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Abstract 

The purpose of this study was to examine in depth and analyze how and on what basis selection of 

guests managed by doormen primarily in an exclusive bistro in Stockholm. Qualitative methods in the 

form of personal interviews with door staff and participant observations were made. Interviews with 

doormen who work at two other similar places have also been carried out in order to find the differences 

and similarities in the selection process. To connect the results in a scientific way, we have mainly used 

Pierre Bourdieu's theories of capital forms and the field, and Göran Ahrne and Apostolis Papakostas 

organization theories. Previous research related to the phenomenon of selection in one way or another, 

along with the overarching theories, are used to answer the questions and purpose of this study. The 

study has concluded that membership, social networks, appearance and material assets are critical to be 

included in bistros that happens to have implicit rules and criteria. It has been found that these 

mechanisms can be translated in to sociological terms as social capital, cultural capital and doxa 

(norms). It would also show that the doormen in this study consider the individual’s class membership 

to be a more important attribute rather than ethnicity in the selection process. 

 

Keywords: Selection - Access principles - Doormen - Organization - Social capital 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att på djupet undersöka och analysera hur och på vilka grunder selekteringen av gäster 

sköts av dörrvakterna på framförallt en exklusiv krog i Stockholm. Kvalitativa metoder i form av 

personliga intervjuer med dörrvakterna samt deltagande observationer gjordes. Intervjuer av dörrvakter 

som arbetar på tre andra snarlika krogar har också genomförts i syfte att hitta skillnader och likheter i 

selekteringsprocessen. För att koppla resultaten på vetenskapligt vis har vi främst använt oss av Pierre 

Bourdieus teorier kring kapitalformer och fält, samt Göran Ahrne och Apostolis Papakostas 

organisationsteorier. Tidigare forskning som berör fenomenet selektering på ett eller annat sätt har 

tillsammans med de övergripande teorierna används för att besvara syfte och frågeställning. Studien har 

kommit fram till att bland annat medlemskap, sociala nätverk, utseende, materiella tillgångar och attityd 

är avgörande för att bli inkluderad på krogar som visar sig ha implicita regler och kriterier. Det har visat 

sig att dessa mekanismer kan översättas till sociologiska begrepp som socialt kapital, kulturellt kapital 

och doxa (normer). Det skulle även visa sig att dörrvakterna i denna studie betraktar individers 

klasstillhörighet som ett viktigare attribut än etnicitet i selekteringsprocessen.  

 

Nyckelord: Selektering - Tillträdesprinciper - Dörrvakt - Organisation - Socialt kapital 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vår studie handlar om hur och på vilka grunder selekteringen av gäster sköts av dörrvakter på tre olika 

krogar i Stockholm. Studien har dock fokuserat på en av dessa krogar där selekteringen av gäster är 

hårdare. Krogarna är hårda med selekteringen av gäster vilket innebär att regler och kriterier inte bara är 

strikta, utan även otydliga. Med detta i beaktande vill denna studie hjälpa till att tydliggöra dessa regler.  

 

Med andra ord handlar denna studie om vad som är avgörande kring att antingen bli exkluderad eller 

inkluderad av dörrvakter på dessa krogar. Vi har funnit att dörrvakterna bedömer människor utifrån 

framförallt om de betraktas som medlemmar, deras sociala nätverk, klädsel, utseende och attityd. Enligt 

dörrvakterna i denna studie framkom det att människors etnicitet inte är en viktig sorteringsmekanism. 

Vi har istället kunnat fastställa att det sker en kategorisering utifrån människors påstådda 

klasstillhörighet. Det skulle visa sig att denna selektering görs på grund av att de krogar som 

dörrvakterna arbetar på, eftersträvar en viss publik. Samtliga dörrvakter som intervjuades ansåg dock att 

kategorisering av människor med basis på till exempel utseende eller klasstillhörighet är orättvist. Med 

tanke på att denna studie utgör ett absolut första steg i denna riktning, anser vi att fenomenet kring 

selektering i krogmiljön kräver mer uppmärksamhet.  
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1. Inledning 

I samhället förekommer exkludering och inkludering av människor vardagligen. På arbetsmarknaden har 

vissa svårare att få arbete än andra, i bostadsmarknaden exkluderas människor på grund av olika 

anledningar och med privatiseringen av skolor selekteras vissa barn avsiktligen in i vissa skolor. 

Gemensamt för alla dessa områden är att det alltid finns så kallade gatekeepers som kontrollerar, 

selekterar, inkluderar och exkluderar människor utifrån olika kriterier. Dessa kriterier varierar dock 

beroende på fält. För att belysa hur fenomen som sker på makronivå även förekommer på mikronivå 

behandlar denna studie hur selektering av människor sker i ett semi-organiserat fält. Till skillnad från en 

vanlig organisation kan individer tillträda ett semi-organiserat fält trots att de är anonyma och utan att 

vara tvungna att återvända. I vissa semi-organiserade fält måste ibland olika krav uppfyllas för att få 

tillträde1. Vår studie handlar om exkluderingen och selekteringen av människor i ett fält där en 

organisation studeras som ett semi-organiserat fält där regleringen av tillträdet sköts av dess 

representanter.   

 

Tillträdesprinciper varierar beroende på vilket fält man befinner sig i. Inom sjukvården baseras 

tillträdesprincipen på hur stort behov människorna har av att få vård, på högskolan baseras antagningen 

på hur akademiskt meriterade människor är och i en livsmedelsbutik beror det på hur länge man har stått 

i kö2. Vi vill ta reda på vilka tillträdesprinciper som gäller på tre exklusiva krogar i Stockholm där 

dörrvakter sköter tillträdet genom att selektera gäster.   

 

Stockholms nattliv präglas av många populära krogar som fyller ut sin kapacitet snabbt och därefter 

noggrant måste välja vilka gäster som får släppas in. På dessa ställen finns inget vanligt kösystem som i 

till exempel affärer där principen first in-first out (FIFO)3 råder, det vill säga ett kösystem där man 

väntar på sin tur för att slutligen bli betjänad. Istället för en vanlig kö formas en slags klunga av 

människor utanför dörrvakternas område där igenkända ansikten och ett visst antal andra gäster släpps in 

av dörrvakter vars arbetsuppgifter är att selektera gäster utifrån en rad olika kriterier. 

                                                
1 Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis, Organisationer, samhälle och globalisering, 2002. s. 23 
2 Castillo, Daniel, Statens förändrade gränser: en studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden, Acta 
Universitatis Stockholmiensis, Stockholm, 2009, s. 19 
3 Princeton, se länk i källförteckning 
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Det är intressant att undersöka hur denna selektering av gäster görs av dörrvakterna på några av de mest 

exklusiva krogar i Stockholm eftersom media har beskrivit denna typ av selektering på krogmiljö som 

etnisk diskriminering4. Krögare får dock ställa krav och önskemål vad gäller klädsel och målgrupp så 

länge det inte strider mot diskriminering som grundas på viss ras, kön, etnicitet eller religion5 eftersom 

det strider mot lagen. Av denna anledning hoppas vi kunna sprida kunskap kring hur selekteringen av 

gäster går till genom att analysera och identifiera likheter mellan selektering på krogen och selektering 

på andra fält. Media skriver till exempel om en krog som delar ut nycklar till gäster som är välkomna i 

deras VIP-del, en del av krogen där endast ett fåtal utvalda får vistas, och där alla andra exkluderas6. 

Med hjälp av Göran Ahrne och Apostolis Papakostas tankar om hur olika organisationer själva 

bestämmer sina regler och krav kring tillträde och medlemskap7, kan vi förstå detta fenomen bättre. 

 

Det är viktigt att analysera dörrvakternas tillvägagångssätt i deras arbete eftersom vi har fog att tro att 

selekteringsprocessen handlar om bland annat vem du är, vilka du känner, och hur du ser ut. Av denna 

anledning tror vi att Pierre Bourdieus olika kapitalformer tillsammans med begreppen fält och doxa kan 

korrelera med huruvida vissa människor får tillträde på olika krogar. Dessa teoretiska begrepp används i 

denna studie som analysverktyg för att förstå på vilka grunder dörrvakter selekterar gäster ur ett 

organisationsperspektiv. 

 

Vår studie kommer även att berikas med en tidigare studie som behandlar estetikens betydelse vid 

anställning. Även tidigare forskning vad gäller kösystem och stamgästers betydelse kommer att 

komplettera denna studie. Denna studie kommer slutligen kunna nå en större förståelse kring 

selekteringsprocesser med hjälp av tidigare forskning om hur dörrvakter selekterar gäster i en populär 

nattklubb i USA, som får betraktas som den mest tongivande inspirationskällan för vår studie.  

1.1  Syfte  och  frågestäl lning  

Syftet med vår studie är att på mikronivå belysa ett övergripande fenomen som existerar på makronivå i 

samhället, det vill säga avsiktlig inkludering och exkludering av människor i olika fält. Med detta i 

åtanke kommer vi även att identifiera vilka tillträdesprinciper som råder i ett semi-organiserat fält där 

normer och kriterier kring tillträde är implicita. De valda krogarna i denna studie kommer vara ett 

hjälpmedel för att belysa detta fenomen. 

                                                
4 Sveriges Radio, se fullständig länk i källförteckning [besökt 11/27-2014, 17:34] 
5 Diskriminering och exkludering. En introduktion, Ingrid Sahlin & Nora Machado, 2008. s. 174 
6 Allt om Stockholm, se fullständig länk i källförteckning [besökt 11/22-2014, 16:27] 
7 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 15 
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Inom fält som exempelvis sjukhus är tillträdesprinciper baserade på behov. Det är logiskt att människor 

med störst behov till vård ska gå före dem med mindre behov. När populära krogar har fyllt sin kapacitet 

finns det inga formella, tydliga regler för vilka som kan få tillträde, förutom att man ska till exempel ha 

uppfyllt en angiven åldersgräns. Med denna studie hoppas vi inte bara på att belysa ett fenomen som 

finns på makronivå i ett specifikt fält, utan även att vi kan bidra med kunskap och vidare förståelse kring 

vilka tillträdesprinciper som kan gälla på ett fält, samt hur regleringen kring tillträdet sker utifrån 

informella kriterier. Av denna anledning har vi valt följande frågeställningar: 

 

● Hur kan tillträdet regleras i ett semi-organiserat fält? 

