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Sammanfattning 

Genom analys av tre kvalitativa intervjuer med tre butikskontrollanter har man sökt svar på hur de 

intervjuade butikskontrollanternas arbetsmetoder kan förstås utifrån hur de reflekterar om, 

motiverar och vad de berättar om dem. Frågeställningarna behandlar vad intervjudeltagaren 

grundar sina arbetsmetoder på, hur de framställer och reflekterar över sina arbetsmetoder och om 

man kan tolka arbetsmetoderna som proaktiva eller reaktiva. I analysen förutsätts att de tvingas 

rationalisera och välja ut några få personer att bevaka, något man får stöd för i intervjuerna. 

Utifrån en tolkande reflexiv analys framkommer att de antingen anser att arbetsmetoder utvecklas 

utifrån samtal med kollegor och egen erfarenhet alternativt att man har hittat ett väldigt 

grundläggande drag som man söker efter för att finna gärningsmän. Det framkommer att det finns 

flera sätt att reagera på ett brott, där en reaktion är att gripa gärningsmannen. Intervjudeltagarna 

verkar ha skilda uppfattningar om huruvida detta är ett mål med deras arbete. Denna uppsats kan 

ses som ett självständigt arbete eller som en förstudie och introduktion till bevakningsbranschen ur 

ett kriminologiskt perspektiv. 

Abstract 

With an analysis of three qualitative interviews with three shop-walkers, understanding of how the 

interview-participants work has tried to be reached by analyze how they reflect, motivate and talk 

about their work. The questions at issue treats what the participants base their practice on, how 

they formulate and reflect upon their practice and it their practice can be interpreted as proactive 

or reactive. In the analysis it is presumed that the shop walkers have to rationalize and choose who 

to monitor, the presumption is supported in the interviews. With an interpreting reflecting analysis 

it is concluded that the participants either say that they learn their methods through own 

experience and through conversations with colleagues alternatively that they have found a very 

basic feature which they can seek for in order to find the perpetrator. It is concluded that there are 

a number of methods in which one can respond upon crime, where only one method is to arrest the 

perpetrator. The participants seem to have different opinions about whether the arrestment is a 

goal in their work field. This essay could be treated either as an independent paper or as a pilot 

study and introduction to see the guard - line of business from a criminological perspective. 
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Bakgrund – vad är butikskontrollanter och vad gör de? 

Under 1900-talet har bruket av privata bevakningsföretag förändrats och utvecklats. De anställda, 

väktarna, har enligt lagen blivit skrivna som tjänstemän (Lag 1974:191 §7
1
) och de regleras genom 

förordning av polisen med uniform, utrustning och utbildning (Förordning av polisen 579-2 

RPFFS2009-18 (härefter FAP 579-2)). Väktarens samhällsroll kan beskrivas, bl.a. av 

bevakningsföretagen själva, som brottsförebyggande (Securitas Sverige länk1 & G4S Sverige 

länk1) både genom att synas och genom att utföra envarsgrip
2
. Samhällsrollen är således intressant 

ur en kriminologisk synvinkel då de kan ha en direkt påverkan på om gärningspersoner lagförs. 

Butikskontrollanter är en specialisering inom väktaryrket som bl.a. utför civil bevakning i 

handelsmiljöer och utbildningen till butikskontrollant kräver att man redan är utbildad väktare. 

Lagar och förordningar reglerar bevakningsbranschen genom bestämmelser om allt ifrån vilka 

som får jobba inom dem till hur de ska klä och bete sig, exempel på det följer nedan. För att få 

vara anställd inom ett bevakningsföretag skall man kvalificera sig enligt följande punkter: 

 Laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt (registerdata för detta 

hämtas från länsstyrelsen)  

 Lämplighet, en bedömning görs av Länsstyrelsen efter registerdata om t.ex. 

misstanke om brott och upprepad brottslighet  

 Språkkunskap inom svenska: ”För att bli godkänd för anställning i 

bevakningsföretag krävs att personen har sådan god kunskap i svenska språket att 

han eller hon i tal och skrift kan redogöra för de juridiska och andra överväganden 

som föregått ett ingripande.”  

(FAP 579-2, s.15f) 

För att få arbeta som väktare krävs utöver detta; en grundutbildning för att bli auktoriserad väktare 

innefattar 88 lektionstimmar i VU1 (Väktarutbildning 1), därefter ska 160 praktiktimmar 

genomföras och sedan 40 lektionstimmar i VU2 (Väktarutbildning 2) (FAP 579-2 Bilaga 1,2). 

Vidareutbildningen till butikskontrollant  innefattar 40 lektionstimmar (ibid. Bilaga 5). 

Butikskontrollantsutbildningen ger butikskontrollanter rätt att bära civil klädsel som uniform i 

tjänst (ibid., s.33). I övrigt har butikskontrollanter samma befogenheter som andra väktare, d.v.s 

                                                 

1
 Även kallad Lag 1974:191 om bevakningsföretag 

2
 Envarsgrip är den juridiska benämningen på den allmänna rätten att gripa lagöverträdare på bar gärning eller att 

gripa efterlysta för brott (RB 24:7 1942:740). 
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att de är omfattade av förstärkt rättsskydd (BevL §7) och de får bära batong som tjänstevapen 

(FAP 579-2, s.27).  

För att få driva ett bevakningsföretag krävs ett godkännande av länsstyrelsen för varje 

verksamhetstyp som ska drivas, länsstyrelsen bedömer och utfärdar alltså olika tillstånd för olika 

delar i verksamheten (BevL 3§). Bevakningsföretag kan utöver olika typer av väktare även 

anställa och driva verksamhet med ordningsvakter och skyddsvakter (BevL 1§)
3
. Ordningsvakt är 

en annan typ av privat bevakningsyrke som man får utbildas till med godkännande av 

Rikspolisstyrelsen och man får då tjänstgöra vid platser som förordnats av densamma (Lag 

1980:578
4
). Ordningsvakter måste alltid bära uniform (Ordningsvaktsförordning 1980:589 §9) och 

syns därför väldigt bra, varför de lämpar sig mindre bra än butikskontrollanter till att i hemlighet 

bevaka snattare. Ordningsvaktsförordnaden utfärdas till personer för specifika områden för att 

skydda den allmäna ordningen och ska i viss mån ersätta polisiär närvaro (Lag 1980:578). En av 

butikskontrollanternas arbetsuppgifter är att ”minska svinnet”, d.v.s. förlusten av varor, hos 

butikerna som anställer dem (FAP 579-2 RPSFS2009-18 (härefter kallad FAP 579-2), s.60). 

Butikskontrollanters samhällssyfte är således, enligt det som står i förordningen, att skydda 

näringsverksamhet och se till näringsidkarens intressen. Detta skulle kunna ske på flera vis, ett sätt 

att skilja på olika brottsförebyggande bevakningsmetoder kan vara genom att benämna dem som 

antingen proaktiva (förebyggande) eller reaktiva (ingripande). Ett reaktivt arbete innebär då enligt 

min definition att man upptäcker och reagerar på  en handling eller ett beteende och kan ingripa 

när en handling är på väg att begås eller har begåtts. I ett proaktivt arbete skulle man istället 

försöka förhindra att handlingen begås genom allmän avskräckning, exempel på sådant kan vara 

synlig bevakning (väktare i uniform, ordningsvakter eller skyltar med information om att 

bevakning utförs) eller höjda straff med syfte att avskräcka.  

Hur bedriver butikskontrollanter sin spaningsverksamhet? Det finns väldigt många människor som 

besöker butiker och om alla skulle stjäla något varje gång skulle butikerna ha svårt att gå med 

vinst om de inte prisjusterar därefter. Förutsatt att inte alla stjäl något varje gång de besöker en 

butik bör butikskontrollanters metoder att hitta rätt människor vara en selektiv del av 

butikskontrollantens arbete, då man på något vis måste man utföra en selektion av vilka man ska 

bevaka, vilka som är mer misstänkta eller intressantare att bevaka än andra.  

                                                 

3
 Ordningsvakt och skyddsvakt omfattas av begränsningen av den tillåtna verksamheten i 1§. 

4
 Även kallad ”Lagen om ordningsvakter” 
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På vilket vis hör då studier av butikskontrollanter samman med kriminologin – läran om brott? I 

Sarneckis bok ”Introduktion till kriminologi” definierar han begreppet kriminologi som en 

sammanslagning av latinets cri´men (brott, förbrytelse, anklagelse) och log´a (lära, vetenskap) 

(2003, s.17). Den språkliga definitionen av kriminologi innebär därför läran om brott, förbrytelser 

och anklagelser. Sarnecki citerar även Sutherlands et al.
5
 och Jareborgs definition av praktisk 

kriminologi (ibid. s.17f). De förstnämnda definierar det enligt Sarnecki som en sociologisk 

vetenskap med fokus på strafflagstiftningen, brottsligheten, det brottsliga beteendet, straffet och 

straffsystemet (ibid.). Citatet av Jareborg beskriver kriminologi som ”interdisciplinärt” och som att 

det omfattar bl.a. forskning rörande brottslighet, brottslingar och brottsbekämpning (ibid.). Jag 

menar att butikskontrollanters arbetsmetoder och tankar om misstankar både i det reaktiva och 

proaktiva utförandet kan ses som ett forskningsfält rörande anklagelser, straffsystemet och 

brottsbekämpning och hör till det kriminologiska forskningsfältet då deras arbete är en ständig 

faktor inom de dagliga försöken att förhindra och påverka brottslighet, brottslingar och 

brottsbekämpningens effektivitet.  

