att påtvinga den brittiska kolonin Indien det engelska språket 

i alla dess viktiga samhällsinstanser som kolonisatörerna legitimerade och förankrade sin 

maktställning i landet (Thörn (red) 2005). Det var via språket som hindun förvandlades till en 

instinktdriven våldsman som ständigt hotade delar av det brittiska imperiet efter revolten år 1857 

(Loomba 2006). Denna förändring av hindun, från en positivt laddad stereotyp till en negativ 

variant, förstås vara en av kolonialistens språkliga strategier för att befästa sin självklara position 

som bärare av det civiliserade. 

 

Denna typ av kategoriseringsmekanismer återfinns i Saids (2006) ideologiska-politiska 

”Orientalism” där författaren via fyra principiella dogmer visar hur västvärlden skapar ”det andra” i 

ett geografiskt odefinierbart Orienten. Denna abstrakta plats definierar Europa genom att vara dess 

historiska, sociala och kulturella motpol. Där Europa står för vetenskapliga framsteg och 

rationalism finns Orienten med sin ovilja att omkullkasta historiska och bakåtsträvande idéer. Detta 

är den första (1) dogmen som förklarar Europas plats som vida överlägsna ”det andra”, Orienten. 

Den andra (2) dogmen är att när Orienten nämns i positiva drag, av exempelvis media, är det oftast i 

benämning till det historiska Orienten och inte det samtida som ses vara kaosartad och på randen till 

upplösning. Tredje (3) dogmen visar på den passivitet som ”det andra” besitter och som leder till en 

oförmåga att definierar sig själv. Detta sätts i motsats till västvärlden som enkelt definierar sig i 

positiva termer såsom rationalism och samtidigt anser sig vara nödgad att benämna Orientens 

egenskaper i och med dess oförmåga att agera. Sista (4) dogmen är att ”det andra” i Orienten måste 

kontrolleras av västvärlden via forskning, kulturella hjälpinsatser eller vapenmakt.  Detta eftersom 

”det andra” i ett historiskt perspektiv har positionerats som ett ständigt hot mot väst i form av 

naturkatastrof såsom gula pesten eller Islams intåg i södra Europa.  
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 Metod och data 

I detta avsnitt kommer studiens metodologiska förhållningssätt presenteras. Nedan redogörs hur 

teoretisk och empirisk data har samlats in och hur empirin har analyserats.  

Teoretisk datainsamling  

 

Nyckelord som användes i databasers sökmotorer har varit diskriminering, discrimination, rasism, 

racism, väktare, security guard, private policing, polis, police, racial profiling, rasprofilering, 

ethnical profiling, etnisk profilering, etnisk diskriminering.  

 

Vid litteratursökningen fick vi många internationella träffar på begreppen racial profiling och 

ethnical profiling. Vi hittade dock ingenting om något liknande fenomen på svenska eller i en 

svensk kontext och valde då att kontakta Nihad Bunar, som bland annat har bedrivit polis- och 

etnicitetsforskning, på Sociologiska institutionen och han skickade oss då vidare till Tove Pettersson 

på Kriminologiska institutionen. Hon försåg oss med en referenslista på de källor hennes egen 

forskning kring polisverksamhet i Sverige baserades på och med hennes hänvisningar gjorde vi 

även manuella sökningar i litteraturens referenslistor. Vi har besökt ett flertal bibliotek för att 

komma åt den litteratur som vi funnit i litteratursökningen.  

Empirisk datainsamling 

 

Urvalsprocessen i denna kvalitativa intervjustudie är bekvämlighetsurval vilket innebär att vi har 

valt informanter som varit tillgängliga för oss geografiskt och via vårt kontaktnät (Bryman 2007).  

Detta har resulterat i att studiens informanter är mellan 20 och 35 år. Datainsamling har skett via 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex väktare som genomgått utbildning via 

branschorganisationen BYA samt arbetar eller har arbetat i Stockholmsområdet. Innan själva 

intervjutillfällena operationaliserades studiens syfte och frågeställning i en intervjuguide utifrån 

tidigare forskning. De övergripande kategorier som behandlades var följande; etnicitet, 

gruppskapande, yrkeserfarenhet, yrkespraktik. 

 

Semistrukturerade intervjuer sätter starkt fokus på att informanterna fritt ska få reflektera över sina 
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attityder och erfarenheter via de frågor som ställts under intervjutillfället samtidigt som forskaren 

fortfarande dirigerar samtalet (Denscombe 2009, Kvale 1997). Frågornas karaktär under 

intervjutillfällena varierade mellan slutna och öppna, och diskuterande. Med slutna frå gor menar vi 

frågor där informanten har få svarsalternativ och med öppna och diskuterande hade informanterna 

möjlighet att själva bestämma svarsalternativ eller att diskutera runt ämnet. Detta skapar en 

samtalsmiljö under intervjun som inte tvingar informanterna in i ett svarsval med ett fåtal alternativ 

och att svaren får formuleras av informanterna själva (Hellevik 1984). Vi är medvetna om att 

intervjuarens kön, ålder, etnicitet samt hur frågorna ställs har en effekt på de svar som 

informanterna ger, den så kallade intervjueffekten. Intervjueffekten kan även resultera i att 

informanterna skräddarsyr sina svar baserat på föreställningar om vad de tror att intervjuaren vill 

veta. Vi har försökt kringgå det senaste problemet genom att påpeka detta för våra informanter och 

de har hela tiden haft valmöjligheten att inte svara på en fråga (Denscombe 2009, Granér 2004).  

 

Intervjuerna har spelats in med mikrofon kopplad till dator och samtalen har lagrats i datafiler. 