● På vilka grunder sker selekteringen av gäster av dörrvakter? 

 

Till vår hjälp använder vi oss av organisationsteoretiska begrepp som definieras av bland andra Göran 

Ahrne och analyserar samt besvarar vår första frågeställning. Med hjälp av Pierre Bourdieus olika 

begrepp kring kapitalformer, doxa och fält besvarar vi vår andra frågeställning. I den avslutande 

diskussionen väver vi slutligen ihop båda frågeställningarna. 

1.2  Avgränsningar  

För att illustrera hur ett semi-organiserat fält kan hantera reglering av tillträde har vi valt att avgränsa 

oss till att studera tre krogar i Stockholm men vi vill samtidigt analysera och utgå närmare från en av 

dem. Anledningen till att vi vill fokusera mer på en krog är för att kunna studera dörrvakternas 

selekteringsprocess djupare och för att ha en stark utgångspunkt när vi jämför den med de andra 

krogarna för att ta reda på om de valda krogarna i grunden opererar på samma sätt.  

 

Vår centrala utgångspunkt kommer att ligga på vår specifikt valda krog som vi har gett pseudonymen 

Garçon. Stället vi valt att fokusera på är en populär och anrik krog med lång historia som är belägen runt 

Stureplan, som vi även bedömer vara den mest exklusiva av de tre krogarna i denna studie. Det är 

allmänt känt att det är svårt att komma in på detta ställe eftersom den är väldigt populär och det ofta är 

fullt redan tidigt på kvällen, därmed vill vi påstå att denna krog är ett extremfall inom krogvärlden vad 

gäller tillträdet samt selektering av gäster.   

 

I denna studie begränsar vi oss till krogar då vi tror att vanliga nattklubbar har en tendens att fylla sin 

gästkapacitet på ett annat sätt än selektering av gäster med hjälp av till exempel ett vanligt kösystem 

eller gästlista. Det är även på grund av den existerande studien där den amerikanska professorn Lauren. 
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A. Rivera undersöker selekteringen av gäster i en nattklubb som vi istället vill undersöka 

selekteringsprocessen på krogar.  

2. Tidigare forskning  

I studien Social distinctions in interaction: Social selection and exklusion at an elite nightclub av 

Lauren A. Rivera studeras dörrvakters selektering av gäster på en exklusiv nattklubb i New York med 

hjälp av Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. Det visade sig att kulturellt kapital spelade en stor roll i 

dörrvakternas selekteringsprocess, men det sociala kapitalet hade en större, avgörande roll i 

selekteringen av gäster i denna nattklubb8. Utifrån det objektifierade- och förkroppsligade kulturella 

kapitalet visade det sig att dörrvakterna försökte bedöma gästernas potentiella beteende och ekonomiska 

status genom att titta på kläder eller på deras kroppsspråk samt deras attityd. Rivera säger att välkända 

ansikten i eliten kommer in först, det vill säga kändisar. Detta tolkas även som att stamgäster, var den 

starkaste orsaken som ledde till att få tillträde till nattklubben. Vidare var det sociala nätverk som var 

den efterföljande orsaken till att bli inkluderad eller inte. Studien kom även fram till att det fanns en 

subtil rasism i dörrvakternas tillvägagångssätt9.  

 

I ovan nämnda studie har Rivera forskat kring vilka mekanismer som dörrvakterna selekterar gäster 

utefter, vilket innebär att människor som vill nå en resurs måste bli bedömda av dörrvakterna innan de 

kan få tillträde. Huruvida människor kan få tillgång till en knapp resurs diskuteras i Daniel Castillos  

avhandling. Castillo menar att det finns olika typer av tillträdesprinciper för att nå en önskad resurs. En 

klassisk sådan är en kassakö där den som anländer först får möjligheten att utföra något önskvärt. Den 

klassiska kassakön är med andra ord tidsbaserat, det vill säga baserat på när någon anländer till själva 

kön. Det finns andra tillträdesprinciper som kan vara baserade på helt andra aspekter såsom människors 

behov, där den som är i mest behov får tillträde eller, baserade på merit, där den som är mest 

kvalificerad kan få tillträde10. I vår studie har det framkommit att de studerade krogarna inte använder 

sig av den klassiska köprincipen och av denna anledning kommer vi att studera vilka tillträdesprinciper 

som gäller.  

 

För att ta reda på hur människors sociala nätverk kan leda till önskade resurser har rapporten På tröskeln 

till lönearbete beaktats där det bland annat diskuteras hur människor med utländsk bakgrund blir 

exkluderade från arbetsmarknaden. Företagens rekryteringsprocess beskrivs innefatta både formella och 

                                                
8 Rivera, Lauren, A, Social distinctions: Social selection and exclusion at an elite nightclub, 2010. s. 231 
9 Rivera, L, 2010, s. 251 
10 Castillo, D, 2009, s. 19 
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informella beslut där arbetssökande slutligen bedöms utifrån kompetens och andra kvalifikationer som 

ska uppfyllas. Betydelsen av människors sociala nätverk som ska leda till värdefulla tillgångar kopplas 

även till exkludering på arbetsmarknaden. Forskning har visat att människor med invandrarbakgrund 

som söker arbete sällan har ett lika starkt etablerat socialt nätverk för att få tillgång till arbete i 

jämförelse till infödda svenskar, som har betydligt lättare att få ett arbete via sitt sociala nätverk11. I 

detta avseende tolkas rekryterare vara gatekeepers som analyserar ansökningar och på basis av det 

organisationen efterfrågar, bedömer huruvida personen är kvalificerad nog och sedan tar ett beslut. Vad 

som krävs av arbetssökande tenderar att vara outtalat och oreflekterat12. Vi ser även tendenser av detta 

på krogen där reglerna kan vara väldigt otydliga och således oskrivna. När arbetssökande har snarlika 

kvalifikationer är det även utseende och uppträdande som arbetsgivare och rekryterare bedömer13. 

Arbetsgivare och rekryterare lägger stor vikt vid utseende och uppträdande eftersom företagets 

kundsegment ofta ställer krav på estetik14. Huruvida människors utseende spelar roll vid dörrvakters 

selekteringsprocess är även en aspekt som kommer att analyseras i vår studie.  

 

För att en organisation likt krogen ska kunna behålla sin önskade image och nisch krävs att dörrvakter 

uppfyller en roll som så kallade “bottlenecks”. Dessa funkar som en liten del av ett stort maskineri som 

medför att helheten blir bra. Ett exempel är företag som använder sig av receptionister där eventuella 

kunder eller besökare måste ta sig förbi för att få träffa en chef, VD eller liknande. Har man bokat ett 

möte så får man tillåtelse att ta sig förbi receptionisten15. En koppling till krogen är att du i vissa fall 

behöver ha bokat bord för att dörrvakten, det vill säga gatekeepern, ska släppa in dig. Krogar har å andra 

sidan nyckelroller att via sina anställda göra gästerna nöjda så de återkommer eftersom en stamgäst ger 

mer lönsamhet16. Att ha nöjda gäster har många fördelar där det bland annat nämns att lojala gäster 

minskar kostnader för att dra till sig nya gäster samt att dessa kan fungera som ett företags ambassadör 

som sprider positiva rykten. 

 

                                                
11 Neergard, Anders, På tröskeln till lönearbete, 2006, s. 31 
12 Neergard, A. 2006, s. 33 
13 Chiu, R K & Babcock R D, The relative importance of facial attractiveness and gender in Hong Kong selection decisions, 
2002, s. 141-155 
14 Johansson, L & Johansson, M, Den offentliga sektorns estetiska krav på arbetskraften, 2006, s. 2 
15 Queues, Priorities, and Social Process, Barry Schwartz, 
Source: Social Psychology, Vol. 41, No. 1 (Mar., 1978), s. 3-12 
16 Bengtsson. K & Strojil. E, Sociala medier- att mäta marknadsföringseffekter, Magisteruppsats, 2010, s. 9 
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3. Teoretiska analysverktyg 

3.1  Krogen  som  ett  semi-‐organiserat  fält   

I samhället finns organisationer som utgörs av människor med speciella band till varandra. Trots att 

individer inom organisationen byts ut kommer organisationen att leva vidare17. De kan bestå av företag 

vars anställda anses ingå i en organisation som är just det företag de jobbar på. En vanlig typisk 

organisation består enligt Ahrne och Papakostas av medlemskap, hierarkier, regler, observering och 

sanktioner18. Begreppet semi-organiserade fält syftar på en organisationsform som existerar mellan de 

formella organisationerna. Ett sådant fält behöver dock inte tillämpa alla ovanstående fem element så 

länge det består av minst ett19. Det semi-organiserade fältet som undersöks i denna studie innefattar i 

huvudsak två av dessa element, nämligen medlemskap och regler.  

 

Vad som kännetecknar ett semi-organiserat fält är frihet och anonymitet, ett fält där människorna får 

vistas utan att behöva känna ett tvång till att behöva anknyta sig till organisationen i fråga. Till skillnad 

från en vanlig organisation som till exempel en arbetsplats har individer inte friheten, de är inte 

anonyma och de är anknutna till organisationen via ett anställningsavtal. Individerna i ett semi-

organiserat fält behöver alltså inte återvända om de inte vill, men trots denna frihet är det dock inte alltid 

helt upp till de själva att bestämma om man får tillträde till fältet. Likt en byggnad med särskilda 

ingångar för de anställda och för eventuella övriga, till exempel besökare på ett varuhus, kan 

människoflödet regleras på ett eller annat sätt20. Oftast beskrivs ett semi-organiserat fält som ett fält där 

representanter för organisationen inte ska reglera tillträdet, representanter uppges enbart kunna 

informera människor om vad som inte är tillåtet att göra21. Organisationer, oavsett form, får dock 

bestämma regler själva så länge de inte bryter mot lagen, och tillträdet kan regleras med hjälp av 

formella regler såsom åldersgräns, legitimation eller mer informella regler såsom att en viss klädkod 

behöver uppfyllas22. Att inte uppfylla vissa krav kan innebära att man inte alltid får tillträde. De 

informella reglerna som finns inom organisationer skulle kunna betraktas som normer, därför anser vi 

det lämpligt att analysera de studerade krogarnas normer med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp kring 

doxa.  