Syften & frågeställningar 

Syften med uppsatsen  

Syftet är att utreda och analysera enskilda butikskontrollanters arbetsmetoder och hur de 

reflekterar över dem utifrån intervjuer. Tonvikten läggs på butikskontrollanternas egna syn på sina 

arbetsmetoder och förklaringar till dem. Genom analys av intervjuerna söks även alternativa 

förklaringar till deras arbetsmetoder utifrån det som kommit fram i den. Syftet är inte att skapa en 

generaliserbar bild av väktare och deras arbetsmetoder i allmänhet utan endast att undersöka hur 

några väktare kan arbeta, hur de reflekterar över sina arbetsmetoder och hur man kan tolka 

arbetsmetoden utifrån begreppen proaktivt och reaktivt arbete. Syftet är utöver detta att tillföra 

viss kunskap om en yrkeskategori i samhället som verkar relativt outforskad ur kriminologiskt 

perspektiv.  

Syftet med studien är utöver ovan sagda aspekter att besvara nedanstående frågeställningar. 

Studien kan även komma att ses som en ingångsport till forskningsfältet för vidare studier av 

bevakningsbranschen, den bör i detta sammanhang tolkas som en pilotstudie för vidare forskning. 

                                                 

5
 Samtliga författare är; Sutherland, Cressey & Luckenbill 
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Frågeställningar  

I intervjuerna och analysen söker jag svar på följande frågor: 

1. Vad grundar intervjudeltagarna (härefter förkortat ID) sina arbetsmetoder på? Egen 

erfarenhet/ brottsstatistik/ arbetsgivare/ kollegor/ annat?  

2. Hur framställer och reflekterar ID över sina arbetsmetoder?  

3. Kan man tolka den bild ID ger av sina arbetsmetoder huvudsakligen som proaktiva 

(förebyggande) eller reaktiva (ingripande)? 

Syften med frågeställningarna 

1. Är ämnad att ge en inblick i ID:s arbetssituation, hur denne arbetar och hur denne 

framställer arbetet. Svaren kan även ge en inblick i hur och varför ID prioriterar i 

sitt arbete samt vem ID anser har makt att påverka dennes arbetsmetoder.  

2. Är ämnad att ge en självreflektion över ID:s arbete och arbetsmetoder. Är ID t.ex. 

nöjd med sin arbetssituation, finner ID arbetet tillfredsställande, finns det några 

andra sätt att arbeta på och varför väljer ID att arbeta på sina sätt? 

3. Är ämnad att undersöka om tolkningsramen proaktivt respektive reaktivt 

brottsförebyggande arbete är lämpligt att tillämpa på bevakning utförd av 

butikskontrollanter. 

Kunskapsteori, epistemologi och ontologi 

Studien är genomförd utifrån en postmodernistisk kunskapssyn, vilket resulterat i en uppfattning 

om att kunskapen kommer konstrueras i intervjuerna och i interaktionen mellan forskaren och 

respektive ID (Kvale & Brinkmann 2009, s. 68f). Världsåskådningen, detsamma som ontologin, 

behandlas idealistiskt, det vill säga som en konstruktion i forskarens medvetande och som ett 

resultat av interaktionen mellan forskare och ID (Bergström & Boréus 2005, s.21f). Jag förhåller 

den konstruerade kunskapen till en poststrukturalistisk kunskapsuppfattning, det vill säga att jag 

ser kunskapen som min tolkning och konstruktion av mitt samspel i skapandet.  

Reliabilitet och validitet  

I den positivistiska forskningstraditionen förhåller man sin forskning till reliabilitet, d.v.s. 

möjligheten att återskapa forskningen (Kvale & Brinkmann 2009, s.265f), och till validitet, d.v.s. 

säkerställningen att ”rätt” sak mäts (ibid.). I Tibys text ”Aktivister och trafikanter – reflektioner 

över två observationsstudier” beskriver hon en kvalitativ, icke-positivistisk, tolkning av 
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reliabilitets och validitetsbegreppet
6
 som credibility (”...om studiens utgångspunkter, 

genomförande, resultat och tolkningar är trovärdiga.”) (Tiby 2008, s.52) och dependibility (”...dvs 

forskarens tolkning ska kunna härledas från det hon redovisat från undersökningen.”) (ibid.). I 

denna kvalitativa studie med postmodernistisk kunskapssyn anser jag att motsvarigheten till 

reliabilitets- och validitetsbegreppen kan tolkas som ett mål att hålla en hög transparens och att ha 

en genomgående återkoppling till frågeställningarna och syftet i hela processen. För att hålla en 

hög transparens försöker jag främst realisera, problematisera och reflektera över min egen 

förförståelse och mitt sätt att tolka data i intervjuerna. Genom att hålla en hög transparens på detta 

vis menar jag att möjligheten ökar för en annan person att sätta sig in i min tankevärld, 

reproducera en liknande studie, härleda min tolkning ur det som redovisats i undersökningen och 

därifrån själv bedöma trovärdigheten. Återkopplingen till frågeställningarna och syftet innebär att 

jag i arbetet och i texten måste hålla mig medveten om vad det är som ska analyseras och genom 

att visa en medvetenhet om detta menar jag att möjligheten att problematisera och bedöma 

trovärdigheten (validiteten) i mina tolkningar ökar för både läsare och skribent. Thompson 

diskuterar validitetsbegreppet och menar att i kvalitativa intervjuer är det viktigt att vara medveten 

om miljön som intervjun genomförs; en miljö som upplevs obekväm av intervjupersonen kan 

påverka dennes vilja att tala och besvara intervjuarens frågor utförligt (Thompson 2010, s.79-84). 

För att kunna få utförliga svar och öka möjligheten för en god tolkning av intervjuerna har jag 

därför beaktat yttre omständigheter inför varje intervju. 

Förförståelse 

Som alla människor, utom de nyutvecklade med sin första tanke, närmar jag mig andra förståelser 

och kunskapsproduktioner med egna förförståelser. Det är vissa faktorer som jag tror är särskilt 

relevanta för min förförståelse i det aktuella ämnet och för att andra ska kunna närma sig mina 

tolkningar ska jag här försöka klargöra dem. 

Min yrkesroll som väktare  

Jag har arbetat som väktare sedan sommaren 2009, d.v.s. i snart två år. Jag har arbetat 

självständigt och i grupp och har genom yrket mött en uppsjö av olika människor, typer av 

människor och organisationer. Jag har diskuterat med väktare och butikskontrollanter om dessa 

ämne tidigare och jag har, som jag klargjort i avsnitten ”Bakgrund”, med mig en viss förförståelse 

                                                 

6
 Tiby anger i texten att hon hämtat definitionerna ur boken ’ “Key themes in Qualitative Research, Continuities and 

Change.” av Atkinson, P., Coffey, A. & Delamont S. (2003) Oxford, Alta Mira (s.156f) ’ (Tiby 2008, s.52) 
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för hur det kan gå till ute i arbetet. Jag har närmat mig människor, en del som jag mycket väl 

skulle kunna ha som kollega i framtiden, med frågor om deras arbete och syn på det. Naturligtvis 

kommer jag ha anledningar till att vara partisk och naturligtvis kommer jag även kunna anses vara 

det i vissa tolkningar. I enlighet med min idealistiska ståndpunkt menar jag dock att detta är ett 

ständigt problem, att en tolkning alltid är partisk, det vill säga inte objektiv, och beroende av 

förförståelser om situationer, personer, objekt eller åsikter. Mitt mål och syfte och mitt 

förhållningssätt till dessa är vad som får rentvå min tolkning, för att den inte ska ses som 

propaganda för mitt tyckande och tänkande. 

Mitt närmande som forskare  

Jag har studerat på högskola och universitet sedan våren 2009 och har därigenom lärt mig att 

tolka, tänka och lära mig kritiskt. Vad som anses kritiskt är individuellt, då kritiskt tänkande alltid 

grundar sig på en förförståelse – även vid självkritik. Jag tolkar mitt kritiska tänkande som en vilja 

att alltid ställa frågan ”varför” och försöka se vad som ledde fram till det jag ser eller hör. 

Möjligheten är dock stor att min tolkning av det som ID säger utgår från en akademisk synvinkel 

och att min tolkning inte är densamma som det ID hade för avsikt att framföra. 

Metod 

Datainsamlingen skedde med öppna kvalitativa intervjuer med butikskontrollanter och analyseras 

här med hjälp av tidigare forskning och kurslitteratur. Intervjumetoden som användes kan liknas 

med ett resenärsperspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s.64f), där jag lät ID vara med och forma 

samtalet och kunskapen. Genom att beskriva intervjuerna som öppna menar jag att frågorna inte 

var förutbestämda och nedskrivna på papper, utan istället kretsade kring utvalda ämnen/teman. 

Detta är något Thompson rekommenderar för intervjuare som är insatta i frågorna eftersom det då 

är lätt att omformulera frågorna för att göra sig förstådd i den aktuella situationen (Thompson 

2010, s.59). Kvale & Brinkmann rekommenderar att man anknyter frågorna tematiskt och 

dynamiskt till ämnet och ID (Kvale & Brinkmann 2009, s.147), särskilt dynamiken till ID anser 

jag blir lättare att hålla god om man kan omformulera frågorna under intervjun.   

På grund av den korta undersökningstiden lyckades jag bara får kontakt med butikskontrollanter i 

ett bevakningsföretag i tid för att hinna genomföra intervjuerna. Att jag endast har talat med 

butikskontrollanter i ett företag är inte i sig för att man ska koppla väktarnas syn till någon 

företagsfilosofi. Undersökningsmaterialet jag har med få ID skulle inte vara tillräckligt för att dra 

några slutsatser om sådant och materialet är ej heller avsett att generaliseras. Av samma anledning 
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som föregående kommer ej heller företagens namn och ej heller kunderna företagen arbetar hos att 

publiceras. Naturligtvis kommer dock generaliserade uttalanden av ID att analyseras som all annan 

data. Det centrala är att undersökningens syfte inte är att utreda hur grupper agerar och tänker, 

utan hur enskilda individer kan gör det, och data skall behandlas därefter. 