Intervjuerna blev mellan 40 minuter som kortast och 70 minuter som längst vilket ger ett 

sammanlagt material på ungefär 300 minuter. Intervjuerna har ägt rum i informantens hem, 

intervjuarens hem eller Stockholms Universitetsbiblioteks grupprum. Vi anpassade oss i stor 

utsträckning till informanternas önskemål men hade krav på att intervjuplatsen skulle vara en miljö 

där det gick att göra en ljudupptagning. Ambitionen har hela tiden varit att informanterna ska känna 

sig delaktiga i beslut samt trygga vid intervjutillfället då det finns en bestämd maktasymmetri i 

intervjusituationen där intervjuaren introducerar samtalsämnen och därmed definierar situationen 

(Kvale 1997). 

 

Före samtliga intervjuer försökte vi småprata lite med intervjupersonerna för att som Aspers (2007) 

menar kan minska en känsla av obehag och osäkerhet som kan uppkomma hos informanten i och 

med den artificiella samtalssituationen. Intervjuerna inleddes med kort information om studien 

vilket vi såg som viktig information ur etisk synpunkt. Vi skapade därefter en enklare profil över 

intervjupersonerna genom att ställa frågor om bakgrundsfakta. När tiden kändes mogen styrde vi in 

intervjun mot undersökningsområdet. Inledningsvis försökte vi ställa förhållandevis enkla och 

konkreta frågor, framför allt om intervjupersonernas egna erfarenheter  (Denscombe 2009). Vår 

ambition var att hålla oss så konkreta som möjligt genom hela intervjun och att spara de mer 

omfattande och ofta lite mer tankekrävande frågorna till längre fram i intervjun. Vi försökte också 

vara så flexibla som möjligt med avseende på att anpassa oss efter vad intervjupersonen tog upp. Vi 

avslutade även varje intervju med lite småprat vilket ibland utmynnade i information som var 
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relevant för våra frågeställningar och detta skrevs ner som fältanteckningar.  

 

Att varva kvalitativa intervjuer med deltagande observationer skulle vara att föredra för att få en 

triangulering runt de sociala företeelser som studien undersöker (Bryman 2007), men att få tillgång 

till fältet skulle vara ett oerhört tidsödande projekt, eller i vissa fall rent omöjligt, då väktares 

yrkesmiljö ofta är starkt reglerad av olika lagar och förordningar. Att följa med en väktare skulle 

kräva tillstånd från väktaren i fråga, dennes högsta chef, kunden som väktaren arbetar åt, att 

eventuell skyddsutrustning finns att tillgå, att området inte är säkerhetsklassat på något sätt, att 

forskaren får tillstånd att betrakta rutiner (exempelvis när ronder görs), att forskaren får ta del av 

sekretessbelagd information eller de företagshemligheter som är en del av väktares vardag. Vissa 

situationer väktare hanterar kan även vara rent farliga för någon utan utbildning eller utrustning. Det 

finns med andra ord ett flertal företeelser som försvårar deltagande observation för just denna 

studie. 

Etiskt förhållningssätt  

 

Studien har tagit de fyra forskningsetiska principerna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet 2002) på allvar då studiens syfte kan uppfattas som känsligt. 

Principerna är avsedda att vägleda i relationen mellan forskare och undersökningsdeltagare i den 

forskningsetik som måste finnas mellan dem. Dock bröt vi i viss mån mot (1) Informationskravet då 

informanterna under intervjutillfället inte hade kännedom om studiens syfte och frågeställning, utan 

endast var medvetna om studiens övergripande frågor om attityder kring etnicitet inom väktarkåren. 

Detta val att hemlighålla studiens syfte gjordes för att vi ville ha fritt formulerade svar på ställda 

frågor och för att informanternas egna värderingar och attityder inte ska påverkas av studiens 

frågeställningar (Hellevik 1984). Dock presenterar vi de transkriberade intervjuerna för var och en 

av informanterna för att på så sätt undvika att missförstånd och övertolkningar har ägt rum. Detta 

görs av respekt för att informanterna tog sig tid att hjälpa studien och med hänsyn till framtida 

forskningsansatser (Bryman 2007). De övriga aspekterna av Informationskravet: att det ska framgå 

med tydlighet att de berörda är med i studien av fri vilja samt att den information som uppkommer 

kring dem enbart användas inom projekt har uppfyllts. Deltagarna har gett sitt samtyckte till att 

delta i studien vilket är särskilt viktigt i detta fall då frågor som kan upplevas som provocerande 

eller känsliga förekommer och (2) är därmed uppfyllt. Vi har varit väldigt noga med att 

anonymisera och hålla uppgifter om de berörda privat, fortfarande på grund av vissa känsliga eller 
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kontroversiella frågor, vilket gör att (3) Konfidentialitetskravet är uppfyllt. Vi kommer endast 

använda uppgifterna från intervjuerna till denna studie vilket innebär att även (4) är uppfyllt.  

Transkribering och kodning 

 

Vi transkriberade de inspelade intervjuerna och gör därmed en tolkning av dem. Talspråk innehåller 

alltid oavslutade meningar, hummanden eller oklarheter vilka ”rättas” till när de anpassas efter 

skriftspråkskonventioner (Denscombe 2009). När man transkriberar en intervju ska man vara 

medveten om att det inte är en objektiv ”överföring” av information utan endast en representation 

av materialet, kontexten försvinner, och man kan endast nå ett fragment av verkligheten 

(Denscombe 2009, Kvale 1997). Eftersom vi i analysen kommer att fokusera på återkommande 

utsagor hos informanterna är det viktiga för oss inte främst att återge all den information som finns i 

en ytterst detaljerad intervjuutskrift utan denna skall främst utgöra grunden för en tematisk 

förståelse av intervjuerna (Kvale 1997).  