 

                                                
17 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 15 
18 Ibid. 
19 Ahrne, G & Brunsson, N. 2014. s. 86 
20 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 17 
21 Ahrne, Göran, Social Organizations, Interactions inside, outside and between Organizations, 1994, s. 71 
22 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 23 
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Enligt Ahrne finns det auktoriteter inom organisationer som ser till att regler följs för att medlemmar i 

en organisation ska få vara kvar eller ens få tillträda fältet. Människor som vill tillträda fältet måste 

förhålla sig till organisationens olika regler för att inte bli sanktionerade23.  I denna studie undersöks 

vilka de implicita reglerna i krogmiljön är och hur tillträdesprinciper till en knapp resurs, regleras med 

dörrvakter som krogens representant. Som vi nämnt under avsnittet tidigare forskning finns det olika 

typer av tillträdesprinciper beroende på fält. Dessa kan vara baserade på tid, meriter eller annat. 

Tillsammans med bland annat de organisationsteoretiska begreppen medlemskap, regler och nisch 

upplevde vi det vara lämpligt att studera vad tillträdesprinciperna baseras på de valda studerade 

krogarna.  

 

De olika regler som en organisation kan ha beror på vilket mål organisationen i fråga har24, till exempel 

att de strävar efter en viss nisch. Till exempel kan en bar nischa sig genom att enbart spela en viss typ av 

musik och människor som gillar just den typen av musik kan tänkas besöka puben. En nisch kan 

förklaras även genom den population som organisationen består av25. För att skapa och upprätthålla en 

viss nisch har organisationer auktoriteter som kan sköta denna reglering utifrån organisationens 

önskemål26 i åtanke vilket i princip innebär att representanten för organisationen inte handlar efter 

personliga motiv27. I vår studie studeras krogen som ett semi-organiserat fält där vi har undersökt hur 

dörrvakter reglerar tillträdet av gäster när krogen fyllt sin gästkapacitet, baserat på krogens önskade 

nisch.  

 

Personer som återvänder till det semi-organiserade fältet med viss frekvens kan skapa en relation till 

organisationen, trots att denne inte givit ett löfte om att återvända. Denna relation kan då betraktas som 

en informell och implicit relation28. Den här typen av relationer kan utvecklas och tolkas som ett slags 

medlemskap29, vilket i sin tur kan leda till att medlemmen kan komma att behandlas annorlunda jämfört 

med icke-medlemmar30. En människa som betraktas tillhöra en organisation har rätt till att bli insläppt, 

medan människor som inte tillhör en organisation kan bli exkluderade. Organisationer har själva rätten 

att bestämma vem som är medlem och har därmed även rätt till att ta bort medlemsstämpeln31. Den 

implicita relationen en människa kan skapa med representanten för organisationen kan tänkas vara en 

                                                
23 Ahrne, G, 1994, s. 89 
24 Ahrne, G. & Brunsson, N. 2014. s. 90 
25 Ahrne, G. 1994, s. 89 
26 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 20 
27 Ahrne, G. & Brunsson, N. "Organization outside organizations: the significance of partial organization" 2014. s. 86 
28 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 26 
29 Ahrne, G. & Brunsson, N. 2014. s. 87 
30 Ahrne, G. & Brunsson, N. 2014 s. 86 
31 Ibid. 
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stamgäst på en krog, som genom att återvända till krogen upprepade gånger blivit en slags medlem av 

organisationen. Denne kan då tänkas bli behandlad annorlunda jämfört med dem som inte är stamgäster 

när en krog har fyllt sin gästkapacitet genom att alltid bli inkluderad. Stamgästen har dock inget tvång 

att återvända till ett semi-organiserat fält likt en krog, eftersom denne fortfarande är anonym och inte har 

en anknytning till krogen annat än att denne är stamgäst.  

3.2  Fältets  regler  

Krogen kan beskrivas vara ett socialt fält beståendes av formella regler, normer och viss struktur av 

positioner som aktörerna i fältet kan ha. Aktörens position är av objektiv karaktär vilket innebär att de 

existerar oavsett om aktörerna är medvetna om det eller inte. Positionerna är dessutom baserade på 

under- och överordning vilket innebär att de ingår i en hierarki32. Exempelvis är professorer över 

studenter i det vetenskapliga fältet. På samma sätt vill vi studera om det finns liknande hierarkier av 

människor på krogen. Positionerna i det sociala fältet är relationellt definierade, vilket innebär att en 

positions mening bestäms av dennes relation till övriga sociala positioner i det sociala fältet33. Aktörens 

position bestäms av den mängd av den generella kapitalformen som denne besitter inom det fält, det vill 

säga hur mycket en aktör besitter av det fältspecifika kapitalet34. I vår studie undersöks om kroggästers 

kapital har någon betydelse på krogen. Valet av att studera huruvida gästernas olika kapitalformer har 

något inflytande på krogens fält är intressant eftersom varje fält har sin egen kapitalform och ger 

inflytande och därmed makt på ett visst fält. Utanför det specifika fältet slutar det fältspecifika kapitalet 

att ge inflytande. Om en aktör exempelvis har ett stort konstnärligt kapital har denne ett inflytande på 

det konstnärliga fältet, men så fort personen går utanför fältets yttre gräns så minskar inflytandet35.  

 

Eftersom olika typer av kapital är aktiva på olika fält36, vi vill undersöka om olika typer av kapital kan 

ha en avgörande roll för att bli inkluderad i ett fält. Med detta i åtanke finns även en föreställning om att 

olika fält, som till exempel krogen, har speciella normer som dessutom är otydliga. Dessa implicita 

normer har vi valt att betrakta som de informella reglerna som finns på semi-organiserade fält. Enligt 

Bourdieu bestäms inte en aktörs position i ett fält enbart av ens mängd kapital, aktören måste även 

förhålla sig till de normer som gäller på det specifika fältet37. Fältet kan även vara en arena för 

konflikter som uppstår när aktörer på fältet vill förbättra samt försvara sina egna positioner. Detta 

                                                
32 Aakvaag, Gunnar C., Modern sociologisk teori 1 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 164 
33 Aakvaag, G. 2011, s. 168 
34 Aakvaag, G. 2011, s. 169 
35 Ibid. 
36 Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.), Klassisk och modern samhällsteori, 3, [utvidgade och rev.] uppl, 
Studentlitteratur, Lund, 2007. s. 273 
37 Aakvaag, G. 2011, s. 170 
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eftersom fälten består av särskilda normer som Bourdieu kallar för doxa, som beskrivs vara 

föreställningar om vad som är rätt och fel, normalt eller onormalt. De mest otydliga är oftast de mest 

självklara normerna i ett fält eftersom de är så pass naturliga att de inte ens behöver vidare förklaringar 

om varför de existerar38. Därför kan normer för de etablerade inom fältet vara helt självklara och medan 

det är helt främmande och därmed otydliga för de som inte är bekanta med fältet. Doxa beskrivs 

närmare vara ett fälts spelregler eller normer39.  

 

För vår studie har det varit viktigt att analysera detta fälts normer eftersom tillgången till krogen bevakas 

av dörrvakter som ser till att dessa uppfylls. Denna studie har i avsikt att förklara hur dörrvakterna ser 

till att normer följs och att kriterier uppfylls för att rätt människor ska kunna delta i krogens fält. 

3.3  Betydelsen  av  kapitalformer  på  krogen  

För att förstå dörrvakternas tillvägagångssätt i selekteringen av gäster har vi valt Pierre Bourdieus 

kapitalbegrepp som analysverktyg. Bourdieu beskrivs som en konfliktteoretiker som alltid velat belysa 

maktstrukturer och dominans som i samhällets ögon inte alltid erkänns och som ofta missuppfattas40. 

Därför anser vi det vara lämpligt att studera kategorisering av människor med hjälp av framför allt 

kapitalformerna och begreppet doxa. En människas sociala position i samhället är ett resultat av 

sammanslagningen av olika kapitalformer, det vill säga socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital41.  

Detta blir då det som anses vara personens status42. I denna studie kommer dörrvakterna att betraktas 

som bedömingsexperter som utvärderar människors olika kapitalformer.  

 

Socialt kapital består av människans sociala nätverk som till exempel familj, vänner, bekanta, kolleger, 

grannar, etc. Människors sociala nätverk spelar en avgörande roll för att ta del av olika fördelar, som till 

exempel få tillgång till arbete eller nå andra resurser. Hur stor det sociala nätverket har inverkan kring 

inkludering på krogen undersöks i vår studie. Ekonomiskt kapital betraktas generellt sett som den 

viktigaste kapitalformen och omfattar individernas ekonomiska resurser. Det var därför även viktigt för 

oss att undersöka vikten av detta kapital på krogarna som vi studerat. Kulturellt kapital omfattar bland 

annat huruvida människor uppfattar finkultur samt människors utbildningsnivå43. Denna kapitalform har 

vi använt för att avgöra huruvida gästernas utbildningsnivå, yrke, kultur eller liknande är en avgörande 

inkluderingsmekanism.  
                                                
38 Ibid 
39 Ibid. 
40 Aakvaag, G, 2011, s. 161 
41 Aakvaag, G, 2011. s. 165 
42 Bourdieu, Pierre, Practical reason: on the theory of action, Polity, Oxford, 1998. s. 4-5 
43 Aakvaag, G, 2011, s.166 
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Det kulturella kapitalet är av symbolisk karaktär och kan delas in i två delar, det objektifierade och det 

förkroppsligade kulturella kapitalet44. Det objektifierade kapitalet syftar till materiella ting som till 

exempel klädsel och andra materiella ting som vi kan se med blotta ögat. Utbildning, språk och etnicitet 

är exempel på sådant som tillhör det förkroppsligade kulturella kapitalet, detta är en kapitalform som vi 

inte kan se med blotta ögat45. I många andra fält och sammanhang spelar både klädsel och utseende en 

avgörande roll inom selekteringsprocesser46. Den tidigare forskningen förklarar den stora betydelsen 

som klädsel och utseende kan vara för arbetssökande. Här har det till exempel fastställts att attraktiva 

människor tenderar att få tillgång till arbete lättare än de som betraktas att vara mindre attraktiva47. Av 

denna anledning var det därför viktigt att analysera om och hur viktigt människors materiella tillgångar i 

form av klädsel samt utseende är i dörrvakternas selekteringsprocess.   