För att analysera intervjuerna kommer jag att utföra en kvalitativ reflexiv innehållsanalys av 

transkriberingen, d.v.s. tolka textens innehåll kvalitativt (Bergström & Boréus 2005, s.44 ; Kvale 

1997, s.174) och reflexivt utifrån mina egna förförståelser och de förståelser 

kunskapsproduktionen skapar.  

Material 

Materialet består av tre öppna kvalitativa intervjuer och transkriberingen av dessa. Jag har även 

fått utbildningsmaterial för butikskontrollanter av BYA väktarskola
7
, som jag specifikt efterfrågat 

och som har hjälpt mig förstå och tolka intervjuerna. Min förförståelse kan också ses som ett 

material, då jag genom min yrkeslivserfarenhet och utifrån samtal och observationer har 

konstruerat kunskap om ämnet sedan innan.  

Intervjuerna har transkriberats som talspråk och har ej omformulerats till skriftspråk. Det kan 

därför förekomma upprepningar, stakningar och långa pauser som skrivits ut i transkriberingen 

och kan se udda ut även om de är normalt förekommande i samtal. Jag har valt att göra så för att 

behålla så mycket information som möjligt från intervjun och ge läsaren en möjlighet att själv 

analysera det som sagts. På så vis menar jag att transparensen och möjligheten att tolka ökar. 

Intervjudeltagarna 

Rekryteringsbasen för ID begränsades bl.a. av den tiden jag hade till förfogande att få tag i 

frivilliga, av mina egna sociala färdigheter att kunna få personer intresserade av att bli intervjuade 

och av att jag valde att inte utgå med någon ekonomisk kompensation för intervjuerna. Åtminstone 

en person vet jag tackade nej av den sistnämnda anledningen. Rekryteringsbasen bestod av 

arbetstelefonnummer jag fått av olika arbetsledare och dylika personer och av andra jag själv 

träffat tidigare i tjänst som väktare. Alla som tackade ja fick vara med på intervju och sökandet 

efter intervjupersoner avslutades när den förutbestämda kvoten på tre ID fylldes. Jag bestämde 

kvoten till 3 ID efter att ha begrundat det material jag samlat in till en tidigare kurs i Kriminologi 

                                                 

7
 BYA väktarskola är en organisation skapad av branchorganisationerna och de fackliga organisationerna ALMEGA, 

SWEGUARD och Svenska Transportarbetarförbundet (BYA 2011) 
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III, även där intervjuade jag en butikskontrollant. Kvoten är således grundad utifrån en förutfattad 

mening av hur mycket kunskap jag tror att en intervju skulle skapa utifrån mina frågeställningar. 

Av forskningsetiska sekretesskäl har namnen på ID ersatts med pseudonymer. Sammanlagt tre 

personer har intervjuats och de har fått pseudonymerna Britt, Oscar och Maja. Britt och Oscar har 

arbetat heltid som butikskontrollanter i flera år och har haft flera andra yrken innan de blev 

butikskontrollanter. Maja har jobbat extra som butikskontrollant i över ett år och utöver det 

studerar hon också. Britt är över 40, Oscar är runt 25-35 och Maja är ca 20-30 år gammal. 

Samtliga arbetar i storstadsområden, bara Maja har haft en annan typ av väktartjänst innan hon 

utbildades till butikskontrollant. 

Intervjuguiden 

Till intervjun skapade jag en intervjuguide för att underlätta samtalet
8
. Guiden är skapad utifrån en 

tanke om att intervjun ska vara ett deltagande samarbete mellan forskare och ID. För att öka 

möjligheten till deltagande har jag därför valt att utforma intervjuguiden kring några teman, som 

jag utifrån min förförståelse ansåg vara till stöd för mina frågeställningar. Thomsson, författare till 

boken ”Reflexiva intervjuer”, menar att tematisering av intervjuguiden dels gör att ID kan föra 

fokus dit denne önskar dels gör att man som forskare visar att frågorna inte är förutarbetade eller 

huggna i sten, utan att deltagande och interaktion ifrån ID uppmuntras (Thomsson 2010, s.61ff). 

Thomsson menar även att ju mer insatt man är i området desto lättare är det att genomföra 

intervjun utan medhavda frågor (ibid.s.61). Resonemanget kan liknas med Kvale & Brinkmanns 

uppdelning av en intervjufråga i dess tematik och dynamik där de menar att det är lättare att 

utforma relevanta intervjufrågor kopplade till båda delarna om man är insatt i ämnet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.147). På det vis guiden är utformad förutsätter man således ett aktivt 

deltagande av båda parter i intervjun, där fokus för mig som forskare är att aktivt lyssna på 

intervjudeltagaren och få denne att berika sina berättelser i största möjliga mån. I och med min 

yrkeslivserfarenhet anser jag att jag hade en sådan insikt i diskursen att jag klarade av att 

dynamiskt utforma och förhålla frågorna tematiskt till mina frågeställningar utan några svårigheter 

under intervjuerna. 

                                                 

8
 Bilaga 1 
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Forskningsetik 

Materialet innehåller intervjuer från flera enskilda personer som arbetar med ett utsatt yrke i en 

utsatt miljö, implikationer på detta kan t.ex. ses i det förstärka rättsskyddet (väktare omfattas av 

lagen ”Våld mot tjänsteman”) de har i och utanför
9
 sitt yrke (Brottsbalken (härefter BrB) 1962:700 

17kap §1). Företaget de arbetar på har troligtvis en företagspolicy som inte tillåter eller uppskattar 

offentliga uttalanden i tjänst, detta är en policy jag uppfattat genom min egen anställning som 

väktare. Man kan även tänka sig att företaget de är anställda hos eller andra organisationer eller 

personer skulle kunna ha något emot eventuella uttalanden, åsikter eller arbetsmetoder som 

framkommer under intervjun. På grund av detta kommer först och främst identiteten hos ID att 

döljas. I övrigt kommer de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning utfärdade av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002) att tas i beaktning.  

ID informerades, innan och i samband med intervjun, om undersökningens syfte och om 

möjligheten att närsomhelst avbryta intervjun (Informationskravet (ibid.s.7)). 

Förhandsinformationen som gavs ut där jag berättade om undersökningens syfte ansågs av mig 

inte äventyra undersökningen. Avvägningen mellan forskningskravet och individskyddet anses 

enligt mig vara till fördel för forskningen (Forskningskravet (ibid. s.5)). Det som utreds kan bringa 

kunskap om ett område som, enligt mina efterforskningar, inte verkar väl utforskat sedan tidigare 

och det kan även komma att förändra allmänna fördomar och medvetenheten om yrkeskåren som 

ID tillhör och arbetet som denne utför. Inför intervjun informerades ID att samtycke är frivilligt 

genom hela intervjun och att det alltid är frivilligt att avbryta intervjun utan någon form av 

negativa konsekvenser (Samtyckeskravet (ibid.s.9)), i det här fallet skulle en negativ konsekvens 

kunna vara negativa kommentarer, hot eller handlingar i syfte att ge ID skuldkänslor. I intervjun 

hade jag inte för avsikt att behandla några traumatiska situationer, dvs inte några för ID särskilt 

psykiskt eller fysiskt påfrestande situationer eller minnen, utan jag har för avsikt att tala om 

situationer som är vardag för ID, situationer och beslut ID ställs inför dagligen i sin yrkesroll. 

Enligt min uppfattning upplevde ingen av ID intervjun som traumatisk. 

Då ID är anonym i undersökningen är det dessutom ej troligt att denne kommer utsättas för några 

repressalier av någon utomstående på grund av medverkan i forskningen. För att säkerställa 

konfidentialitet anonymiseras företag, platser och arbetsplatser genom allmänna beskrivningar 

                                                 

9
 Om gärningen ses som en hämndaktion pga offrets postion som tjänsteman, räknas även detta som våld mot 

tjänsteman (BrB 1962:700, 17:1) 
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som ”företaget”, ”butiken” eller ”arbetsplatsen” i transkriberingen, personerna som nämns utöver 

intervjuaren har fått individuella pseudonymer och uttalanden som ändå av forskaren anses lätt 

kunna kopplas ihop med ID skall inte publiceras utan ID:s tillåtelse. Alla som handhåller 

ljudfilerna har skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt (Konfidentialitetskravet (ibid. s.12)). 

Då samtliga listor med namn på eventuella intervjupersoner som jag delgavs innehöll flera namn 

på olika personer och då jag fått flera olika listor anser jag att risken för att de som tillhandahållit 

listor ska kunna identifiera intervjupersoner kan anses som liten. Utöver andra forskare med 

forskningssyfte bör ingen ha tillgång till intervjuljudfilerna eller transkriberingen av dessa då 

materialet skulle kunna användas för att spåra ID eller användas i andra syften än forskningssyfte 

(Nyttjandekravet (ibid.s.14)). Vad som bör beaktas är att det ur intervjuerna skulle kunna tolkas 

som att en av ID har extremiståsikter och att detta påverkar dennes arbetsmetod. Säg till exempel 

att ID uppger att denne bara griper folk med ett visst utseende. Sådana uttalanden är lika viktiga 

för undersökningen som något annat uttalande om ID:s arbetsmetod och ska naturligtvis inte 

censureras på något sätt. Men om ett sådant uttalande skulle generaliseras för hela arbetskåren av 

väktare skulle detta troligtvis leda till motreaktioner av individer eller grupper och möjligen 

innebära fara för flera väktare, även om de inte deltagit i undersökningen. För att undvika en sådan 

generalisering utifrån uppsatsen är det återigen viktigt att ID:s egen identitet döljs med 

pseudonymer men också att det understryks i att data som framkommit inte allmänt är 

generaliserbar för gruppen utan endast är uttalanden av några få väktare och tolkningar av deras 

uttalanden är författarnas tolkningar.  

