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Kolbjörn Guwallius är född 1977
och är verksam som journalist,
författare, fotograf och föreläsare.

Tidigare böcker av Kolbjörn Guwallius

Sätta färg på staden, 2010
Grip till varje pris, 2014
Förneka till varje pris, 2014

Det var aldrig meningen att de skulle bli särskilt många. Det var aldrig tänkt att 
de skulle fi nnas överallt. I stället var de närmast ett tillfälligt svar på polisbristen. 
Men snart 40 år senare tar den egentliga polisen allt fl er steg tillbaka från 
ordningshållningen och ersätts av ordningsvakter – utan att någon riktig debatt 
har förts eller några lagar ändrats.

Ordningsvakter har efter en kort kurs på tio dagar befogenhet att använda 
våld och andra polisiära maktmedel. Men de har inte bara långtgående 
rättigheter gentemot andra, de har också själva ett utsatt yrke. Ordningsvakter 
möter risker i en vardag full av berusade och nyckfulla personer, risker som de 
inte har fått verktyg att hantera.

Journalisten Kolbjörn Guwallius gör en unik genomgång av yrkets historia och 
beskriver institutionens världsunika roll i samhället. Genom ett wallra� reportage 
inifrån ordningsvaktsutbildningen får läsaren veta hur lagens förlängda arm 
förbereds på ett oförutsägbart och ibland farligt arbete.

Kolbjörn Guwallius har tidigare skrivit den hyllade avslöjande reportageboken 
Grip till varje pris (Verbal förlag 2014) om de rättsvidriga väktarmetoderna i 
Stockholms tunnelbana och Sätta färg på staden (Dokument Press 2010) om 
gatukonstens relation till samhället.

Sagt om Grip till varje pris av Kolbjörn Guwallius

Storartad journalistik, boken avslöjar ett vådligt snedsteg i vårt rättssamhälles dunkel
Situation Sthlm

Välbehövlig granskning, kittlande som det största äventyr
Sydsvenskan

En klassisk granskning, ett gräv över tid, en viktig bok
Tidskriften Scoop

»HUR HÖLL JAG DEM? Jag
visade dig precis!«

Jag får inte rätt på hand-
fängslen, som trilskas och vrider

sig i händerna på mig. Två bojor 
och en kedja som förbinder dem 

ska ligga på precis rätt sätt, dess-
utom i höger hand fastän jag är 

vänsterhänt. Nu skäller instruktö-
ren ut mig efter noter. Han tycker att 

han har visat hur man gör. Toleransen 
för avvikelser tycks minimal.

»Jag visar dig inte en gång till. Så hål-
ler jag handfängslen, ser du inte det?« 

säger han och visar med ett grepp som 
får hans knogar att vitna. Den andra han-

den är, faktiskt, en knuten näve i luften och 
situationen känns nästan hotfull. Egentli-

gen är han nog mest frustrerad över att han 
har fått säga till så många av oss att vi är all-

deles för dåliga, samtidigt som så få timmars 
övning återstår.

Det är den sjätte dagen på polisens ordnings-
vaktsutbildning, och den sista av fyra halvdagar 

med praktisk utbildning i tekniker för självskydd, 
konfl ikthantering och frihetsberövande.

Ordningsvakter,

Som   bitr.   Värmeledningsskötare

Smed,

Kunnig Chaufför
CHAUFFÖR

En duktig Magasinskarloch ord.

erhåller duglig person anställning. Löne-
anspråk jämte betyg i avskrift samt foto-
grafi sändes till ”Värmeledning 1919”,
Svenska Telegrambyråns Annonsavdelning,
Stockholm, f.  v.  b.

som även är kunnig gassvetsare, ochTVÅ VANA FILAREerhåller genast anställning, om betygsav-
skrifter insändas tillUpsala Mek. Verkst. & Snickerif. A.-B.,Uppsala.

nyktra och pålitliga, med goda rekomm.,
erhålla plats Lörd- och Söndagsaftnar, tjg.
från kl. 7 till 1. Svar, med telefonnr, till
”Restaurant”, Dagens Nyh., Stureplan.

erhåller plats 1 Jan., event. med bostad
Hänvändelse till sysslomannen, Epidemi-
sjukhuset.

får anställning i Mattsson & Wadstein
A.-B. Glasmagasin, Söder Mälarstrand,
hörnet av Gullgränd.

          , god. pl., Betjänt, Kusk. 17
                Lästmakaregatan, Pl.-B.
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