3.4  Resonemang  kring  val   av  teorier  

För att analysera hur regleringen sköts i ett semi-organiserat fält kommer vi med hjälp begreppen 

medlemskap, regler och nisch kunna nå en förståelse kring hur en organisation som krogen selekterar 

sina gäster. Hur och på vilka grunder själva selekteringen av gäster går till har Pierre Bourdieus begrepp 

kring kapital, fält och doxa lett till besvarandet av våra frågeställningar.  

 

Organisationsteorierna har valts som teoretiska utgångspunkter eftersom de går att applicera på fenomen 

som inte bara existerar på krogen utan även i helt skilda fält. Med hjälp av Bourdieus teorier kring de 

olika kapitalformerna, fältet och doxa använder vi krogen som ett medel för att belysa hur en 

organisation reglerar tillträde i ett semi-organiserat fält. Dessa begrepp kommer tillsammans med 

organisationsbegreppen medlemskap och regler användas för att analysera vad tillträdesprinciperna 

baseras på när gästkapaciteten har fyllts på de tre krogarna denna studie innefattar.  

 

Organisationer har rätt att nischa sig, och i denna studie undersöks hur de valda krogarna med 

dörrvakter som gatekeepers går tillväga för att uppnå den önskade nischen i form av selektering av 

gäster. Krogarna i denna studie kan illustreras som ett semi-organiserat fält likt ovan nämnda byggnad 

som exempel, där dörrvakterna reglerar tillträdet beroende på gästens relation till krogen samt huruvida 

de motsvarar krogens önskade nisch. Organisationer får som tidigare nämnt ställa krav på till exempel 
                                                
44 Brante, Thomas, Andersen, Heine & Korsnes, Olav (red.), Sociologiskt lexikon, 1 uppl., Natur och kultur, Stockholm, 
2001, s. 170 
45 Bourdieu, Pierre, Distinction: a social critique of the judgement of taste, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 
1984. s. 125 
46 Chiu, R K & Babcock R D, 2002, s. 141-155 
47 Warhust, Nickson, Witz & Cullen, Aesthetic Labour in interactive Service work, 2000, s. 3-18 
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klädsel för dem som vill ha tillträde, själva klädkoden kan då betraktas som en formell regel, medan 

vilken exakt typ av klädsel som gäller kan betraktas som en informell och implicit norm. Vi undersöker i 

denna studie om det kan finnas ett samband mellan människors kapitalformer och krogens önskade 

nisch. För att nå en förståelse kring hur dessa informella regler upprätthålls i detta fält har vi undersökt 

dörrvakternas selekteringsprocess. Selektering innebär att människor kategoriseras och det har därför 

varit viktigt för studien att få en överblick kring hur dessa skillnader görs. Vi vill undersöka vilka 

attribut som är viktiga för att inkluderas i krogens fält. Med hjälp av begrepp som objektifierat kulturellt 

kapital och socialt kapital undersöks betydelsen av människors materiella tillgångar samt sociala nätverk 

i detta fält. 

 

Den tidigare forskningen kring människors utseende inom rekrytering har visat hur de som uppfattas 

som attraktiva blir anställda före mindre attraktiva48. Med detta i åtanke undersöker vi hur viktig 

utseendet är i krogens fält. Även Ahrne hävdar att utseende och klädsel har en stor betydelse för hur 

människor uppfattas, speciellt när man aldrig har mötts tidigare49. Framförallt klädseln kan uttrycka 

kultur eller klasstillhörighet samt huruvida personen är modemedveten eller inte. I vår studie är denna 

aspekt central då vi undersöker hur och på vilka grunder dörrvakter bedömer gäster som vill besöka de 

valda krogarna med hjälp av framför allt det objektifierade kulturella kapitalet som analysverktyg. 

Begreppet medlemskap ska å andra sidan ge en bättre förståelse för hur en organisation som krogen 

inkluderar sina stamgäster och exkluderar andra med hjälp av gatekeepers som reglerar 

tillträdesprinciperna. Vi utgår från att människor som betraktas som stamgäster kan ha ett implicit 

medlemskap på de valda krogarna och kan på grund av detta kringgå dörrvakternas selekteringsprocess. 

Med detta sagt undersöker vi vilken betydelse människors kapitalformer kan ha för att bli inkluderad när 

de inte är igenkända som stamgäster av dörrvakterna.  

 

Det är på grund av dessa anledningar som vår empiri kommer att analyseras med hjälp av Bourdieus 

olika begrepp, organisationsteorier, den tidigare forskningen kring utseendets betydelse samt 

tillträdesprinciperna, vilka har varit till stor hjälp för att nå en större förståelse kring detta fenomen samt 

besvarandet av studiens frågeställningar. 

 

                                                
48 Chiu, R K & Babcock R D, 2002, s. 141-155 
49 Ahrne, G, 1994, s. 74-75 
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4. Metod 

Det här är en kvalitativ studie som undersöker dörrvakternas selekteringsprocess. Dörrvakterna i denna 

studie arbetar på tre olika krogar i centrala Stockholm och har i arbetsuppgift att hantera tillträde av 

gäster. Valet av kvalitativ metod grundar sig i att vi på djupet ville ta reda på hur dörrvakterna tänker när 

de selekterar gäster.  

4.1  Urval   

Vi har valt att studera tre krogar som våra respondenter arbetar på och vi har framförallt valt dessa 

utifrån ett strategiskt urval. Via bekanta fick vi hjälp med att få tag på respondenter som arbetar på just 

de krogar vi valt att undersöka. Dessa krogar får betraktas som extremfall inom krogvärlden vad gäller 

selektering av gäster. Många andra krogar i Stockholm arbetar med ett vanligt kösystem och ingen 

särskild selektering, vilket av den anledningen inte är intressant för denna studie.  

 

Vad gäller våra intervjurespondenter har vi valt dem ur en strategisk utgångspunkt eftersom de är noga 

utvalda av oss50. Detta har vi fått hjälp med av bekanta som är insatta i krogbranschen. Samtliga 

intervjuade dörrvakter arbetar på krogarna vi studerar och några av dessa fick vi kontakt med genom 

våra andra respondenter, vilket även betyder att vi använt oss av ett snöbollsurval51. Detta innebär att vi 

via våra respondenter, identifierat likasinnade som skulle anses vara lämpliga att intervjua. Till de 

aktörer vi valt att intervjua i detta fält tillhör sex stycken dörrvakter vars uppgifter är att selektera gäster 

till de krogar de arbetar för. Tre av dem arbetar på en och samma arbetsplats medan de tre resterande 

arbetar på två olika krogar. Vidare har det även varit viktigt för denna studie att få tag i dörrvakter som 

har lång erfarenhet eftersom det kan stärka vår studie och trovärdighet.  

 

En bakgrundsintervju har även gjorts med en klubbarrangör som tidigare drivit en nattklubb i centrala 

Stockholm som blev tillgänglig med hjälp av ett strategiskt urval. Vi ansåg att det är viktigt att intervjua 

en klubbarrangör eftersom det är den personen som väljer specifik nisch som klubben skall 

karakteriseras av. Denna nattklubb har under senare år gjort sig känd genom att vara tydlig med att alla 

människor är välkomna, till skillnad från de krogar som våra andra respondenter figurerar i.  Ur ett 

organisationsperspektiv vill vi även belysa hur skillnaden i klientel kan uppstå. Vi valde att kontakta och 

intervjua den här personen eftersom vi vet att han är aktiv i frågor som rör diskriminering, samt det 

faktum att han själv har en fot i nattklubbsbranschen. 

                                                
50 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 138 
51 Aspers, Patrik, Etnografiska metoder, Liber, Malmö, 2011. s. 95 
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4.2  Kval itativa   intervjuer  

Kvalitativa intervjuer handlar om att förstå hur respondenten tänker, vilka erfarenheter denne har samt 

hur respondentens föreställningsvärld ser ut. Tanken med att ha kvalitativa intervjuer är att få komplexa 

och innehållsrika svar52 och eftersom vi var intresserade av att hitta mönster och ta reda på hur och på 

vilka grunder våra respondenter selekterar gäster var denna metod lämplig.  

 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning ansåg vi det vara lämpligt att använda semi-

strukturerade intervjuer53, vilket innebär att vi haft möjlighet att följa upp respondenternas svar under 

pågående intervju och således kunna fördjupa oss så mycket som möjligt. Detta eftersom vi har 

förväntat oss att våra respondenter har sån pass lång erfarenhet i sin bransch och kunskaper kring 

selektering av gäster att de kan prata fritt utan att ha behövt leda dem alltför mycket. En intervjuguide 

med konkreta frågor användes, vilket möjliggör en slags fråga-svarsdialog-situation54. Intervjuguiden är 

strukturerad på sådant sätt att respondenten haft möjlighet att styra ordningsföljden på frågorna, samt att 

följdfrågor kan formuleras beroende på det svar man får.  