 

Vid utformning av koder har vi i huvudsak använt oss av induktiv kodning. Som Aspers uttrycker 

det så kännetecknas denna metod av att koder uppstår genom identifikation i det empiriska 

materialet (Aspers 2007). Våra koder är ett resultat av de delar av våra intervjuer som vi anser är 

relevanta för vårt studiesyfte. Samtidigt är frågeställning och metod genomsyrad av den teori vi 

presenterat, vilket innebär att deduktionen också är närvarande. Som både Aspers och Kvale menar 

är en kvalitativ studie en process där förståelse och tolkning av ett material bygger på den 

hermeneutiska cirkelns princip: delarna förstås med hjälp av helheten men helheten förstås 

samtidigt med hjälp av delarna (Aspers 2007, Kvale 1997). Alltså måste valet av koder ses som en 

process som mognat under studiens gång. Vi har försökt förankra våra koder i vad Aspers kallar 

första ordningens konstruktioner. Dessa bygger på de föreställningar, begrepp och tankekedjor som 

aktörerna i det fält vi studerat använder sig av. På detta sätt relateras våra koder till aktörernas 

mening, och koderna blir på så sätt konsekvenser av det empiriska fältet.  

  

Efter analys av transkriberat material valde vi att strukturera upp återkommande tematik som 

speglade studiens frågeställning och den tidigare forskningen. Kärnkategorierna som kom till efter 

analys är följande: yrkespraktik, etnicitet, gruppskapande och yrkesidentitet.  
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 Resultat  

I detta avsnitt presenteras de informanter som deltagit i studien samt det resultat som har 

uppkommit vid analysen av insamlat intervjumaterial. Namn på platser och informanter har 

fingerats samt ålder har avrundats för att garantera anonymitet. Intervjupersonernas utsagor kommer 

att redovisas tematiskt och via citat. Valet att presentera analyserat material i teman är gjort för att 

på ett enkelt sätt visa de tendenser som har upptäckts efter att studiens intervjuer har analyserats via 

kodningsschema. Genom att utgå från de centrala utsagorna hos informanterna i kombination med 

vald teori och tidigare forskning har sju teman uppkommit i vårt empiriska material: (1) Att ”se” 

vem som inte är laglydig, (2) Att arbeta med hjälp av stereotyper, (3) Att uppmärksamma det etniskt 

avvikande, (4) Att uppdatera varandra på ”problematiska” etniska grupper, (5) Rasistisk jargong, (6) 

Att hantera anklagelser om rasism samt (7) Väktarens medlande yrkesroll.  

Presentation av informanter 
 

Intervjuperson (IP) 1: Man runt 25 år, har arbetat främst som butikskontrollant i 

Stockholmsområdet i åtta år. Är för tillfället högskolestuderande.  

 

Intervjuperson (IP) 2: Kvinna runt 25 år, väktare sedan tre år tillbaka. Har arbetat främst på sjukhus. 

Har påbörjat en universitetsutbildning och arbetar deltid.  

 

Intervjuperson (IP) 3: Man runt 25 år, väktare sedan sju år tillbaka. Har främst arbetat i köpcentrum. 

Arbetar som väktare vid intervjutillfället.  

 

Intervjuperson (IP) 4: Man runt 30 år, har arbetat som väktare i två år men var ej aktiv vid 

intervjutillfället. 

 

Intervjuperson (IP) 5: Kvinna runt 30 år, väktare sedan fem år tillbaka. Arbetat främst på sjukhus i 

Stockholmsområdet. 

 

Intervjuperson (IP) 6: Man runt 20 år, väktare sedan tre år. Har främst haft anställning som 

butikskontrollant och inom kriminalvården. 
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Att ”se” vem som inte är laglydig 

 

Fem informanter menade att de hade förmågan att kunna urskilja personers avsikter när det gällde 

brottslig verksamhet. Vissa informanter var mer säkra på denna förmåga medan andra ansåg att de 

fortfarande hade mycket att lära och tyckte sig se felbedömningar inom de egna leden som vanligt 

förekommande. Förmågan att avgöra vem som är en potentiell brottsling betraktades som viktig i 

yrkesutövandet då förebyggande av brott sågs vara en grundbult i väktarens arbete. Att känna igen 

brottsbenägna människor betraktades som en erfarenhetsbaserad, informell kunskap, som växte 

fram i takt med åren inom yrket.  IP 1 är den av informanterna som är säkrast på sin förmåga att 

avgöra vad för typ av beteende han kan förvänta sig av en individ enbart genom att se på personens 

utseende och kroppsspråk: 

 

Jag kan snabbt scanna av en grupp människor och se vad för typ av problem de kan 
orsaka och få ett visst hum om vad de går för, men man kan alltid ha fel. Det är väldigt 
mycket kroppsspråk eftersom folk rör sig väldigt olika. Med kroppsspråk menar jag 

ansiktsuttryck, ögon, hur man spänner muskler och rörelsemönster. Naglar eller skor är 
enklast att se. Skitiga naglar är svåra att få rena. 

 

Informanterna menade att de var observanta på vissa rörelsemönster, klädstilar eller ansiktsuttryck. 

IP5 tar upp något som de flesta också nämner: att man kan träffa på personer som man gjort ett 

ingripande mot tidigare, men hon menar att det inte har något med yrkesrollen att göra:  

 

Folk har ansiktsminne, det har jag mest kopplat som mänskligt. 

 

Ytterligare en aspekt av arbetet att kunna särskilja laglydiga från icke laglydiga är att flera av 

informanterna nämner förmågan att ”känna” om något är fel. IP 3 menar följande: 

 

Om man jobbar i en butik och går omkring som butikskontrollant, antingen som civilklädd 

eller i uniform, så får man en känsla när något inte stämmer och någon ställer till det. 