Teoretisk förankring och tidigare forskning 

I denna studie vill jag inte utreda huruvida en särskild teori eller faktor kan stämma överens med 

ett beteende, utan snarare titta på hur butikskontrollanter själva kan reflektera över sina 

arbetsmetoder, sina beteenden och diskutera hur man kan tolka dem. 

I ett försök att definiera och särskilja olika typer av och metoder för bevakningsarbete införde jag 

begreppen proaktivt och reaktivt arbete inom brottsprevention och bevakning i det inledande 

kapitlet. Skillnaden mellan proaktivt och reaktivt arbete inom bevakning kan liknas med den 

struktureringen av brottsprevention som bl.a. primär och sekundär, som Lab gör (Lab 2007, 

s.25ff). Där skulle den primära brottspreventionen hos bevakningsarbete ses som både ett 

proaktivt och reaktivt arbete, en liknelse även Lab gör med begreppen arrest respektive 

surveillance (ibid. s.26 Tabell 2.1). Det proaktiva arbetet skulle även kunna liknas med den 

sekundära brottspreventionen, om man menar att det omfattar en selektion och riskbedömning och 
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anpassas efter den specifika situationen eller misstänkte gärningsmannen (ibid. s.26f). Ett exempel 

på det sistnämnda kan vara om man försöker ’störa ut’ en misstänkt genom att förfölja denne och 

göra denne obekväm i att stanna kvar. Här särskiljer jag dock definitionen från den Lab gör då jag 

menar att det är ett reaktivt arbete att reagera på sina misstankar. Lab beskriver även att 

kostnadseffektivitet är en viktig faktor i utvärderingen av brottsprevention, något som kan visa på 

vikten av att prioritera och göra korrekta riskbedömningar för att hålla bevakningsbeställare nöjda.  

Det är möjligt att arbetsmetoder som berättas om i intervjuerna kan ses som proaktiva och 

riskbedömande med särskild vikt på generalisering. Ett sådant exempel vore om man gripit en 

person som betett sig på ett speciellt sätt och sedan letar efter personer som beter sig på 

liknande/samma sätt. Man borde då kunna tolka att riskbedömningen har genomgått en form av 

hotbildsnormalisering, ett begrepp Flyghed behandlar i boken ”Brottsbekämpning – mellan 

effektivitet och integritet” (2000, s.47-51). Ett bevakningsarbete grundat på riskbedömning och 

hotbildsnormalisering av individer kan även liknas med den utveckling Hörnqvist beskriver i sin 

artikel ”Risk Assessments and Public Order Disturbances” (2004), där han beskriver att sociala-, 

brotts- och säkerhetspolitiska frågor tenderar att blandas allt mer och att fokus har skiftat ifrån vad 

en person faktiskt har gjort för gärningar till vad en person kan göra (ibid. s.10f). 

Skrinjar problematiserar genus- eller maktsituationer som kan uppstå i samband med intervjuer i 

sin studie om ”Bilder av och åtgärder mot narkotika(miss)brukare” (Skrinjar 2005:1). Även Kvale 

och Thompson problematiserar maktbegreppet i intervjusituationer (Kvale 1997, s.11-18 ; 

Thompson 2010). Jag kommer att i analysen försöka ta hänsyn till huruvida makten i intervjun 

kunde anses balanserad eller ej. 

Resultat och diskussion 

Möjligheten att tala och skapa kunskap 

När jag sökte intervjupersoner för min studie upptäckte jag att det var mycket svårt att bli betrodd 

med tid för en intervju med butikskontrollanter. Det kan naturligtvis helt och hållet berott på 

slumpen med vem jag talade med och min inställning för dagen som påverkade hela samtalet vid 

försöken att värva ID. Jag hade ingen förskrivet manus för vad som skulle sägas utan 

improviserade i samtalen där jag beskrev undersökningens syfte, frågeställningar och frågade om 

eventuellt intresse. Jag märkte dock att i samtliga fall den dagen då jag valde att inte nämna att jag 

själv arbetade som väktare var intresset väldigt lågt hos de tre jag frågade. En kunde gå med på det 

om det gick mycket snabbt och skedde över telefonen, en ville hålla sina arbetsmetoder hemliga 
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och en kunde tänka sig att ställa upp mot en ekonomisk ersättning motsvarande sin ordinarie lön. 

När jag däremot ringde några dagar senare till andra personer och nämnde att jag var anställd 

väktare var människor jag talade med mycket vänligt inställda; två av de två jag ringde svarade 

väldigt snabbt att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Den tredje ID i min 

undersökning träffade jag på arbetet iklädd uniform och denne nämnde även i samband med 

intervjun att den aldrig skulle ha ställt upp om det inte var klart att jag var väktare. 

ID var dock fortfarande tveksamma till mig och de som inte tidigare träffat mig i tjänst ville se 

min väktarlegitimation innan intervjun startade. Jag uppfattade det som att de var något lättade 

efter det.  

R:
10

 Men är det fortfarande så att bara för att du vet att jag spelar in så aktar du dig för att säga 

vissa saker eller? 

M: nej....[3s] ehm....Men att jag tänker på Hur jag säger det... 

Citatet är ur intervjun med Maja. Hon uttryckte innan intervjun en oro för att jag skulle ha ”fel 

inställning” och en oro för vilka frågor jag skulle ställa. 

Yttre omständigheter vid intervjun 

Under intervjuerna med Britt och Oscar satt vi placerade mitt emot varandra. Jag upplevde att 

detta gav en väldigt intensiv konversation, till skillnad från intervjun med Maja där vi satt bredvid 

varandra, båda vända fram och blickade ut över vatten. Denna placering gjorde att vi fick vända 

oss för att skapa en närmare samtalskontakt och verkade inbjuda till fler tystnader och pauser i 

intervjun än placeringen i de två andra fallen gjorde. I intervjuerna med Britt och Oscar märker jag 

även att utöver att vi har färre pauser talar snabbare och avbryter varandra oftare. En teori är att 

man tvingade sig själv att vänta längre på att motparten i samtalet tystnade om man inte visuellt 

kunde avgöra om denne slutat tala. 

Jag fick en känsla av att alla ID var väldigt lugna när intervjun väl startat, de verkade ha gott om 

tid avsatt för intervjun och det kändes inte som att de försökte avsluta intervjun snabbt. Även de 

två intervjupersonerna som kom sent till intervjun upplevde jag som väldigt lugna, något jag tror 

kan ha berott på att vi tog god tid på oss innan intervjun med att inhandla dryck och hitta lämplig 

plats att genomföra den på. Det var personer runtomkring oss under intervjun, men jag uppfattade 

                                                 

10
 I citaten ur transkriberingen anges intervjupersonens och intervjuarens första bokstav i respektive namn följt av ”:” 

innan meningen påbörjas. Intervjuare är Rasmus, varför intervjuaren betecknas med ”R:”. Tecknen [ ] markerar tiden 

av tystnad ifrån båda intervjudeltagarna (forskare och medverkande).  
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det inte som att någon ID upplevde det störande, utan att vi kunde tala ostört ändå. Utöver Oscars 

uttalande om att han aldrig hade fel i samband med att han valde ut en person att bevaka bland 

flera så upplevde inte jag det som att någon intervjusituation hade en ojämnfördelad maktsituation. 

Samtliga ID involverades i intervjun och utvecklade själv och villigt det de sa och jag tänkte 

särskilt på hur vi agerade innan intervjun, där alltid båda valde bästa intervju- och sittplats 

tillsammans. 

Hur arbetar man? 

Efter att ha talat med butikspersonal och butikskontrollanter privat och i min yrkesroll som väktare  

har jag fått uppfattningen att den gängse metoden hos dessa kan vara att spana på människor, välja 

ut de som verkar misstänkta och gripa dessa när de stulit, d.v.s. ett reaktivt ingripande. I 

intervjuerna har ID kommit med flera förslag på hur man arbetar, och då ID reflekterar olika över 

olika moment i arbetet finner jag det lättast att dela upp arbetet i två moment; identifikation och 

reaktion. I identifikationsmomentet har man olika metoder för att identifiera vem som verkar 

misstänkt och i reaktionsmomentet har man olika metoder för att reagera på vad den misstänkte 

gör. 

Identifikation 

Utifrån mina tidigare samtal med väktare och min egen kunskap om branschen har jag förutsatt att 

man generellt inte bevakar människor på slump, utan att man väljer ut människor att bevaka och 

att man då väljer ut de personer som beter sig mer misstänkt än andra. För att kunna välja ut 

personer som beter sig misstänkt måste man dels ha någon ram för vad som anses vara normalt 

och dels kriterier för vad som anses misstänkt. T.ex. kan det vara normalt att handla och stoppa 

varorna i kundvagnen och det kan anses misstänkt att inte följa eller överdriva kriterierna för att 

vara normal. Ur tidigare, privata, samtal med butikskontrollanter och civilklädda väktare har jag 

fått exempel på vad som kan anses misstänkt, med exempel som bl.a. flackande blick, ”överdrivna 

försök till normalt beteende” och plötsligt intresse av en viss vara i butiken. 

I intervjun med Maja beskriver hon en sorts prioritetsordning där den som verkar mest misstänkt 

blir mest intressant att bevaka 

M: Ja, ja men ibland är det ju när man jobbar att man får olika signaler om att det är nånting som 

inte stämmer..... ifrån i princip alla kunder. Det är ju.. det är ganska svårt liksom att sålla ut och 

bestämma vad som är en aktuell misstänkt person. Det är enklare om alla beter sig normalt eller 
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man inte får några signaler eller så...att ibland handlar det ju inte ens om några Tydliga saker 

som man kan skriva ner på papper eller så, utan ibland handlar det bara om sånhär intuition. 

/.../ R: har du någon prioritetsordning liksom eller... att ee. En pundare går före två flickor som går 

och tittar på smink... eller? Eller är det bara ren? 