 

4.2.1  Genomförande  av   intervjuer  

Innan intervjuerna lät vi respondenterna läsa genom intervjuguiden för att de skulle få en förståelse och 

känna sig förberedda kring de frågor som skulle ställas. De kvalitativa intervjuerna har skett i en lugn 

miljö för att minimera störningsmoment och eventuella oljud som kan försvåra transkriberingen. 

Intervjuerna tog mellan 30 minuter och 80 minuter. Det var även viktigt att intervjuerna skedde i en lugn 

miljö så respondenterna känt sig avslappnade55. Av denna anledning föreslog vi ett lugnt café i centrala 

Stockholm där vi kunde genomföra fem av samtliga intervjuer. Resterande intervjuer skedde hemma hos 

en respondent och på en av arbetsplatserna innan respondenten påbörjade sitt arbetspass. Intervjuerna 

har genomförts av personer som inte har någon relation till respondenterna. Detta för att minimera 

risken för att både respondenterna och intervjuaren blivit påverkade av att känna varandra. Alla 

intervjuer spelades in för att vi i efterhand skulle ha möjlighet att transkribera materialet i lugn och ro. 

Samtliga intervjuer bestod av en intervjuare och en respondent. Den första intervjun betraktade vi som 

en testintervju för att i efterhand justera några av frågorna så att intervjuguiden skulle bli så perfekt som 

möjligt.  

                                                
52 Trost, J. 2010 s. 25 
53 Ibid 
54 Aspers, P. 2011, s. 143 
55 Trost, J. 2010. s. 65 
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4.3  Observationer  

Vi använder oss av en etnografisk metod som förutom kvalitativa intervjuer går ut på att observera 

aktörer i dess naturliga miljö56, i det här fallet aktörernas arbetsplats som är krogen. Enligt Arthur 

Stinchcombe kan man genom att observera aktörers beteende få en större insikt och förståelse för hur 

människor agerar i vissa sammanhang57. I denna studie kan vi till exempel genom att observera gästers 

beteende och utseende få en större förståelse för vilka typer av människor som får tillträde till fältet och 

vilka kriterier de måste uppfylla.  

 

Med hjälp av observationerna fick vi möjlighet att ta reda på om intervjusvaren stämde överens med det 

som faktiskt observerades. Det var viktigt för vårt genomförande att vi var integrerade i fältet, men 

samtidigt ha ett klart avstånd till aktörens motivation av deras handlande samt att inte överta dessas 

intressen. En forskare bör med andra ord vara intresserad och engagerad av fältet men samtidigt inte 

vara alltför engagerad58. Då en av oss har arbetat inom krogbranschen och innehar en viss förförståelse 

av detta fält, fann vi det lämpligt att den som är minst integrerad i fältet att genomföra observationerna. 

Vi strävade hela tiden efter att observera ur en opartisk synvinkel, men med hjälp av den förförståelse 

som en av oss har av fältet, har detta underlättat vår förståelse av empirin.  

 

4.3  Genomförande  av  observationer  

Eftersom våra respondenter angav att det var under kvällstid på helger det selekterades som mest, 

genomfördes sex stycken observationer på krogen vi fokuserar på, som vi kallar för Garçon. 

Observationerna skedde mellan 23-01 på fredagar och lördagar under ungefär fem veckors tid under 

november och december månad år 2014. Under observationerna fick en av oss tillåtelse att stå 

tillsammans med dörrvakterna på Garçon för att studera dessas arbetssätt och observera hur 

selekteringsprocessen går till i verkligheten. Vi fick även möjlighet att ställa relevanta frågor under 

observationerna till dörrvakterna om orsaker till varför de nekar eller släpper in vissa gäster. Med hjälp 

av en besöksräknare som vi fick låna av dörrvakterna har vi kunnat ta reda på en ungefärlig mängd 

gäster som nekas inträde under observationstillfällena. Fältanteckningar59 har förts under varje 

observationstillfälle för att enklare kunna koppla empirin till vår analys samt för att öka vår förståelse 

kring selekteringsprocessen. 

 
                                                
56 Stinchcombe, Arthur L, The logic of social research, University of Chicago Press, Chicago, 2005. s. 8 
57 Stinchcombe, A L, 2005. s. 7 
58 Aspers, P, 2011, s.110  
59 Aspers, P, 2011, s. 119 
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4.4  Ti l lvägagångsätt  

Under studiens gång har vi varit adaptiva och öppna för att behöva ändra frågeställningar och teorier60. 

Ett exempel på detta är att vår primära val av teoretiska analysverktyg fick genom studiens gång 

sällskap av andra teoretiska begrepp och tidigare studier som vi fann lämpliga att använda oss av. Med 

tanke på att studiens frågeställningar har justeras innebar detta att vi hela tiden har behövt vara adaptiva 

och flexibla för nya infallsvinklar.  

 

Vi har använt oss av både en deduktiv och induktiv utgångspunkt61 där den deduktiva delen främst 

fokuserar på tidigare forskningen kring ämnet och vetenskapliga teorier, samt den induktiva delen som 

består av intervjusvaren och våra observationer. Vårt empiriska material har separat från våra valda 

teorier gett oss rik information vilket innebär att denna studie inte varit styrd av de teoretiska 

utgångspunkterna. De har istället hjälpt oss att förstå vår insamlade empiri genom att användas som 

teoretiska analysverktyg. Teorierna har med andra ord inte bestämt vårt tillvägagångsätt eftersom idén 

om att göra denna studie var bestämd innan både teorin var vald och den tidigare forskningen var läst. 

Vid början av denna studie inledde vi med att leta efter tidigare forskning som handlade om begreppen 

inkludering och exkludering där vi inte kunnat hitta någonting som kopplar begreppen till krogen. Att 

studera detta fenomen på krogen ansåg vi vara högst dagsaktuellt och till slut hittade vi en studie som 

berörde ämnet tillämpat på en nattklubb i USA.  Denna tidigare forskning tillsammans med de valda 

teoretiska utgångspunkterna har varit grunden i denna studie. Tillsammans med detta har vi haft 

möjlighet att bekräfta och komplettera studien med ny information som vi har fått genom att fördjupa 

oss i ämnet genom egna erfarenheter i form av kvalitativa intervjuer och observationer. Intervjuerna och 

observationerna har skett parallellt under samma tidsperiod för att förstärka förstående kring det 

studerande fenomenet.  

 

4.5  Etiska  aspekter  

Våra respondenter har ställt upp på intervjuer och observationer. Med detta i åtanke har dessa rätt till sin 

integritet under hela studiens gång, det vill säga från första kontakt, intervjutillfälle samt observationer 

och avslutningsvis vid förvaring av materialet. Det har av denna anledning varit viktigt för studien att ha 

fått samtycke av respondenterna62. Alla intervjurespondenter har innan intervjuerna och observationerna 

informerats om att både de själva och krogen de jobbar, eller har jobbat för, kommer vara anonyma, 

                                                
60 Layder, D, Sociological practice: linking theory and social research, SAGE, London, 2005. s. 132 
61 Layder, D. 2005. s. 133 
62 Vetenskapsrådet s. 21 [fullständig länk i källförteckning] 
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detta för att både skydda våra respondenters integritet63 och krogarnas rykte. Kortfattat innebär 

anonymitet att namn eller andra igenkänningstecken inte kommer att identifieras64.  

 

Vi anser att det har varit viktigt att empirin försvarats konfidentiellt eftersom samtliga av våra 

respondenter kan riskera sina arbeten om vissa igenkänningstecken skulle spåras till dem. 

Respondenterna informerades om detta och samtliga har gett ett skriftligt samtycke65 om att ställa upp 

observationer och som informanter på intervjuer. 

4.6  Trovärdighet  och  general iserbarhet  

Att beakta reliabilitet är irrelevant för denna studie eftersom att dessa begrepp främst riktar sig mot 

kvantitativa studier66. Vi kan däremot anta att vi har en hög validitet och giltighet eftersom vi besvarar 

våra frågeställningar och vi undersöker det vi avser att undersöka. Validitet innebär med andra ord 

huruvida en studies frågor kan ge svar på det man vill undersöka67. Genom att kombinera kvalitativa 

intervjuer och observationer i det studerade fältet hoppades vi kunna utföra en trovärdig studie och 

analys. Att kombinera metoder leder även till en större förståelse av det studerade fenomenet68. Vi anser 

att antalet respondenter räcker eftersom de har lång erfarenhet och även representerar en stor del av 

arbetskraften på de krogar som dessa arbetar på vilket därmed kan stärka studiens trovärdighet69. 

Empirisk mättnad anses ha uppnåtts i denna studie då vi antog att fler intervjuer hade resulterat i 

upprepning av svar och därmed endast blivit ännu mer tidskrävande för oss i onödan70. Det var inte 

aktuellt att utveckla studien i annan riktning och därför upplever vi vår empiri som tillräcklig71. Vad 

gäller respondenternas trovärdighet, har detta styrks genom att vi kunnat bekräfta intervjusvaren med 

hjälp av observationer. Empirin har vi sedan direkt kunnat koppla till både vår tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Eftersom vi inte ämnar statistiskt generalisera i denna studie är det lämpligare att tala om huruvida vi 

kan bidra genom överförbarhet eller teoretisk generalisering. Genom att studera och belysa ett fenomen 

med hjälp av olika teoretiska analysverktyg hoppas vi kunna bidra till kunskapsmassan genom att man 

                                                
63 Trost, J, 2010. s. 61 
64 Ibid. 
65 Trost, J, 2010, s. 124 
66 Trost, J, 2010, s. 134 
67 Djurfeldt, G, Larsson, R, Sjärnhagen, O, Statistisk verktygslåda- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa 
metoder, 2010, s. 104 
68 Layder, D, 2005, s. 68 
69 Trost, J, 2010. s. 143 
70 Aspers, P, 2011, s. 201 
71 Ibid. 
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möjligtvis kommer kunna använda vår studie som tidigare forskning72. Studier som kan komma att 

behandla fenomen som tillträdesprinciper i semi-organiserade fält kan gynnas genom att överföra denna 

studies analys.  