Att arbeta med hjälp av stereotyper 

 

När informanterna pratar om att särskilja potentiella gärningspersoner från icke gärningspersoner 

tar de upp aspekter som tyder på att de resonerar i termer av etnifierade stereotyper. I vissa fall är 

denna etniska aspekt uttalad medan den i andra fall är mindre klar. En persons etnicitet, härkomst 
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eller ett tänkt invandrarskap kopplas av fem informanter på något sätt samman med ett brottsligt 

beteende. Det finns även tendenser hos informanterna som pekar på att de ser en koppling mellan 

etnicitet och en viss sorts våldsutövning. Informanterna problematiserar i viss utsträckning kring 

detta men menar att det baseras på personlig erfarenhet vilket legitimerar och särskiljer det från 

fördomsfullhet. Tre informanter tog upp föreställningen om att romer alltid bär kniv när de 

diskuterade brottsstereotyper och reflektionen kring detta var bristfällig. IP 1 resonerar kring farorna 

i yrket och menar att på grund av självbevarelsedrift måste man dra tvivelaktiga paralleller mellan 

en viss typ av etnicitet och våldsamt agerande: 

 

Det är väldigt vanligt i den här yrkesgruppen att om man har haft med tio romer att göra 
och de har alla uppfört sig på ett sätt och blir hotfulla och drar kniv. Då kommer man ta 
föregivet att den elfte också kommer att dra kniv. […] det är ett dumt system men man 

måste ta hand om sig själv, självbevarelsedriften måste härska. 

 

Denna typ av tanke återfinns hos IP 5 som menar att stereotyper i samband med yrkesutövningen 

existerar för att skydda den personliga säkerheten: 

 

 Fördomar kan ju skydda också, den här fördomen är vedertagen, det här vet vi: romer 
kan ha kniv, så du vet. Det är för att skydda dig. 

 

IP 2 resonerar i termer av invandrarskap och knyter det till brottslighet:  

 

Om man ska hårdra det så utgår man från att lite äldre, unga män är beväpnade, särskilt 
invandrarkids. Föreställningen om förorten är att man måste vara hård och tuff, bevisa 

sitt värde för gänget. 

 

När IP 6 svarar på frågan om vilka karakteristika han aktivt spanar efter kopplar även han samman 

invandrarskap med en viss typ av brottslighet: 

 

Det beror lite på var du jobbar, jobbar du inom handel så är det kvinnor och invandrare. 
Därför att kvinnor snor utav bara helvete och invandrare också. 

 

IP 6 tar upp statistik som argument till varför det skulle vara effektivt att utgå från stereotyper: 

 

Det är inte politiskt korrekt att säga så. Men det är bara att kolla på griprapporterna, 
kolla igenom ett år så ser du namnen på de du har gripit. Det är ju inte direkt Svensson-
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Svensson utan det är ju Muhammed och Hassan som står på varje sida. 

 

Även IP 4 tänker i statistiska termer men menar att han försöker ha ett utgångsläge där alla är lika 

misstänkta: 

 

Är man ny på en arbetsplats så tycker jag att man ska kolla på alla. Griper man väldigt 

många ur en viss folkgrupp på ett visst område så tittar man lite extra på sådana 
människor just där. 

 

I informanternas utsagor är personlig säkerhet något som poängteras och som man menar är en 

anledning till att stereotyper existerar. IP 2 förklarar följande: 

 

Alla människor har stereotyper, folk kanske har det i bakhuvudet med att romer har kniv, 
det kvittar, för dom träffar aldrig några romer, det gör jag, i situationer som inte är så 

trevliga dessutom, klart man tänker på det då. 

 

Ett annat argument som informanterna tar upp till varför man utgår från stereotyper är att det på 

väktaren vilar krav på effektivitet. Särskilt tydligt blir detta för de informanter som har erfarenhet av 

att arbeta i affärsmiljö, där affärsinnehavare anlitar bevakningsföretag för att undvika svinn på 

grund av stölder. Väktaren måste då förhålla sig till andras föreställningar på ett praktiskt plan. IP 1 

berättar om konflikter mellan ett objekts chef och han: 

 

I butiker har jag råkat ut för butikschefer som sagt ’dom här jävlarna är alltid här och 

snor’. Sen har man nästan fått skäll när någon från den gruppen kommit in. Östeuropé 
eller rom eller någonting. 

Att uppmärksamma det etniskt avvikande 

 

I intervjumaterialet finns det exempel på att människor som betraktas som etniskt avvikande från 

den svenska majoritetsbefolkningen uppmärksammas av informanterna. IP 4 beskriver här hur han 

uppmärksammar en person endast grundat på etnicitet: 

 

Det är smidigare att jobba med ett kamerasystem. Om det är en zigge (rom författares 
anmärkning) i affären så kör man inzooomning med 20 kameror samtidigt. Vi gjorde det 

för man visste att de skulle sno. 
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IP 5 menar också att vissa personer uppmärksammas endast baserat på etnicitet, detta gällde främst 

romer: 

 

Om man är på en rond och uppmärksammar fyra zigenare på en bänk, så är det någonting 

man måste berätta för kollegorna. 

 

Hos informanterna kunde etnicitet även vara en av de faktorer som skapar misstänksamhet. IP 2 

berättar hur hon tänker och agerar när hon fattar misstanke om en bilförare grundat på en tilltänkt 

icke svenskhet i samverkan med en annan faktor. Etnicitet utgör här en faktor i bedömninge n: 

 

[...] Tänk om det kommer en kille med dyr bil med något trasigt, med en icke svensk 
förare, då gör man en slagning på bilen. Det gör man ofta i och med uttråkan. Vi anmäler 

det till polisen om det finns någon anmärkning på den. 