M: nämen, jamen kanske, kanske att dom hära som ser ut som riktiga pundare. Det blir att dem 

går före i min lilla känsla liksom som känner av att ee ... jamen de där tjejerna verkar lite 

pratglad: jag vet inte. Jamen inte så tydliga signaler som 

R: Ja? 

M: Om någon ser ut att vara väldigt törstig och går in, och de inte har, kanske inte har tvättat sig 

på en månad. Kanske jag kommer.... försöka gå före att jag ser en man med en stor, tom väska, 

men ser helt vanlig ut i andra sammanhang annars. 

R: Ok. 

M: Ju fler signaler desto högre upp på rankinglistan. 

Ur samtalet med Maja och i citatet uppfattar jag det som att hon baserar sina misstankar på både 

fysiska tecken och känslor. De fysiska tecknen kan vara utseende och kläder och signalerna något 

hon uppfattar via intuition som väcker misstankar. Det kan också vara så att hon utvecklar och 

specificerar just det som påverkar intuitionen när hon i intervjun räknar upp fysiska tecken som 

hon tittar på, t.ex. kläder och utseende i form av social status. Jag uppfattar det som att Maja har 

lärt sig alla sådana tips om vad man kan titta på av kollegor, både under arbetet och utbildningen. 

Hon säger att när hon inte har någon som verkar särskilt misstänkt så tittar hon på folk i allmänhet, 

men att hon är lite tveksam inför det eftersom hon uppfattar det som att hon inte ska bevaka 

människor som bara är ute och handlar. 

Britt beskriver i intervjun att hon både kan gå på känslor som personer inger och på fysiska tecken 

när hon söker misstänkta. Här berättar hon om att vissa personer kan inge obehagskänslor redan 

när de kommer in i butiken.  

R: Ja, ok. Händer det ofta att du träffar på såna personer som det... som det känns tveksamt 

inför... ska jag gripa den här personen verkligen? 

B: Nej, inte ofta.... det ska jag inte säga --- det har hänt. Det händer ibland att man... ehm... när 

nån direkt kommer in i butiken så får man sånhär obehagskänsla att... o... Nu kommer det nog att 

hända nånting. 
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R: Och då vet man att den kommer göra något brottsligt? 

B: Ehm.......... ja,, nästan alltså. Jag menar vi är ju ganska bra på att urskilja människa och 

människa som kommer in i en butik. Men.... det är ju klart.... utan några fördomar. Men det 

kommer in en person. Du ser att den lever ett härjat liv. Den är jättepåtänd på narkotika..... 

Ja,risken är ju ganska stor att han ska sno nånting. Och då vet jag att då måste du agera direkt 

för att gripa honom. Och... en sådan människa det är ju inte optimala människan att möta och när 

du är ensam till exempel....*hostar* Fast ibland, kan det bli lite olustigt. 

/.../ B: Ja, och det är många gånger som det sker omedvetet. För det är nånting som bara... just 

den här personens rörelsemönster till exempel.... det kan vara...[2s].... jag nog inte alltid beskriva 

eller förklara varför jag just började kolla på just den här personen.  

Britt berättar också att det inte alltid är lätt att identifiera varför man bevakar en viss person. Hon 

preciserar dock, likt Maja, andra signaler än bara känslor såsom att man kan se att personen levt 

ett härjat liv, att den rör sig på ett visst sätt och är narkotikapåverkad.  

Britt berättar om att man lär sig knep och tips för att underlätta arbetet kollegor emellan. Man talar 

bland annat om olika tillvägagångssätt som snattaren kan använda sig av och knep man själv kan 

använda för att inte synas, t.ex. vilka platser i butiker som är bra för övervakning. 

Britt reflekterar om varför folk stjäl och vilka som är misstänkta. Hon säger först att alla är 

misstänkta, men sen uppfattar jag det som att hon sorterar ut de som är mer misstänkta än andra, 

olika grupper som man kanske bevakar oftare. 

R: Hur rationaliserar man i det? Blir inte alla misstänkta till slut? 

B: Jo, alla är ju misstänkta, tills de har betalt och lämnat butiken så att alla är ju misstänkta, det 

får man ju räkna med att alla kan man misstänka. För att tjuven, den behöver inte se ut på något 

visst sätt, det kan vara precis vem som helst som kommer in i butiken.  

R: ja, hur sorterar man då? 

B: ja, hur sorterar man? Ehm.....[4s] dels så....[2s].. alltså slitna människor. De som är hemlösa, 

påverkade människor. Men sen så finns det ju en, en naturlig anledning till varför folk vill gå in 

och stjäla nånting som är värt mycket pengar. Dem vet man att man kan titta på. Ehm.... sen så 

finns det.... dem där.. olika nationaliteter som..... av nån anledning har större benägenhet att 

stjäla än andra... Och då blir det att man tittar på dem. 

R: Tror du att det beror på samma saker? ... Som dem hemlösa,,,,, att de skulle vara fattigare 

liksom? 
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B: Na, ja, naeeeee. D.... dem jag tänker på det är ju mera så att dem som kommer hit för att begå 

brott. Ligor och dem....de åker helt enkelt hit för att sedan kunna åka hem till sitt land och leva 

gott.  

Dels verkar Britt sortera ut folk som hon finner en naturlig anledning till att de stjäl, det kan t.ex. 

vara att de är fattiga eller utsatta i Sverige eller att de vill blir rikare i sitt eget land. Hon betonar 

dock att alla är misstänkta och jag hörde i intervjun många exempel på olika personer med olika 

fysiska egenskaper och sociala ställningar (exempelvis under- medelklass) som stulit. Britt 

reflekterar över att rationalisera och jag tolkar det som att hon menar att man bygger delar av sin 

kunskap och misstankar på erfarenhet och att man därigenom ibland agerar på ett diskriminerande 

sätt för att sannolikheten är större att man hittar någon att göra ett reaktivt ingripande mot. 

R: Ja och då blir det väl.... jag menar... i en rationalisering måste man ju diskriminera på något 

sätt? 

B: ja..... 

R: Eller, håller du med om det? 

B: Om jag säger såhär; Jag ser mig själv inte som rasist, att jag dömer ut vissa människor. Ehh... 

men däremot, som som privatperson alltså. Ehm, i mitt Yrke...... så tyvärr... så är det väldigt 

mycket ryssar, georgien eeeeh..... rumänien, polacker... väldigt mycket såna. Italienare, vissa 

asiater... alltså det är... alltså dem dem är så markanta i statistiken. Och vi för ju inte massa 

statistik men, men man griper ju många av, som kommer ifrån ryssland. Men åh, nästan så att 

man kan ryska vid det här laget. Och då börjar man ju liksom såhär.....då blir man ju lite 

diskriminerande. Eller ja, åt det hållet för att när det kommer in en ryss så blir det ju lite 

automatiskt att; jaja, förra veckan så grep jag fem stycken och förra veckan så var det två och lite 

såhär happ, det är ju så många så att, jamen han är nog tjuv. Då är man ju en rasist eller 

diskriminerande. Diskriminering är ju inte rasism men att man ee...generaliserar jamen allmänt 

själv liksom.  

Oscar reflekterar över vem man ska bevaka och även han, likt Maja, verkar använda sig av en typ 

av prioritetsordning för misstänkta där någon kan vara mer misstänkt än andra.  

O: jamen, händer det mycket suspekta så följer man ju efter nån... typ... då tar man ju bara.... 

ehm... alltså... då tar man ju den mest solklara utav dem tre liksom. Förstår du vad jag menar? 

R: Ok, ja. Den som känns mest suspekt alltså?  

O: Ja... exakt. Och det felar aldrig.  
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Jag tolkar uttalandet som väldigt självsäkert, dels betonar han genom att han väljer ut ”den mest 

solklara” att alla han misstänker är solklara, han väljer bara ut den som är mest misstänkt. Han 

betonar också att han aldrig har fel.  

Oscar beskriver även att han går på känslan, kanske av att någon är osäker eller har gjort något för 

att lugna sig precis innan, t.ex. rökt utanför butiken. Han menar att alla som stjäl ger en sådan 

känsla, men att vissa är bättre på att dölja den än andra. Även Oscar kan alltså basera sina känslor 

på fysiska tecken, men han beskriver även utöver det en känsla som kan ta många former – 

osäkerheten. Oscar anger även att känslan för vem man ska misstänka är något man har naturligt 

med sig, kanske som har vuxit fram genom livs- och yrkeserfarenhet. Han betonar att det inte 

finns något som man kan lära sig egentligen, utan det är en känsla man får. 

Maja säger att hon i ibland kan göra en bedömning av om hon ska prioritera bevakning på någon 

som hon tror hon kan ge en långsiktig påverkan på personens beteende, men att hon i första hand 

undermedvetet försöker hitta den person som är ”mest misstänkt”. Hon säger sig inte kunna erinra 

sig om något specifikt fall där hon gjort en sådan bedömning. Jag upplever det inte som att Maja 

har reflekterat särskilt över huruvida  hon kan påverka olika personer olika mycket i sitt 

bevakningsarbete. Hon verkar däremot reflektera mycket över hur faktorer som hon tror påverkar 

stöldbrottsligt beteende kan ses utanpå en människa. Då talar hon bl.a. om utanförskap och 

psykiska eller fysiska sjukdomar som får människor att känna sig utanför samhället, varför, menar 

hon, de också hamnar utanför samhället och handlar utanför samhällets regler.  

Reaktion 

I min utbildning till väktare fick vi lära oss att det var krångligt att genomföra envarsgrip och med 

rätten att göra det i lagrummet kom en stor skyldighet till att vara säker på vad man sett. Därför 

fick vi också lära oss att det kanske lättaste sättet att förhindra att brottet skedde i en butik var att 

säga till den misstänkte innan brottet hann begås.  