 

Som vi även kommer att redogöra nedan har vi kodat empirin tillsammans, för att kunna fastställa vad 

som var det absolut viktigaste att ta upp. Tillsammans granskade vi materialet genom diskussioner för 

att kunna analysera empirin, vilket vi anser tillför trovärdigheten. Materialet är ett resultat av intervjuer 

som rör tre olika krogar vilket kan styrka studiens trovärdighet. Hade vi endast studerat en krog skulle 

det ha varit svårare för oss att kunna få en övergripande förståelse av selekteringsprocesser i 

krogvärlden.  

4.7  Bearbetning  av  empiri   

Vi har utgått utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt för att koda materialet73, detta genom att ta viktiga 

begrepp ur våra teoretiska utgångspunkter och med hjälp av tidigare forskning skapat ett flertal teman 

som vi avslutningsvis kopplat intervjusvaren till. Våra huvudteman med Bourdieu samt 

organisationsteorier skapades med tillhörande underkategorier med hjälp av en minneskarta (se bilaga 2) 

och till dessa har vi kopplat olika svar som blivit tillgängliga genom vår empiri74. Tematisering och 

kodning har genomförts tillsammans för att underlätta analysprocessen genom att enklare kunna koppla 

teorin med empirin.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades var för sig och genom att lyssna på materialet tillsammans och 

granskat transkriberingen flera gånger, kunde vi urskilja likheter och skillnader vilket underlättade 

kodnings- och tematiseringsprocessen. Fältanteckningar vi gjort under observationerna har kopplats till 

intervjusvaren. Under denna process har vi hela tiden haft diskussioner kring materialet för att hålla oss 

uppdaterade och för att få en gemensam övergripande förståelse. Kodning, tematisering tillsammans 

med vårt empiri har varit byggstenar i vår resultat och analysdel.  

4.8  Metodkrit ik  

Vi anser att metoderna som använts i denna studie, tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna, har 

varit lämpliga för att belysa och analysera reglering av tillträdet på krogar där normer är implicita. 

Studien hade möjligtvis även kunnat gynnas av gruppintervjuer istället för enbart enskilda intervjuer. 

                                                
72 Ahrne, Göran. & Svensson, Peter (red.), Handbok i kvalitativa metoder, TPB, Johanneshov, 2011 s. 205 
73 Boyatzis, Richard E, Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, SAGE, London, 
1998, s. 29 
74 Boyatzis, R E, 1998, s. 53 
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Gruppintervjuer hade möjligtvis kunnat ge ytterligare svar och perspektiv som vi inte fått genom våra 

enskilda intervjuer. Vi hoppas dock att denna studie genom överförbarhet och teoretiskt generalisering 

kommer kunna användas för att jämföras med andra fält där processer som selektering, inkludering och 

exkludering sker. Samtidigt som vi anser att antalet observationer har hjälpt oss att både få en förståelse 

kring detta fenomen och kunna jämföra det vi observerar med våra intervjuer, hade ett större antal 

möjligtvis varit optimalt.  

5. Resultat och analys 

För att underlätta läsningen av studiens resultat och analysdel finner vi det lämpligt att upprepa studiens 

syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att på mikronivå belysa ett övergripande fenomen 

som existerar på makronivå, samt identifiera tillträdesprinciperna på de studerade krogarna. Därmed blir 

våra frågeställningar följande: 

  

● Hur kan tillträdet regleras i ett semi-organiserat fält? 

● På vilka grunder sker selekteringen av gäster av dörrvakter? 

 

Som vi nämnt tidigare har vi utgått från en specifik krog med pseudonymen Garçon, med motivering att 

selekteringen av gäster är hårdare där än på andra krogar.  

 

Information om respondenter (tabell) 

Respondenter Arbetsplats Erfarenhet (antal år) 

Gustav Garçon 15 år 

Rikard Garçon 8 år 

Lukas Garçon 6 år 

Fredrik Haket 9 år 

Peter Bravo 3 år 

Niklas Bravo 8 år 

Alejandro, nattklubbsarrangör Soffan 12 år 

Samtliga namn är fingerade 
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Respondenterna i tabellen ovan har intervjuats för att möjliggöra besvarandet av våra frågeställningar 

och syfte. Genom det empiriska materialet från intervjuer, kombinerat med våra egna observationer på 

krogen Garçon, har det varit möjligt att ta reda på vad som krävs för att individer ska få tillträda när 

krogen fyllt sin kapacitet. Dörrvakterna i denna studie har bidragit till att få en djupare förståelse kring 

hur selektering av gäster går till. Dessutom har vi kunnat utveckla en förståelse för hur en exklusiv krog 

kan nischa sig, och med detta i beaktande har vi sett att det finns ett samband mellan 

tillträdesprinciperna och krogens nisch. Vi vill därför analysera möjliga tillträdesprinciper på krogen och 

vad de baseras på.  

5.1  Implicit   medlemskap  

På liknande sätt som Ahrne och Papakostas menar att människor som tillhör vissa organisationer har rätt 

att bli insläppta i samma organisation tolkar vi det som att vissa gäster och inte minst sagt krogens 

stamgäster på samma sätt hör till Garçon genom att ha ett implicit medlemskap i organisationen. Dessa 

får därmed tillträde enklare än de som inte tillhör krogens kundsegment, eftersom medlemskap i det här 

sammanhanget är att bland annat vara igenkänd. 

  

På min krog är det ett måste att vara igenkänd om du betraktar dig som stamgäst. Jag har jobbat här i 

sju år, jag känner igen de flesta av våra stamgäster. De är ju här flera gånger i veckan och jag vet till 

och med vad vissa heter. (Rikard)  

  

Ovanstående citat tyder på att det är dörrvakterna som ger krogens stamgäster ett bekräftande på deras 

medlemskap genom att inkludera dem i fältet. Dörrvakterna måste sträva efter att identifiera stamgäster, 

därför valde vi att ställa specifika frågor kring detta under intervjuerna. Samtliga respondenter uppgav 

att där de arbetar inte finns något annat sätt att visa sitt medlemskap än att helt enkelt vara igenkänd av 

vakten. Individer som är medlemmar i andra organisationer har till exempel ett medlemskort att uppvisa 

för att bekräfta sitt medlemskap. Under våra observationer på Garçon kunde vi bekräfta att människor 

som är stamgäster måste förlita sig på att dörrvakterna känner igen dem för att kunna få tillträde. Detta 

påminner oss om det som Ahrne syftar på, att det inom varje organisation finns en auktoritet som kan 

reglera tillträdet till själva organisationerna. Auktoriteten ser, enligt Ahrne, till att de givna regler och 

normer följs75. Om människor inte följer dessa normer och regler kan de bli sanktionerade i form av 

exkludering. Under våra observationer fick vi betrakta hur människor som anses som medlemmar ändå 

                                                
75 Ahrne, G, 1994, s. 89 
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inte fick tillträde till krogen. Vid ett tillfälle nekade en av våra respondenter en gäst, som beskrevs vara 

en god stamgäst, tillträde till Garçon för dennes beteende några kvällar tidigare. Vi blev nyfikna och 

undrade vad det var som gästen hade gjort för att inte få tillträde. Dörrvakten berättade att stamgästen 

upprepade gånger hade misskött sig i form av att vara alltför berusad och otrevlig mot barpersonalen på 

krogen. Här kan vi se en tydlig koppling till hur människor som innehar ett medlemskap i form av att 

vara en stamgäst blir utdelad en sanktion som konsekvens efter att inte ha följt organisationens normer. 

  

  

I ett semi-organiserat fält likt krogen är gäster inte tvungna att återvända76, däremot tjänar både krogen 

och gästen på att ha en god relation till varandra. På samma sätt kan du till exempel få den sjätte 

kaffekoppen gratis på ett café, men då krävs det att du återkommer minst fem gånger innan för att få din 

sjätte kopp gratis. Detta är ett sätt att få kunden att återkomma vilket resulterar i ekonomisk vinst för 

caféet men även gästen tjänar på det i längden. Även klubbarrangören Alejandro uppgav att stamgäster 

prioriteras när nattklubben fyllt sin kapacitet. 

  

Kommer du som ny kan det vara svårt att komma in. Stället tar 250 personer, det funkar inte rent 

praktiskt att ha en öppen dörr. Du har folk som alltid stödjer dig, självklart ska lojala gäster som stöttar 

oss varje helg prioriteras. (Alejandro) 

  

Här ser vi ett tydligt exempel på hur människor som uppfattas som stamgäster behandlas annorlunda 

gentemot människor som inte är det. Vi upplever att detta går att koppla till det som Ahrne och 

Brunsson menar med att organisationens medlemmar kan förväntas behandlas annorlunda jämfört med 

icke-medlemmar. I krogens fält blir konsekvensen att medlemmar belönas med en plats på krogen trots 

att det är fullt medan icke-medlemmar kan bli exkluderade. För att vara en stamgäst krävs det dock att 

gästen återvänder med en viss frekvens för att fortsätta bli igenkänd av dörrvakterna och således behålla 

en slags symbolisk nyckel som ger dem tillträde till krogen. Men gör de inte detta så riskerar de att 

förlora sin nyckel, och därmed stamgäststämpel och då ökar risken för att bli nekad inträde. 

  

Om till exempel en mindre viktig stamgäst slutar att komma på ett tag så kan vi neka denne inträde. Det 

kan vara till exempel en gubbe som bara köper bärs och alltid kommer ensam, han tillför inget helt 

enkelt. (Lukas)   

 

                                                
76 Ahrne, G & Papakostas, A, 2002. s. 23 
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Ur ett organisationsperspektiv tyder detta på att gästen tappar sin stämpel som stamgäst inte bara genom 

att sluta besöka krogen, men även på grund av det faktum att stamgästen inte längre tillför något positivt 

till krogens önskade nisch. Under en av våra observationer kunde vi även få detta bekräftat då 

dörrvakten på Garçon nekade en kvinna vid ett tillfälle som påstod att hon varit stamgäst på krogen för 

fem år sedan innan hon flyttade utomlands. Dörrvakten, Rikard, förklarade för henne att han inte kände 

igen henne och att han tyvärr inte kunde hjälpa henne in. Garçon har vid det här laget fyllt sin 

gästkapacitet och hjälper då främst stamgäster att komma in. När kvinnan lämnat platsen förklarade 

Rikard för oss att kvinnan inte uppfyllde kriterierna vad gäller krogens önskemål och att man dessutom 

måste besöka krogen frekvent för att betraktas som stamgäst. Här fann vi ytterligare en koppling till att 

människor som inte anses inneha ett medlemskap i form av att vara stamgäst inte får tillträde till fältet, 

vilket innebär att icke-medlemmar behandlas annorlunda jämfört med medlemmar.  