 

Både IP 2 och IP 5 menar att det förekommer interna diskussioner mellan väktarledning och 

väktarna huruvida etniska markörer ska få förekomma i skriftliga rapporter. IP 5 förklarar:  

 

Chefen gjorde en grej, han var irriterad på att det skrevs noteringar om att det fanns 
någon utländsk, så skulle man inte skriva ner det. Om man noterade att man sagt till en 
romsk man att inte röka så skulle man inte skriva det i sin rapport, man får hålla det i 

minnet, här inne (pekar på pannan, författarens förtydligande).  

 

Det förekommer alltså diskussioner internt om vilken roll etnicitet egentligen spelar och hur viktigt 

detta är i den egna rapporteringen. 

Att uppdatera varandra på ”problematiska” 

etniska grupper 

 

De flesta informanter menar att man i informella samtal uppdaterar varandra om vilka 

”problematiska” etniska grupper som finns inom arbetsområdet. Detta betraktas som något som 

förenklar arbetet och uppfattas som ett naturligt inslag i samtalet mellan kollegor. Det finns en 

tendens att beroende på arbetsplats och arbetssysslor var informanterna fokuserade på olika typer av 

information: De som befann sig i miljöer där de fick handskas med våld var mer fokuserade på 

information som gällde våld, medan de som arbetade i butiker var mer fokuserade på information 

som gällde stölder. 
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IP 1 beskriver en del av en kollegial anda som förutsätter att kollegor tar ansvar för varandras 

säkerhet. Han beskriver värdet av att hålla sina kollegor uppdaterade på det som han betraktar som 

”risk-grupper”: 

 

[...]bilden uppdateras hela tiden. Det dyker upp nya grupper, som mongolerna, på 
marknaden och då måste man förmedla kunskapen till sina kollegor eftersom de kan ha 
missat den här nya gruppen. Och du vill inte att dina kollegor ska råka ut för något, och 

då är det bra att dela med sig av sina erfarenheter. 

 

När informanterna diskuterar över det rimliga i att sprida vidare information som kan vara 

tvivelaktig så varierar graden av reflektion. Nästan alla är noga med att påpeka att de inte drar alla 

över en kam men menar ändå att samtalen kring etniska grupper  är en del av en krass verklighet, 

eller ”[…]en tråkig utveckling” som IP 5 formulerar det.  

  Rasistisk jargong 

 

Fyra av informanterna menar att det på deras arbetsplatser finns en jargong kring etnicitet som i 

andra sammanhang skulle uppfattas som rasistisk. Jargongen betraktas av dessa tillhöra yrkesrollen 

vilket i viss mån legitimerar den hos informanterna. Vissa ord fungerar som markörer och dessa 

måste anammas av den enskilda väktaren för att informationen som förmedlas mellan kollegor skall 

betraktas som godtagbar. Ord och uttryck som upplevs som ” politiskt korrekta” betraktas inte som 

verklighetsförankrade av informanterna. IP 5 tar upp något som hon ser som ett exempel på detta: 

 

Jag har hört folk använda bilfärg, 001 (färgen svart, författarens anmärkning), istället för 

att säga att det är en utländsk person. 

 

Informanternas inställning till denna jargong varierar. Vissa informanter, exempelvis IP 5 och IP 2, 

är negativt inställda, medan exempelvis IP 6 rycker på axlarna åt det: 

 

Ja, jargongen på jobbet finns väl. Det är snack vid kaffemaskinen när man är på jobbet. 
Och vadå? Alla skvallrar ju och så, vi har vårt. Till och med folk som heter Muhammed 

Hassan som kommer ner och jobbar blir ju själva rasister.  
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Ingen av informanterna kopplar samman dessa uttalanden till diskriminering eller rasism. En 

förklaringsmodell som informanterna uppger till att jargongen uppkommit är att det inom yrket kan 

uppkomma press och stress vilket gör att det finns det ett behov av att prata av sig om saker som har 

hänt. Att exempelvis prata nedlåtande om en etnisk grupp med en kollega betraktas främst som ett 

sätt att ge utlopp för frustration. IP 6 och förklarar varför det behövs en ”säkerhetsventil”:  

 

Dom måste bli av med lite ilska, folk kommer, tjafsar, beter sig illa, genom att prata så kan 

man släppa det och gå vidare istället för att ta med sig det hem. 

 

IP 3 menar på liknande sätt att etnicitet spelar roll när det gäller att ”prata av sig” om arbetet, men 

även att det är lätt att då hamna i rasistiska resonemang: 

 

Om en kollega har stött på en somalier och så sitter man i bilen efteråt och då blir det lätt 

att man sitter och pratar om situationen. Det blir en lite nedlåtande ton och så […]. 

 

Rasistisk retorik kunde också förekomma i samband med humoristiska uttalanden vilket skapade en 

viss ansvarsbefrielse. IP 5 menar att humor fungerar som legitimering: 

 

Man märker ju att de tycker illa om dem, att de har gett upp hoppet. Men många killar är 
sådana, när de snackar med varandra så ska det låta roligt. 

 

Informanterna anser inte att uttalanden som kan betraktas som rasistiska påverkar deras bemötande 

gentemot allmänheten. De betraktar det som att de lyckas isolera jargongen till informella 

sammanhang där endast kollegor är närvarande.  