Oscar berättar om hur man reagerar på människor som det verkar för farligt att göra ett fysiskt 

ingripande mot. Han menar att ett sätt att lösa problemet är att visa upp sig och agera innan brottet 

sker för att skrämma bort den misstänkte. 

B: man, man behöver ju inte låta det gå så långt. Att dom faktiskt tar nånting. Utan är det någon 

sån kanske jag kan springa till personalen istället och säga du, du kan inte du gå till den här 

personen och fråga om den behöver hjälp? Då kanske den blir lite såhär; nejnejnej, och går och 
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lämnar butiken. Eller så, eller så springer jag efter den och för att visa att jag här visa hallå, jag 

är här.  

R: För att visa sig själv? Sälja sig lite? 

B: Ja, alltså man visar klart och tydligt vem man är utan att säga någonting. Utan man går efter 

dem i alla hyllgångar och allting och så fattar dem liksom att vad är det där för en? Jaja, det är 

säkert en BK. Tänker dem. Och så gör dem ingenting och lämnar butiken. Och så har jag inte 

behövt och konfrontera den. Då har jag ju löst problemet. 

 Britt verkar först förneka att man vill gripa människor och förtydligar att deras arbetsbeskrivning 

är en annan. Därefter öppnar hon upp beskrivningen genom att säga att man kanske vill göra det, 

men att det finns andra sätt att agera på.  

R: Mm... men det kanske är till fördel för dig liksom? För du.... för jag tänkte. Man Vill väl gripa 

mycket.. alltså? 

B: Då... har du nog frågat fel person.... 

R: Ok, man vill inte gripa? 

B: Nu är det såhär att våran.. eller att vårat uppdrag eller vårat jobb det är förhindra att varor 

lämnar butiken obetald. Vårat jobb är inte att gripa 

R: Ja, förlåt. Ja alltså, jag har haft en kollega på.. alltså där jag jobbat som verkligen har haft den 

inställningen att nu, nu vill jag gripa. Men han jobbar ju inte som butikskontrollant heller. 

B: Ja, men sen att man Vill, det är en sak. Men vårat jobb, det är att förhindra att varor lämnar 

butiken obetalda. Och då har vi ju som alternativ att vi kan gripa . Och det är ju våran, ja vi har 

ju rätt att göra det. Men, vi kan ju lika gärna ingripa redan tidigare och istället för att gripa: 

Hallå, här är jag, jag vet vad du tänker göra. Då dumpar dem, då går dom därifrån. Eller, så kan 

du ju tilltala personen innan han då lämnar en kassalinje, där våran, där lagen säger att man rätt 

att gripa. Innan dom, om dom kommer och många, många dem köper ju nån liten struntsak 

medans dem var i butiken. Och medans de står och ska betala sin lilla struntsak då kan man gå 

fram och säga såhär; hörrödu, är du snäll och betalar allt du har stoppat i fickorna  också? *gör 

oskyldig mörk röst* Men jag har inte stoppat något i fickorna. *Normal röst* Jo, du har stoppat 

massa saker i fickorna, så var snäll och betala det. Då fattar ju dem vem jag är. Så att, vi har ju 

olika valmöjligheter. Jag, mitt jobb är ju inte att gripa men är det enda.... vad säger man,.... enda 

utvägen så gör jag ju det.  
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Utifrån resten av intervjun med Britt uppfattar jag det som att hon inte är ute efter att gripa folk, 

men att hon ändå kanske gör det ibland hellre än att bara skrämma bort dem. Detta baserar jag på 

att hon beskriver hur man kan gå runt och förfölja personer i åtminstone 10-15 minuter tills denne 

går förbi kassan och man griper denne.  

Maja beskriver att det kan vara väldigt frustrerande att inte se hela förloppet, hon tycker att alla 

sinnen och inte bara synen ska få vara med och samverka i begreppet ”bar gärning”, eftersom det 

kan ibland kan vara lätt för den misstänkte att gå undan och stoppa på sig varor. Hon berättar 

också i början att de butikskontrollanter hon talat med försöker följa lagen, men att det inte går 

eftersom den ställer så höga krav.  

M: eeeehm... [3s] Men eee. … jag… jag blev faktiskt förvånad over. Att folk Försöker att vara så 

korrekta det går. Medans Faktiskt. 100% Alltid. Det går ju inte. Det går ju med kameror. Men det 

finns ju även, det finns ju även sånhära en liten sånhära, överkoppling. Om, om jag förföljer ju en 

personen med en kamera. 

R: Ja? 

M: Och sen så lämnar jag ju kamerarummet och möter personen ute i butiken. Vet jag ju inte, jag 

har ju tittat på personen i tio minuter. Jag vet ju precis vad den har på sig, hur den ser ut. Om den 

personen är glad, att det inte finns någon annan i butiken som ser likadan ut. Men jag lämnar ju 

ändå personen någon sekund. Men ögona. Och då är det ju intressant.[2s] Det är ju[2s]. Det är ju 

ett sånt exempel. Och om jag ser en person ta en sak. En dyr sak, gå bort till hörnan där det finns 

väldigt billiga saker. Och så ser jag... ehm.... och då tittar jag så att personen har en tom väska. 

Och så kommer den ut därifrån med en full väska. Och jag går dit och ser att saken finns inte 

där... tydligt. Jag ser också att personen när personen kommer ut och att den bär på den här 

grejen väldigt tydligt. Och jag går dit till där personen var och tittar så att den inte ligger där. 

Tittar i hyllorna bakom och så och ser att den inte ligger där. Och sen så.. går personen ut ur 

butiken. Och jag följer efter. Ehm...Och då... ja... här... och den går raka vägen ut. Ja, men kan 

jag då anta. Att den där saken, kanske, ligger i hans, i personens väska. Eller kan jag Veta det? 

Och jag tycker att man kan veta det med säkerhet. Men det är ju en sån grej. Med.... Sk... 

Skillnaden mellan det där det här absoluta, och det här att personen i fråga har en tom väska och 

sen en full väska. Då vet jag inte ens vad som är i den. 

/.../ 
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M: Ehm... ja men i det här fallet är det ju väldigt tydlig. Men det är ju Fortfarande inte 100% OK 

enligt våra riktlinjer. Men, men på det här sättet är jag övertygad om att alla butikskontrollanter 

inom alla företag jobbar. 

Vad innebär då att man är 100% säker? Utifrån min erfarenhet talar man då om det kriteriet för 

envarsgrip som bl.a. är formulerat i det utbildningsmaterial man får hos BYA
11

 väktarskola till 

butikskontrollantsutbildningen, där det står att man måste kontinuerligt följa gärningsmannen utan 

att tappa kontakten från det att man sett gärningen tills dess att man griper denne. 

Maja beskriver att hon ibland blir så sur att hon råkar avslöja sig när hon bevakar en person, hon 

säger att om folk upptäcker henne då så brukar de gå undan och lägga ifrån sig varorna. Annars 

verkar hon arbeta för att få möjligheten att gripa människor om den misstänkte inte utgör ett för 

stort hot mot hennes egen säkerhet, ett arbetssätt som hon menar att hennes arbetsledning 

uppmuntrar till. Hon berättar dock att det inte sker särskilt ofta att någon som är våldsam när de 

blir gripna, utan att folk accepterar att de blir tagna på bar gärning. Hon säger också att hon inte 

hört om någon kollega som råkat ut för någon våldsam person vid ingripande. 

Oscar berättar om att man kan känna sig nöjd över att gripa. I intervjun med Britt beskriver hon att 

en bra sak med att gripa är att man får sitta efter en lång dag med full utrustning
12

, Oscar upplever 

dock inte det som något utmärkande. 

R: Ja. Ok Och gripen är resultaten? 

O: jamen det är... Löjligt nog så känner man sig. När man griper någon så känner man sig. Det är 

ju det jobbet går ut på då känner man sig nöjd med *klickande ljud med tungan*. Ja nu har jag 

gjort jävligt bra i den här butiken känns det som. 

R: M, ja.... Det kan vara ganska jobbigt att gå en dag utan...? 

O: Ja. Ja... 

R: Även fysiskt eller? 

O: nej, psykiskt. Utan tvekan. 

I intervjun säger Oscar också att det kan vara väldigt tråkigt att arbeta när det inte händer något. 

Oscar beskriver att han undviker att säga att han griper folk, för att hålla öppet för andra 

                                                 

11
 BYA väktarskola är en organisation skapad av branchorganisationerna och de fackliga organisationerna ALMEGA, 

SWEGUARD och Svenska Transportarbetarförbundet (BYA 2011) 
12

 Som butikskontrollant skall man bl.a.  vara utrustad med skyddsväst, batong, radio och fängsel året om, en totalvikt 

på över 20 kg. 
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möjligheter att skydda butiken och för att ordet ”gripa” har en negativ klang. Han säger att han 

alltid anmäler ”småkids”, och kanske oftare släpper folk med flera fall på sig. Han menar att 

kostnaden för att anmäla en person för ytterligare ett brott om de redan är anmälda för många inte 

väger upp nyttan. Jag frågade inte hur han kunde veta vilka som har många fall på sig. Han säger 

att det alltid går bra med butikschefen att arbeta så, så länge varan blir kvar i butiken.  

Oscar berättar också att man kan planera med schemaläggaren så att man får arbeta i butiker där 

man ”presterar bra”. Han beskriver i intervjun att det kan bli tråkigt att gå på ställen man inte 

känner sig bekväm i, t.ex. skulle det vara svårt att smälta in i en elektronikbutik om man inte är 

elektronikintresserad. 

R: ja,att det blir tråkigt när man inte griper någon efter ett tag eller? 

O: Ehm... ja... jobbet blir ju så jävla ensamt också efter ett tag. Sen också, allt går ju uppochner 

liksom. Kör.... väldigt mycket butiker som inte ger nåt. Vissa butiker trivs vissa i, vissa butiker 

trivs vissa i. Vissa butiker känner sig jag dålig i. Det är ju lite såhär redan innan man sätter sin 

fot i butiken så vet jag ju en skitdag liksom. Det handlar ju väldigt mycket om inställning också för 

det är svårt ibland liksom.  