 

Det är inte bara icke-medlemmar som riskerar att bli exkluderade eller annorlunda behandlade. 

Människor som inte uppfyller krogens önskemål kring utseende eller klädsel riskerar även de att inte få 

tillträde till fältet. Som tidigare nämnt i inledningen har de krogar som våra respondenter arbetar på 

ingen FIFO-kö77, utan gäster släpps in beroende på om de är stamgäster eller enligt vissa andra kriterier 

som överensstämmer med krogens nisch. Detta tyder på att det är dörrvakterna som avgör om kraven 

uppfylls för att vistas i detta semi-organiserade fält. Gäster som prioriteras och i princip alltid kommer 

in när krogen fyllt sin kapacitet har visat sig vara exempelvis kändisar och bra stamgäster, andra gäster 

selekteras efter implicita kriterier. Detta kan vi koppla till det som Daniel Castillo hävdar, att 

tillträdesprinciper, förutom behov-, merit-, och tidsbaserade, kan vara baserade på olika principer 

beroende på fält78. På krogarna i denna studie kan det tolkas som att det finns två olika 

tillträdesprinciper; en som gäller för kändisar och stamgäster medan den andra utgår från selektering av 

gäster beroende på huruvida de överensstämmer med krogens önskade nisch. Vi upplever det som att 

kändisar har ett slags automatiskt medlemskap, eftersom de medför att krogens positiva image 

förbättras. 

 

När Garçon fyllt sin gästkapacitet får, enligt våra respondenter, en stamgäst generellt sett ta med sig en 

gäst. Detta beror dock helt på vem stamgästen är. 

  

“Man kan säga att vi har en hierarki i kategorin stamgäster. Vissa är viktigare än andra. Och vissa 

känner folk som vi känner till. Jag menar, vi har faktiskt stamgäster som är offentligt kända som kan 

                                                
77 Princeton, se länk i källförteckning 
78 Castillo, D, 2009, s. 21 



 

22 
 

komma inglidandes i ett par Adidas-byxor. Dom här får ta med sig hur många som helst trots att det är 

fullt. ” (Rikard) 

  

Citatet ovan tolkar vi som att vikten av att ha ett medlemskap på Garçon kan vara avgörande för att nå 

en önskad resurs, samt att det finns medlemmar som får vissa förmåner jämfört med andra medlemmar. 

Vi tyckte att det var intressant att våra respondenter uppgav att det finns en hierarki inom kategorin 

stamgäster. Under våra observationer kunde detta bekräftas då vi uppmärksammades om att vissa 

stamgäster endast tilläts ta med sig en gäst, medan andra kunde ta med sig i princip hur många som 

helst. Vi fick även möjligheten att faktiskt skåda det stora flödet av stamgäster. Under våra 

observationer började även vi att känna igen vissa människor. Individer som är kända ges enligt våra 

respondenter mer frihet eftersom de bidrar positivt till krogens yttre image.  

  

5.2  Att  skapa  en  nisch  

Gäster som inte betraktas som stamgäster måste uppfylla helt andra kriterier i jämförelse med en 

återkommande stamgäst, det är dessa vi identifierar som de informella reglerna en organisation kan ha79. 

Det har visat sig att det kan handla om till exempel en gäst betraktas som attraktiv eller välklädd, vilket 

vi anser tyder på att dessa attribut tillhör krogens önskade nisch.   

  

”Om det kommer tre äldre herrar när det är fullt, som jag vet har cash, kan jag till exempel prioritera 

tre vackra kvinnor eller tre snyggt klädda män före dem trots att de kanske inte kommer köpa ett skit.” 

(Niklas) 

  

Ovanstående citat tyder på att de vackra kvinnorna och de välklädda männen släpps in för att de anses 

tillföra organisationens image något positivt, vilket i det här sammanhanget bör ses som en implicit 

norm samt ett kriterium som enligt dörrvakterna bör uppfyllas för att kunna bli inkluderad i detta fält. 

När människor inte är stamgäster baseras tillträdesprincipen på att bedöma hur bra de passar in med 

krogens önskade nisch. Detta görs genom framför allt genom att bedöma deras klädsel, det vill säga det 

objektifierade kulturella kapitalet, eftersom det är av symbolisk natur. Vi tolkar även Niklas citat som att 

gästernas ekonomiska kapital är av mindre värde i selekteringsprocessen. 

  

                                                
79 Ahrne, G, 1994, s. 71 
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Samtliga respondenter poängterade att det är nödvändigt att selektera gäster eftersom att de valda 

krogarna helt enkelt inte har plats för alla, och då inkluderas stamgäster och människor som stämmer 

överens med organisationens önskemål och image. Detta för att krogen är en vinstdrivande organisation 

och får genom sina gäster en viss image som slutligen lockar en viss typ av gäster och således genererar 

mer pengar för krogen. Organisationer har som tidigare nämnt själva rätt att bestämma sin nisch och 

därmed även de informella regler som uppstår i samband med nischen. Det kan exempelvis vara som att 

ha en viss klädkod80. 

  

”Krogen gynnas av selektering främst för att visa sin image och med viss image följer ekonomisk 

vinning.”(Rikard)  

Vi har en del av restaurangen som är scenen. Dessa bord är krogens skyltning, här vill man inte sätta 

vem som helst, utan helst kända personer eller snygga brudar. Trots att det finns bord lediga så säger vi 

till “vanliga” gäster att det är fullt. (Lukas) 

  

Ovanstående citat från Rikard och Lukas tyder på att enstaka bord sparas till vissa speciella gäster trots 

att man till övriga gäster säger att det är fullbokat. Att krogen i sig är selektiv på detta sätt tyder på att 

organisationen vill bevara sin önskade image genom att nischa sig. Detta kan kopplas till det som Ahrne 

och Brunsson syftar på, att organisationer har rätt att välja sina medlemmar81 som de själva önskar vilket 

återigen bekräftar att de genom dörrvakten, som betraktas som krogens representant, kan välja gäster 

som stämmer överens med den önskade nischen. De informella regler och kriterier som gäller på 

krogarna är outtalade och otydliga för allmänheten, dörrvakterna känner dock till krogens implicita 

regler och kan på så sätt rekrytera in gäster som anses uppfylla kriterierna. 

  

Samtliga dörrvakter som intervjuades uppgav att de nekar betydligt fler gäster inträde än de släpper in, 

detta trots att deras personliga åsikter strider mot både kategorisering och exkludering av människor. 

  

“Mitt jobb är inte moraliskt, jag menar jag kategoriserar och gör skillnad på människor utifrån deras 

utseende. Det är fel, men det är mitt jobb.” (Lukas) 

  

Gustav som är den mest erfarne av våra respondenter, angav att han nekar ungefär 70 personer av 100 

som vill komma in en vanlig fredagskväll. Detta kunde även bekräftas under våra observationer med 

                                                
80 Ibid 
81 Ahrne, G. & Brunsson, N. 2014. s. 90 
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hjälp av en besöksräknare. Det var först när vi insåg hur många människor som nekades inträde vi 

verkligen förstod hur pass exklusiv och populär Garçon är.  

  

Där jag jobbar har jag ett mycket stort förtroende, så jag kan i princip släppa in vem jag vill, den jag 

vill ha in, och som tillför krogen. Men självklart så tänker jag på hur krogen vill ha det eftersom det 

reflekterar kring hur bra jag sköter mitt jobb. (Gustav) 

 

Relationen som dörrvakten har till krogen kan förklaras med hjälp av Ahrne och Papakostas 

organisationsteorier, som säger att en representant i det här fallet är en del av organisationens auktoritet, 

där hans arbetsuppgifter är att vara en slags dörr in till en byggnad. En byggnad där endast de med 

nyckeln får komma in. På liknande sätt som det beskrivs att handlingar som genomförs av människor 

som tillhör organisationen inte sker utifrån deras egna, personliga motiv, kan vi koppla till att våra 

respondenter agerar som krogens förlängda arm och selekterar gäster för att krogen vill upprätthålla sin 

önskade nisch. 

 

5.3  Att  känna  rätt  folk     

Vi upplever att de vanligaste sorteringsmekanismerna vad gäller selektering på de studerade krogarna är 

medlemskap och människornas sociala kapital tätt följt av det objektifierade kulturella kapitalet. Dessa 

sorteringsmekanismer anser vi är de viktigaste aspekterna för att krogarna ska kunna upprätthålla sin 

önskade nisch.  Samtliga intervjuade dörrvakter verifierade först om de känner igen gästen som stamgäst 

eller bekant, vilket tyder på att individens sociala kapital kan vara direkt avgörande för huruvida denne 

får tillträde i det här fältet. Detta eftersom att en gäst som antingen är en lojal stamgäst eller 

familjemedlem uteslutande kommer in före en gäst som dörrvakten inte känner igen. Människors sociala 

nätverk kan därför ge fördelar i form av att ha möjligheten att nå en önskad resurs82, det vill säga besöka 

en önskad krog. I det här sammanhanget har vi identifierat att vänner till dörrvakterna eller övrig 

krogpersonal, kan kringgå de två tidigare nämnda tillträdesprinciperna; det vill säga medlemskap eller 

den bedömning som icke-medlemmar utsätts för. Organisationens representant ska som i teoridelen 

nämnt i regel inte handla utifrån egna motiv utan istället enligt organisationens önskemål83. På krogen 

upplever vi att det stämmer när det kommer till dörrvakternas reglering av tillträde för gäster, förutom 

när det kommer till det sociala kapitalet. När en person får tillträde på basis att denne känner dörrvakten 

anser vi att dörrvakten handlar utifrån personliga motiv. 