Att hantera anklagelser om rasism 

 

Det framstod tidigt vid intervjutillfällena att väktares yrkesroll gör att de måste kunna hantera 

rasismanklagelser. Alla informanter kunde relatera till händelser där de själva eller kollegor blivit 

anklagade för rasism. Informanternas inställning till detta varierar, för vissa framstår anklagelser 

som något allvarligt, något man är rädd för och måste sträva efter att undvika, medan andra ser det 

som en naturlig del av yrket som inte går att undfly. Det fanns även drag av uppgivenhet när ämnet 

diskuterades. Från informanternas perspektiv framstår det tydligt att relationen mellan väktare och 

vissa etniska grupper är ”ansträngd” och att detta är något som alla parter måste förhålla sig till.  
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Informanterna menar främst att anklagelser om rasism riktade mot väktare i tjänst ligger utanför 

väktarens beteende: det är inte väktares agerande som leder fram till anklagelser, utan den 

anklagandes felaktiga tolkning eller förförståelse av situationen. Vissa informanter tar dock upp fall 

där kollegor agerat, i deras ögon, rasistiskt. IP 3 resonerar: 

 

Sen finns det ju folk som råkar riktigt illa ut vid mötet med väktare. Och det sprider sig till 

deras vänner. Och då tycker de inte om väktare eftersom vi har gjort något hemskt emot 

kompisen. Sen spelar det ingen roll om man har träffats förut, man gillar inte väktare för 

den händelsen. 

 

IP 6 betraktar rasismanklagelser som något som alltid förekommer oberoende agerande. Han menar 

att anklagelser ofta är en taktik som desperata personer använder sig av, kallat ”rasistkortet” vilket 

även IP 1 omnämner: 

 

En hel del kollegor har blivit kallade för rasist. Men man räknar att få höra det. Allt för 

att skylla ifrån sig. De tror att man ska släppa dem för att de kör med rasistkortet. 

 

IP 5 menar på liknande vis att rasismanklagelser kan tolkas som taktik från personer som väktaren 

ska göra eller har gjort en åtgärd mot: 

 

Det är ju inte olagligt att vara rasist. Men man hamnar i någon jäkla försvarsställning, 

man kommer ifrån det viktiga ämnet, vad som har hänt, det är en skrämselkänsla man har 

om att folk skulle säga det. 

 

IP 4 resonerar kring hur lite det ibland kan krävas för att bli kallad rasist: 

 

Jag har blivit kallad rasist i Rinkeby när jag jobbade med värde. Jag var i ett köpcenter 

och skulle lämna, eller hämta värde, och jag hade inte tid att hjälpa någon komma till ett 

ställe, då tyckte de att jag var oförskämd som hade bråttom. Det var nog bara i farten som 

de sa sådär. 
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IP 4 berättar vidare om hur han en gång gav svar på tal på en, i hans ögon, ogrundad anklagelse: 

 

Jag svarade en gång för jag var lite trött på det hela ’Hur kan jag vara rasist när jag är 

ihop med en utländsk tjej som även bor här i förorten.’ Då blev de lite tysta. De hajade till, 

han är ihop med en utländsk tjej och då går det inte att vara rasist. 

Väktarens medlande yrkesroll 

 

Informanterna beskriver ett antal situationer där de agerade i rollen som medlare i konflikter där de 

upplevde att etnicitet var en faktor i konflikten. Att lösa konflikter genom att medla via samtal 

menar intervjupersonerna är avgörande. Kännedom om olika kulturella yttringar är något som 

uppvärderas och en viss social känslighet betraktas som nödvändig i yrket.  

 

IP 5 målar upp en situation som där hon fick medla mellan två personer: 

 

Så ringer det ifrån kiosken: ’Vi har en arg romsk kvinna här som har ett falskt leg’. När 

jag är där säger kvinnan att det är hon och när jag kollar på leg:et så är det hon. Jag 

bara; ´Det är hon´. Då tänkte jag att den här kiosk-tjejens fördomar var orsaken till 

bråket. Då tyckte säkert romerna om att jag försvarade dem. 

 

IP 1 beskriver hur en kollega hanterade ett ungdomsgäng genom att prata med dem på ett sätt som 

gjorde att de förstod varandra.  Kännedom om vilket beteende som existerade inom gruppen sågs 

vara en nyckel i konflikthanteringen: 

 

Jag hade en rolig kollega som hanterade ett invandrargäng på ett speciellt sätt. Gänget 

var väldigt otrevliga och högljudda emot omgivningen. De gjorde inget olagligt eller fel 

men det fanns hela tiden klagomål på dem av många. Vi gick fram till dem och de började 

direkt tjoa och tjima om att de minsann inte gjort något fel. Min kollega kläcker ut sig ´Nej 

ni har inte gjort något fel men ni skrämmer andra som inte är vana vid ert beteende. Jag 

förstår att man måste hävda sig genom att knuffa på varandra men ni måste förstå att 

andra inte förstår er och gamla tanter blir rädda för er.  

 

Flera informanter nämner att väktare kan möta personer under stark press vilket kräver empatisk 
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förmåga. Här beskriver IP 5 hur hon hanterade en person som upplevde sig ha blivit d iskriminerad 

samtidigt som hon relaterar till samhällsdebatten: 

 

Det var ett utländskt par inne på förlossningen med halva släkten där, de hade fått för sig 

att de blev  diskriminerade av sjukvårdspersonalen, att personalen inte tvättade rent barnet 

som de gjorde med alla andra, att mamman fick åka sämre säng vilket gjorde pappan 

jättearg, och han kände sig diskriminerad. Vi fick ta ut honom i hisshallen och stå och 

prata med honom, vi kunde ju bara hänvisa till att de skulle anmäla om de tyckte det. Det 

var i ropet då när det fanns någon forskning som precis hade gjorts, att utländska blir 

sämre behandlade inom vården.”           