R: Det går inte att snacka med cheferna om det? 

O: Jo, jo alltså, vi gör ju det och nu har jag börjat få gå på ställena som jag presterar bra ju nu. 

Också då. Så det är ju... perfekt ju.  

Britt berättar om att vissa kollegor kanske är ute mer efter att gripa. Hon anger en anledning som 

att man får sitta ner och att det är väldigt skönt efter en lång dag ståendes. Hon upplever inte att 

man diskuterar antalet grip särskilt mycket, men hon tror att vissa av hennes kollegor mäter 

dagens framgångar med antalet grip. Hon tror att det kan bero på att de har ett annat, kanske lägre, 

självförtroende än hon själv. 

B: Jamen absolut. För att jag, jag har jag jobbar inte i någon gråzon för mig är det svart på vitt.  

R: ja.... men alltså.... gråzon kallar du det? 

B: ja, alltså att man chansar. Man är inte säker utan att man chansar för att man vet. 

R: Ja ok,... händer det här nångång? 

B: ehm... kollegor ja. Ja, jag vara på det säkra om jag ska.... liksom 

R: men du har hört om kollegor som har gjort det? 

B: Som jobbar ja? Ja, ja.  
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R: ok..... är det vanligt då? 

B: neee ... Inte vanligt men att eee...... det , det händer.  

/.../ R: Nej, men vad tror du, vad tror du motiverar dem?  

B: Ja... säg det....ehm... 

R: Att arbeta i gråzonen liksom 

B: Jag vet faktiskt inte. 

R: Nej, för som jag förstått det så... er chef bryr sig inte hur mycket ni griper? 

B: Nej, för vi för ju ingen statistik. Andra bolag vet jag för statistik. 

Butikspersonalens påverkan 

Butiksägaren verkar ha stort potentiellt inflytande på vad som bevakas enligt Britts uppfattning, 

även om Britt inte tycker att de påverkar det alltför, eller tillräckligt, ofta; 

R: Mm.... vad kan det vara för instruktioner som ni får då? Kan det vara stå på det här stället 

eller titta efter dem här? 

B: Ja, ja. Det kan vara bland annat att ..... ja.... vi har problem med sminket och jag vill att du 

bara ska stå och bevaka sminken. Ja ok. Säger du det så gör vi det. 

/.../ B: om de ger såna direktiv så gör vi ju det. För det är ju dem som köper in oss. Det är j,.... de 

betalar ju för att jag ska vara där och då är det dååå... då ska ju jag göra det. 

R: Är det ofta man får såna specifika?  

B: Nae...Jag menar det  

Jag tolkar utifrån detta uttalande situationen med butiksägarna som köpare av en tjänst och 

butikskontrollanten som utförare, det är således de som betalar som har makten att beställa vilken 

bevakning som utförs. Men Britt upplever det som ovanligt att butiksägarna kommer med 

specifika krav, nästan för sällan tycker hon.  

Ingen av ID anger att deras arbetsgivare för individuell statistik över antalet grip som de 

genomfört, men Oscar säger att han tror att det finns statistik. Britt anger dock att andra företag än 

det hon jobbar för gör det, jag har inte kontrollerat uppgifterna. Hon upplever det som positivt att 

hennes arbetsgivare slutat med det, även om jag inte uppfattar det som att hon tyckte att det var 

negativt när statistiken fördes. Då kunde man få en liten bonus (t.ex. biocheck) om man hade flest 
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antal grip under en given period. Oscar verkar ha ganska bra koll själv på hur många grip han 

genomför och anger att arbetsdagen känns mer lyckad om man genomfört ett grip. 

Britt verkar uppleva det som jobbigt när butiken mäter framgång med hur många personer man 

griper, men tacklar detta med något som jag upplever som ganska stor självsäkerhet och 

självförtroende i att hon vet att hon kan göra ett bra jobb ändå. Det är dock oklart om det är 

egenskaper som hon delar med sina arbetskamrater, hon tror nämligen att just brist på 

självförtroende kan bidra till att arbetskamrater kan jämföra eller skryta om antal grip som man 

genomfört. Britt menar dock att gripa sällan är enda alternativet, man kan även störa folk som ser 

ut att fundera på att stjäla genom att vistas i närheten så att ingen tillfälle ges eller i vissa fall säga 

till kunden innan stölden har ägt rum.  

M: Vissa butiker har... har väldigt väldigt mycket åsikter .... ehm....Det är inte ovanligt att 

personal kommer in och det är oftast butikschefer. 

R: Är det nästan så att de skulle vara butikskontrollanter själva eller? 

M: Ja, ja.... och Dem, dem vill nog gärna pusha oss till att göra saker vi inte får. 

R: Ok? 

M: Men, men vad jag har hört så....[3s] så jobbar nog de flesta. Det är ju inget roligt att jobba för 

en sån person. 

/.../ R: Nej, men hur gör man då? Försöker man, man på nåt sätt tillfredsställa dem eller...? 

M: Nej, man kan, men det blir ju så att man blir ju mer vakna... eeeh.....ja för grejen är ju också 

den att vi jobbar ju väldigt mycket själva.., så att vi får ju inte så mycket input om hur vi andra 

jobbar. Det mesta jag vet är ju det jag har hört. 

R: Ja? 

M: Det, man, jag hör ju inte så mycket heller. 

R: Ok? 

M: jag kan tänka mig att säkert att man gör så. Men jag vet inte om det är som de säger. 

Oscar berättar likt Britt om att butiken kan bestämma vem och vad han ska bevaka, men att han 

sällan tror att de har rätt i sina bedömningar. 
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O: Nej men alltså säger dem att jag ska kolla på någon alltså.... alltså säger dem att jag ska kolla 

på någon så klart jag kollar på någon så länge jag inte har någon klockren redan på G liksom. 

Men självklart kollar jag på dem, men dem har ju oftast fel. 

Oscar berättar om att man kan få feedback, beröm eller dylikt av butiksägarna. Han tror att det 

finns individuell statistik där han jobbar. Den feedback man får av butiksägarna tolkar jag som att 

det ibland kan vara beröm om man har gjort något bra. Oscar betonar att han griper väldigt många 

som han sedan släpper när han fått tillbaka varan, han kallar det för att inte vara ”gripkåt” och jag 

tolkar det som att han menar att man kanske gör ett bättre jobb om man inte har fokus på att gripa 

människor. 

Analys 

Arbetsmetodernas grund 

Arbetsmetoderna kan precis som i resultatavsnittet förstås genom en uppdelning in i två delar – 

identifikation och reaktion. Intervjudeltagarna anger några olika källor till vardera delarna.  

Jag uppfattar det som att Oscar väljer ut den som är mest misstänkt och gör sedan en analys av vad 

som är mest (kostnads)effektivt i det specifika fallet. Att han ”alltid” anmäler ”småkids” tolkar jag 

som att han tror att en rättslig process mot dem har en större långsiktig påverkan och kan vara 

effektivt under en längre tidsperiod än om man anmäler äldre personer som redan är kriminellt 

belastade. Oscar berättar att det är lätt att identifiera vilka som man ska misstänka och att han lärt 

sig allt innan han tog jobbet som butikskontrollant, han säger till skillnad ifrån Britt och Maja att 

han inte lär sig av sina kollegor, utan att man inte kan lära sig grunden så. Hur man lär sig det 

grundläggande för att bevaka människor förtydligas dock inte, han kanske syftar till att det krävs 

en livserfarenhet som man inte kan lära utav andra eller till att det inte går att arbeta efter hur 

andra arbetar. Alla tre betonar att alla butikskontrollanter arbetar och genomför bevakning  på 

olika sätt. Det är också en del av friheten som Britt uppskattar, att man får utföra sin bevakning 

hur man själv vill.  

Majas uttalande om att hon inte bevakar folk som inte verkar misstänkta efter de kriterier hon har 

tolkar jag som att hon till skillnad ifrån Britt inte ser att alla är misstänkta tills de betalat. 

Reflektioner om arbetsmetoder 

Oscar beskriver att man kan få arbeta i butiker där man ”presterar bra”, vad kan då anses som bra? 

I intervjun uppfattar jag det som att man i en ”bra” butik hittar många som snattare, oavsett åtgärd 
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så får man tiden att gå om man har någon att bevaka. I citatet säger han att det kan vara psykiskt 

jobbigt att gå en dag utan grip och att man känner sig nöjd när man genomfört ett, därför tolkar jag 

det som att hur bra en dag är enligt Oscar kan grundas i hur många grip man gör också. 

I citatet beskriver Maja som förslag till varför gripna är så medgörliga att det kan vara ett rop på 

hjälp. Detta stämmer överens med hennes uttalanden om att de som stjäl ofta kan vara socialt 

utsatta människor utanför samhället. 

Jag uppfattar det som att Majas och Britts intuition antingen är undermedveten och därför är svår 

att förklara, eller att det är de fysiska egenskaperna och intrycken de definierar som påverkar 

intuitionen. Det är möjligt att, kanske främst Britt med sin mångåriga erfarenhet, har lärt sig att 

undermedvetet reagera på tecken som egentligen är fysiska, t.ex. de tecken hon räknar upp i 

intervjun.  

Samtliga ID säger att man söker efter den person som verkar mest misstänkt. Maja säger 

visserligen att hon skulle kunna hjälpa den person som hon tydligt hade störst chans att påverka, 

men att en sådan situation aldrig har inträffat. Då det aldrig har hänt henne är det oklart hur hon 

faktiskt skulle handla. Att svara att man hellre skulle hjälpa en person än att gripa någon som det 

gör detsamma för blir istället en fråga om medmänsklighet. Det naturliga, medmänskliga, vore 

att svara att man hellre hjälper en människa än att bara ställa till trubbel för en annan. I övrigt 

säger hon dock att man kan se hur olika misstänkta personer är och att hon väljer den som verkar 

mest misstänkt. Hur kan man tolka det här, och varför väljer man den personen som verkar mest 

misstänkt? Varför rationaliserar man och varför väljer man den mest misstänkta? Maja anger 

som en anledning att man inte ska följa efter folk som handlar och att de inte ska känna sig 

övervakade. Uitfrån den anledningen tolkar jag det som att man genom att alltid välja den som är 

mest misstänkt skapar en sorts trygghet för sig själv när man bevakar, då även om den misstänkte 

känner sig förföljd och inte tänkte ta något så var det ändå den mest misstänkte. Genom att alltid 

bevaka den mest misstänkte minskar man på så vis risken att bevaka människor som inte tänkt 

stjäla. 

Oscar anger att man känner sig nöjd av att gripa människor och alla ID anger att vissa eller flera 

butiksägare kan mäta framgång med antalet grip, och kanske framförallt genom antalet 

ingripanden man gör, även om de inte resulterar i ett grip. Beteendet att förfölja den som är mest 

misstänkt kan således vara för egen vinning – det är mer troligt att något händer, man får reagera 

på det och man får något att rapportera till butikspersonalen vilket gör butikspersonalen nöjda, 

eftersom de märker att de får arbete utfört för det de betalar. Maja och Britt säger dock att de 
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tycker det är jobbigt att arbeta i butiksmiljöer där framgången mäts i antalet ingripanden och att 

det kanske snarare sänker motivationen att hjälpa butiken än höjer den. Ändå är antalet 

ingripanden något de själva strävar efter igenom att de alltid söker efter den mest misstänkte. Jag 

tolkar det som att Britt och Maja gärna utför sitt arbete men inte vill ha dålig kritik för om det inte 

lever upp till butikspersonalens förväntan.   

Majas reflektion om att det inte går att vara ”100% säker” alltid på alla grip man genomför tolkar 

jag som att det är svårt att följa lagtexten till punkt och pricka. Hon menar att alla 

butikskontrollanter arbetar som hon i de fallen. Jag tolkar det sistnämnda uttalandet som en form 

av normalisering av det egna beteendet för att rättfärdiga det och att det finns tydliga fall där det 

faktiskt går att följa lagen till punkt och pricka. 

Proaktivt och reaktivt arbete 

Arbetet som faktiskt utförs av ID verkar utifrån beskrivningarna för alla vara reaktivt. Alla ID 

beskriver det som sin arbetsuppgift att se ett brott och ingripa, även om reaktionen kan vara att 

man skrämmer bort den misstänkte istället för att gripa.  

Eftersom alla intervjupersoner beskrivit att syftet är att som butikskontrollant inte synas tills dess 

att man beslutar sig för att reagera menar jag att man inte kan se det arbetet de utför som proaktivt 

brottsförebyggande. Man kan  tänka sig att varje brottsförebyggande handling skulle vara såpass 

synlig att den har en proaktiv inverkan på övriga i butiken, att man visar upp sin närvaro och 

utövar en allmänprevention för alla andra i butiken genom att reagera på en misstänkt persons 

handling. Detta verkar dock inte vara ett syfte med gripandet, då jag anar en viss ovilja hos 

intervjupersonerna att synas eller avslöja sig och gärna genomför ett så lugnt grip som möjligt. 

Just att utöva allmänprevention är inte heller något som någon ID reflekterar uttryckligen över. I 

resultatdelen kan man läsa om när Oscar berättade att han kan erbjuda den gripne att diskret följa 

med till griprummet
13

 i väntan på polis. Han motiverade det under intervjun med att folk oftast 

brukar bete sig lugnt om man erbjuder dem ett diskret sätt att komma ur situationen, som till 

exempel att slippa bli direkt transporterad till griprummet. Jag anser att detta talar mot att Oscar 

arbetar proaktivt.  

                                                 

13
 Griprum, även kallat omhändertaganderum, är ett rum särskilt avsett för den gripne och den som utfört gripet där de 

kan invänta polisens ankomst. Det finns hos vissa butiker och är något butiksägarna själva får tillhandahålla. Rummen 

kan vara särskilt inredda för att höja säkerheten för den som utfört gripet (Bevakningsbranschens Yrkes- och 

Arbetsmiljönämnd 2004) 
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En relevant fråga är hur jag skulle ha identifierat ett proaktivt arbete, d.v.s. kan jag tänka mig en 

situation där en civil väktare faktiskt kunde arbeta proaktivt? Jag skulle vilja påstå att ett proaktivt 

arbete som civilklädd vore svårt, utöver det teatraliska allmänpreventiva gripandet jag nämnde 

ovan, vilket är naturligt då uniformen är civil för att man ska kunna smälta in i civil miljö. 

Exempel på vad proaktiva handlingar skulle kunna vara är att man redovisar statistik över hur 

många man griper (t.ex. i aktuell butik), aktivt och väldigt synligt skyltar med att civil 

övervakning sker och att man kombinerar den civila tjänsten med en uniformerad för att verka 

avskräckande. Andra och tredje förslaget är sådant som jag vet sker i butiker men inte utförs av 

butikskontrollanterna själva. 

Jag har antagit att butikskontrollanter reagerar på sina misstankar för att identifiera snattare och 

förhindra eller gripa för brott. Ur ett longitudinellt perspektiv kan man dock tänka sig att 

reaktionen på brott ger en långsiktig proaktiv effekt; att reaktionen ger en prevention, allmän eller 

individuell. Till exempel föreslår alla intervjudeltagare att en insats mot unga skulle kunna ge en 

långsiktig individualpreventiv effekt, långt mer långsiktig än mot en äldre gärningsman.  

Reflektion av analys 

I analysen har jag kommit fram till att ID har olika syn på hur man lär sig arbetsmetoder för 

bevakning; att man kan lära sig dem av kollegor och/eller att man kan lära sig dem själv och av 

egen erfarenhet. Gemensamt för båda metoderna är att man lär sig av erfarenhet, oavsett om det är 

den egna eller en kollegas. För att utvecklas och lära sig nya erfarenheter måste man alltså 

antingen tala med nya kollegor eller försöka gripa någon ny. Det har även framkommit att alla ID 

vill bevaka den som är mest misstänkt, även om man har olika metoder för att hitta den som är 

mest misstänkt, beroende på vad för erfarenhet man fått ta del av. Min reflektion kring detta är att 

såtillvida man har en viss bas av typmisstänkta (t.ex. baserat på beteenden,  folkgrupper, sociala 

grupper) och inte ständigt talar med nya kollegor med nya typmisstänkta, så kommer det ständigt 

att finnas en grupp som står utanför bevakning, nämligen de som aldrig blir tillräckligt misstänkta. 

Vilka är de och varför blir de aldrig misstänkta? En anledning kan vi ha fått i analysen, nämligen 

att ID Maja förklarade vilka hon misstänkte med en bakomliggande faktor till varför varje 

misstänkt stal. Det kan vara så att i vissa fall, om den som bevakar inte kan tänka sig en sådan 

bakomliggande faktor, så blir man inte misstänkt. 
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Avslutning 

Syftet med detta arbete har varit att utreda och analysera enskilda butikskontrollanters 

arbetsmetoder och se hur de reflekterar kring dem. Detta har skett utifrån de tre kvalitativa 

intervjuer som har utförts i samband med författandet av den här uppsatsen. Analysen startade 

utifrån tre frågeställningar som formulerades kring hur ID lärt sig sina arbetsmetoder, reflekterar 

över dem och om de resonerar kring dem som proaktiva eller reaktiva. Utifrån min tolkning och 

analys av intervjuerna har jag kommit fram till följande: 

Maja har lärt sig sina arbetsmetoder av kollegor och utbyter nya erfarenheter med dessa 

kontinuerligt. Hon baserar sina misstankar på erfarenheter och flera misstänkta attribut kan 

adderas för att en person ska bli mer misstänkt. Hon vill bevaka den personen som hon anser är 

mest misstänkt, kanske detta beror på att hon inte vill störa människor som man inte tror stjäl. Hon 

anser att fler sinnen än synen borde få vara med och bedöma om man uppfattat ett brott på bar 

gärning
14

 och tror att alla kollegor i alla företag griper för brott även om det inte skett på bar 

gärning. Hon reagerar på brott reaktivt. 

Oscar har lärt sig sina arbetsmetoder av livserfarenhet och anser inte att man kan lära sig något 

nytt av kollegor. Han baserar sin bevakning på känslor, om en person känns misstänkt eller ej. Han 

vill bevaka den person som är mest misstänkt, han säger att han alltid bevakar någon som kommer 

att begå ett brott då. Han tycker att det känns bra, på ett sätt belönande att gripa någon, men att det 

finns andra sätt att ingripa på. Även om han reagerat på ett handlande kan han låta bli att gripa om 

han inte tror att en rättegång skulle påverka personen och han ändå kan få tillbaka varan till 

butiken. Han reagerar på brott reaktivt. 

Britt har lärt sig sina arbetsmetoder av kollegor och utbyter nya erfarenheter med dessa 

kontinuerligt. Hon baserar sina misstankar på erfarenheter och söker förklara och motivera till 

varför en viss grupp stjäl. Hon uppskattar friheten i arbetet. När hon bevakar söker hon efter den 

person som anses mest misstänkt. Hon vill inte att de butiker som beställer hennes tjänster ska 

mäta framgången i bevakningen på antalet ingripanden som sker. Hon reagerar på brott reaktivt. 

                                                 

14
 Se definition av BYA för bar gärning i Bilaga 2 
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Bilaga 2 - utdrag ur ”Utbildningspärm för butikskontrollant”  
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