 

IP 1 menar att på grund av ren okunskap hos väktaren kan konflikter uppstå och samtidigt förvärras: 

 

Man måste ha insikt i det hela för ibland så kan kollegor komma med ett ’Ja, jag stod på 

medborgarplatsen och en drös muslimer ville komma förbi min avspärrning. Dom var helt 

dumma i huvudet och alla ville upp till berget.’ Då kan man bara skaka på huvudet.  
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 Diskussion 

Väktarna som intervjuades i denna studie ger uttryck för att de arbetar med hjälp av 

kategoriseringar och stereotyper. De uppmärksammar etniska grupper som betraktas som 

problematiska samt ser det som en skyldighet att uppdatera kollegor om dessa grupper. Det 

framkommer att det finns föreställningar om en relation mellan etnicitet och brottslighet, men även 

etnicitet och en viss typ av våldsanvändning. Det finns en informell jargong kring etnicitet som kan 

betraktas som rasistisk. 

 

Oberoende vilken definition av etnisk profilering man väljer att använda så återfinns fenomenet i 

väktarnas resonerande kring den egna yrkespraktiken. Etnicitet kan i vissa fall utgöra den enda 

grunden för misstanke, men oftare är det etnicitet i kombination med något annat, exempelvis 

omständigheter eller geografisk plats, som skapar att en person blir uppmärksammad. 

Informanternas utsagor överensstämmer med de generella slutsatser som återfinns i tidigare 

forskning, nämligen att det som avviker från en tilltänkt fysisk och handlingsmässig norm 

uppmärksammas (Granér 2004). På liknande sätt som informanterna i tidigare forskning hade denna 

studies intervjupersoner ibland problem med att definiera vad som väckte misstänksamhet. Detta 

kan förstås som att kunskapen kring brottsstereotyper har blivit internaliserad och så självklar att 

den är svår att prata om (Hydén & Lundberg 2004). Detta kan skapa problem när det gäller 

likabehandling då beslut inte tas på ett välgrundat underlag.  

 

Informanterna problematiserar i viss utsträckning kring relationen mellan etnicitet och brottslighet 

men menar i likhet med poliser att de ”bara gör sitt jobb” (Hydén & Lundberg, 2004, Satzewich & 

Shaffir 2009, Sollund 2007). Speciellt när det gäller romer är stigmatiseringen så stark att det hos 

informanterna helt saknas resonemang kring möjligheten att denna grupp inte utgör potentiella 

brottslingar (Granér 2004). 

 

Informanterna menar att den rasistiska jargongen är något som är förpassat till den informella sfären 

och inte påverkar hur de bemöter personer ur allmänheten. Enligt tidigare forskning finns det dock 

problem med detta tankesätt: Granér (2004) menar att det som sägs internt förr eller senare kommer 

att påverka sättet man arbetar på då de rasifierade tankarna internaliseras och omvandlas till 

handlingsstrategier. Här kan det även uppkomma cirkulära effekter då informanterna menar att man 

är mer uppmärksam mot vissa grupper. Diskussionen huruvida det bör finnas etniska markörer i 
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rapporter är viktig i sammanhanget: Om vissa grupper uppmärksammas mer är det troligt att dessa 

även förekommer mer frekvent i brottsstatistik vilket i sin tur resulterar i ytterligare fokus (Diesen 

2006, Petterson 2005). 

 

Studiens informanter har lätt för att prata om rasismanklagelser riktade mot dem själva och kollegor 

vilket kan attribueras till att dessa utgör informanternas personliga upplevelser samt att det är 

väktaren som i detta fall framstår som ”offret”. Informanterna har betydligt svårare att sätta sig in i 

den anklagandes roll och att därmed diskutera etnisk diskriminering i ett vidare perspektiv. Etnisk 

diskriminering framstår som något abstrakt för informanterna. I enlighet med resultat från 

polisforskning (Hydén & Lundberg 2004) menar intervjupersonerna i denna studie att det ingår i 

deras yrkesroll att bli kallade rasist och att det även finns en acceptans mot anklagelsen. Den spända 

relationen mellan väktare och vissa etnicitetsgrupper är något som även förekommer i tidigare 

forskning där det ofta rapporterats att polis och minoritetsbefolkningar har problem med frågor 

kring kommunikation och tillit (Harris 2006, The Ontario Human Rights Commission 2003). Precis 

som poliser menar informanter i studien att anklagelser om rasism är något som kan användas i 

taktiskt syfte från de som utsätts för en åtgärd (Satzewich & Shaffir 2009, Sollund 2007). En sådan 

retorik kan bidra till att legitimera lite eller ingen reflektion kring den egna inblandningen i 

anklagelser om rasism. 

 

Informanterna attribuerar brottsliga handlingar till ”invandrare”, ”invandrarkids”, ”zigenare” och 

”romer”. När de beskriver denna kategorisering av människor skapar de med hjälp av språket bilden 

av ”de andra” (SOU 2005:56). Väktarens förståelse av ”de andra” kan tolkas som en aktiv 

inlärningsprocess som enligt studiens informanter kommer till genom arbetserfarenhet. Man lär sig 

vad man kan förvänta sig av vissa människokategorier. En person lär sig därmed att se med en 

väktares ögon: väktarblicken tränas in genom deltagandet i yrkesfältet. De distanserar sig från ”de 

andra” genom att tillskriva dem en lägre moral och utsätta dem för negativa stereotypiseringar. En 

tendens som återfinns i bland annat Granérs (2004) studie om hur polis förhåller sig till ”de andra”.  

Det faktum att vissa grupper även tenderar att beskrivas som homogena, speciellt gruppen rome r, 

bidrar också till konstruktionen av ”de andra”.  

 

När informanterna resonerar kring mötet och hanterandet av ”de andra” i form av stökiga 

ungdomsgäng framkommer det att kunskap om ”de andras” kulturer betraktas som något positivt. 

Det finns dock en distanserande aspekt i resonemanget och utifrån Saids andra och tredje dogm kan 

detta betraktas som ett slags exotiserande. Ungdomsgänget betraktas som en enhetlig grupp som i 
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informanternas ögon blir representanter för en annan kultur. ”De andra” definieras oc h framställs 

som en passiv och negativ motsats till den egna gruppen. Det avvikande blir hanterligt i och med att 

stereotyperna inte behöver ifrågasättas eller förklaras på grund av yrkeskulturens informella 

kunnande. Denna typ av etnifierad konstruktion av ”de andra”, byggd på stereotypa föreställningar, 

menar Kamali (2006) med flera är ideologiska kvarlevor från den koloniala världen. Väktarna ”vet” 

exempelvis att romer bär kniv och därmed är det bäst att betrakta alla från denna grupp som ett hot 

mot den egna säkerheten. Att behöva vara vaksam mot våldsamma etniska grupper kan förstås 

utifrån Saids fjärde dogm där ”de andra” måste kontrolleras via olika maktinstanser (Said 2006). På 

samma sätt kan intervjupersonernas utsagor kring att de måste hantera sin omgivnings 

föreställningar om ”de andra” i avseende brottslighet tolkas. Väktaren blir i rollen som medlare en 

fysisk spärr mellan majoritetssamhället och ”de andra”.  

 

Framtida studier  

 

Tidigare forskning visar att diskriminerande handlingar är svåra att observera i fält på grund av att 

studieobjekten har vetskap om att deras agerande är under uppmärksamt iakttagande. De som 

observeras kan medvetet eller omedvetet ändra hur de pratar eller agerar utifrån förförståelse om 

vem forskaren är. Det kan även finnas en föreställning om att forskarens roll är att granska fältet för 

att avgöra om dess aktörer agerar korrekt utifrån fältets normer (Granér 2004, Hydén & Lundberg 

2004, Sollund 2007). Trots detta hade det varit intressant med en större studie kring etniskt 

profilering i väktares yrkeskultur där det även ingick deltagande observationer i fältet.  

 

I denna studie berör vi hela tiden frågan kring den föreställda relationen mellan etnicitet och 

brottslighet hos informanterna. Denna problemställning är dock för stor för att behandlas här. Kort 

kan man nämna att det finns olika teorier på området, i vissa fall pekar rapporter på att kategorin 

invandrare är mer brottsbenägen (Sarnecki 2006) medan andra forskare menar att detta förbiser ett 

antal viktiga aspekter, däribland cirkulära effekter som tidigare nämnts (Pettersson 2005). Då denna 

studie främst har fokuserat på väktares attityder och upplevelse av den egna yrkespraktiken har 

denna diskussion på intet sätt varit huvudfokus. Dock är det en förhoppning att de nna uppsats kan 

användas för att diskutera frågan i en vidare bemärkelse då det tydligt framgår att det är ett 

angeläget ämne. 
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 BILAGA 1 Intervjuguide 

Inledande frågor 
Namn 
Ålder 
 
Yrkeserfarenhet 
1. Hur länge har du jobbat inom bevakningsbranschen och vad gör du nu? 
2. Har du varit på en eller flera arbetsplatser som väktare? 
3. Berätta kort om en typisk arbetsdag som väktare! 
 
Yrkespraktik 
4. Är ditt arbete brottsförebyggande? 

- Om ja: på vilket sätt? 
5. Enligt polisforskning utvecklar poliser en så kallad ”polisblick” som gör att de tror sig kunna 

särskilja de laglydiga från de icke laglydiga. Finns det något liknande för väktare?  
- Om ja: Har du använt denna blick i någon situation? 

6. Enligt BYA: s ”Handbok för väktare” är det önskvärt att väktare utvecklar en vaksamhet. Är detta 
något du använder dig av?  
- Om ja: Hur använder du detta i ditt dagliga arbete? 

7. Spanar man medvetet på vissa personer?  
- Om ja: Vilka personer spanar man på? 

 
Etnicitet 
8.  Förekommer det stereotypiseringar av etniska grupper hos väktare? 

- Om ja: Vilka grupper stereotypifieras? 
9. Om jag säger ”etnisk diskriminering”, vad associerar du till då?  
10. Förekommer uttalanden hos kollegor som du tycker är öppet diskriminerande? 

- Om ja: Hur yttrar de sig? 
- Om ja: Varför tror du att de yttrar sig på det sättet?  

11. Har du upplevt något etiskt dilemma som berör etnisk diskriminering (i ditt yrkesutövande)? 
12. Finns det någon rädsla för att bli uppfattad som fördomsfull i arbetet? 

- Om ja: Varför? 
13. Har du blivit kallad rasist i kontakt med allmänhet?  

- Om ja: Vilken händelse föranledde uttalandet? 
14. Har kollegor blivit kallade rasister i din närvaro? 

- Om ja: Vilken händelse föranledde uttalandet? 
- Om ja: Är uttalanden av den typen vanliga? 
- Om ja: Varför är de vanliga? 

 
 
Gruppskapande 
15. Finns det ett ”vi väktare och de andra” - tänk på din arbetsplats?  

- Om ja: Hur kan detta visa sig? 
16. Upplever du att det finns gemensamma nämnare mellan väktare och poliser i allmänhetens ögon?  

- Om ja: På vilket sätt? 
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 BILAGA 2 Kodningsschema 

 
            1. Yrkespraktik  

 
       1.1 Brottsförebyggande arbete 

 

      1.2 Tabun 
 

      1.3 Övrigt arbete 
 

2. Etnicitet  

 
       2.1 Den oproblematiska etniciteten 

 
  2.2 Den problematiska etniciteten 
 

 2.3 Diskriminerande handlingar 
 

       2.4 Rasistiska uttalanden 
 

                   2.5 Stereotyper 

 
3. Gruppskapande  

 

       3.1 Den egna gruppen 
 

   3.2 De andra  
 
4. Yrkesidentitet 

 
   4.1 Fysiska attribut 

  
   4.2 Psykiska attribut 
 

   4.3 Jargong 
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