                                                
82 Aakvaag, G, 2011, s. 166 
83 Ahrne, G. & Brunsson, 2014. s. 86 
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“Om det är fullt så kommer till exempel min bror eller en nära vän in lika enkelt som till exempel en 

känd artist.” (Rikard) 

 

Här ser vi ett tydligt exempel på hur det sociala kapitalet kan vara direkt avgörande för att bli inkluderad 

på Garçon. Som tidigare nämnt kommer vänner och familj till dörrvakterna in enklare, trots att de inte 

uppfyller kriterierna som gäller för övriga gäster. Samtliga respondenter uppgav att deras familj och 

nära vänner får tillträde automatiskt, trots att det är fullt på stället de jobbar på. Under våra 

observationer kunde vi bekräfta att vänner till dörrvakterna och övrig krogpersonal fick tillträde till 

Garçon helt oproblematiskt. Under vissa tillfällen då detta skedde frågade vi om dörrvakternas vänner 

släpptes in enbart på grund av att de var bekanta eller om de kunde tillföra krogens önskade nisch. 

Gustav uppgav vid ett observationstillfälle att han släppte in sina vänner trots att de inte uppfyllde till 

exempel klädkoden. Detta tolkar vi som att klädkoden inte är strikt för bekanta, det vill säga vänner och 

familj. 

 

“När mina vänner kommer förbi mitt jobb kan jag även gå in till baren och be bartendern bjuda dem på 

några drinkar.” (Gustav) 

 

Ovanstående citat tyder på att de människor som har ett socialt band till dörrvakterna inte bara får 

tillträde in i fältet utan att de kan även få andra typer av fördelar som inte ens stamgäster kan ta nytta av. 

Bourdieu menar att människor genom de rätta kontakterna kan nå en värdefull resurs oavsett hur stor 

ekonomiskt eller kulturellt kapital man har84. På samma sätt som människor kan använda sig av sina 

kontaktnät för att komma åt en anställning kan människor använda sig av detsamma för att komma in på 

vissa krogar och få andra fördelar. Vi har under våra observationer konstaterat att “känna igen” eller 

“jag känner honom eller henne” var den starkaste mekanismen för att få tillträde till krogen. Här kan vi 

återigen finna en koppling mellan att medlemskap och socialt kapital kan vara en kraftfull mekanism 

kring att bli inkluderad i detta fält. Även klubbarrangören Alejandro uppgav att nära bekanta prioriteras. 

 

“Om mina vänner som alltid är där står utanför, så har de företräde för att de är mina vänner” 

(Alejandro) 

 

                                                
84 Aakvaag, G. 2011, s. 166 
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Eftersom människors position i olika fält är hierarkiskt ordnade utifrån kapitalmängd85 menar vi att 

människor med en hög nivå av socialt kapital prioriteras före dem med lägre nivå socialt kapital i det här 

fältet.  

5.4  De  vackras  fält      

När människors sociala nätverk är obefintlig i detta fält kan gästers objektifierade kulturella kapital öka 

chanserna för att få tillträda fältet. Enligt våra respondenter har gäster som är modemedvetna, har kläder 

som ser dyra ut eller har en dyr utmärkande accessoar högre chanser för att få tillträde. Med hjälp av 

observationerna hos Garçon fick vi möjlighet att bekräfta intervjusvaren. “Att se bra ut” var ett upprepat 

citat kring varför vissa inkluderas, vilket i detta avseende tyder på den stora betydelsen av objektifierad 

kulturellt kapital.  

 

Idealgästen är en snygg, uppiffad kvinna mellan 25-30 år eftersom detta visar det yttre för krogen. 

Sedan har vi den välklädda mannen, 35-40 år med bra jobb, som ska bjuda den här kvinnan på 

drinkar.(Fredrik) 

 

Vi upplever att detta tyder på att krogen som organisation och därmed dörrvakterna strävar att ha en 

snygg publik vilket vi kan koppla till vad tidigare respondenter har sagt om att image kan bidra till 

ekonomisk vinning för krogen. Det som däremot är det intressanta i detta avseende är att det som 

bedöms är klädsel och vad som är ett attraktivt utseende enligt dörrvakterna. Baserat på den tidigare 

forskningen om estetikens betydelse inom arbetsmarknaden där arbetsgivare tillsammans med 

rekryterare bedömer arbetssökande inte enbart utifrån kvalifikationer, utan även utseende86, har vi med 

all rätt kunnat identifiera likheter med dörrvakternas tillvägagångssätt i selekteringsprocessen. Man 

skulle kunna säga att dörrvakterna agerar rekryterare som bedömer människor utifrån vissa 

kvalifikationer för att antingen rekrytera in en gäst i organisationen eller neka denne. På samma sätt som 

en arbetsgivare bedömer arbetssökande utifrån kriterier såsom kompetens, erfarenhet och även utseende 

för att slutligen anställa, är den egentliga skillnaden mellan rekryterare och dörrvakterna enbart deras 

bedömningskriterier. Under flera tillfällen under våra observationer fick vi möjlighet att betrakta hur 

dörrvakterna på Garçon välkomnade både kvinnor och män som inte betraktades som stamgäster på 

grund av deras utseende. Rikard sa flera gånger under våra observationer att attraktiva män och kvinnor 

ges tillträde enklare än mindre attraktiva.  

 

                                                
85 Aakvaag, G. 2011, s. 164 
86 Chiu, R K & Babcock R D, 2002, s. 141-155 
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”Snygga” tjejer går före “fula tjejer”, det blir liksom en naturlig grej att snygga människor prioriteras 

eftersom det handlar om image, att få krogen att se bättre ut. Det blir ju väldigt utseendefixerat precis 

som allt annat i samhället. Det handlar ju om att på några sekunder bedöma en person, då blir det helt 

enkelt att det är kläder och utseende som bedöms. (Alejandro) 

 

Människors utseende tillsammans med det objektifierade kulturella kapitalet är det första dörrvakterna 

ser när gästen kommer vilket tyder på att det första intrycket spelar stor roll. Här finner vi även att både 

gästens utseende och klädsel är attribut som är viktiga för uppnå krogens önskade nisch.  

 

“Ja alltså det första jag tittar på är utseende och klädsel, därefter kommer attityden. Tjejer kommer 

alltid in enklare än killar, men stamgäster går före alla.” (Peter) 

 

Dörrvakterna uppgav att de observerar allt från vilken bil människor kommer i, hur människors hållning 

är, hur du för dig, sättet du talar på, hur du luktar och vem du kommer med. En kvinna med kriterier 

som anses vara av kvalitet kommer i princip alltid in på krogen trots att det är fullt. Dessa kriterier är de 

implicita normer som vi kan koppla till de regler en organisation själva har rätt att bestämma87, som 

tidigare nämnt i teoridelen. Enligt dörrvakterna gör man skillnad på kvinnor och kvinnor. Exempelvis 

nämner Lukas på Garçon hur betydelsen av vissa accessoarer spelar roll. 

 

Alltså jag har lärt mig bedöma kvinnors kläder, jag vet att en Birkin-väska kostar minst 60 tusen, jag 

ser om en Chanel-väska är äkta eller fake, jag känner igen Louis Vuitton-skor. Då är det klart att dessa 

kvinnor prioriteras framför andra kvinnor. (Gustav) 

 

Denna materiella aspekt bidrar till en mer positiv image av krogen vilket återigen kan kopplas till 

krogens önskade nisch. Dörrvakterna försöker även bedöma gästernas ekonomiska kapital genom att 

titta på det objektifierade kulturella kapitalet vilket vi kunde bekräfta under våra observationer på 

Garçon. “Såg du hennes skor? Hon måste ha mycket cash” sa Rikard när han vid ett tillfälle släppte in 

två kvinnor.  

 

Enligt våra respondenter är det lättare för snygga människor att komma in på krogarna, på samma sätt 

som den tidigare forskningen visar att attraktiva människor får arbeten före dem som betraktas som 

mindre attraktiva88. Både människors val av klädsel och huruvida de är attraktiva i ansiktet spelar roll. 

                                                
87 Ahrne, G, 1994, s. 71 
88 Chiu, R K & Babcock R D, 2002, s. 141-155 
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Människor som inte är snygga, enligt dörrvakternas bedömning, nekas i vissa fall endast på grund av 

det. 

 

“I början var det jättesvårt mig att steka människor som enligt mig inte är attraktiva, främst för att det 

är fult att göra så, men krogen vill ju att jag gör det.” (Gustav) 

 

“Steka” betyder enligt dörrvakterna att neka någon inträde. Här kan vi finna en koppling mellan det 

organisatoriska perspektivet som vi nämnt tidigare och det objektifierade kulturella kapitalet. Detta är ett 

praktexempel på att dörrvakterna inte agerar utifrån deras egna motiv, utan som krogens förlängda arm. 

Med hjälp av bedömandet av gästers objektifierade kulturella kapital rekryterar dörrvakter gäster utifrån 

krogens önskemål. Det har även visat sig att människors yrke eller utbildning kan vara en viktig 

selekteringsmekanism. Under observationerna fick vi reda på att människor som såg ut att vara 

bilmekaniker eller hantverkare nekades enbart på grund av det. Detta tyder på att dörrvakterna kopplar 

gästens utseende till vad de tror att gästen har för yrke.  

5.5  Yrket  som  bil jett   t i l l   en  resurs     

På Garçon vistas enligt våra respondenter en handfull olika kategorier människor, dessa kategorier 

beskrivs tillhöra det övre skiktet i samhället. Vi har genom intervjuerna identifierat att jurister, 

journalister, bankmän, designers är exempel på den kategori av branscher som Garçons publik består av. 

De reproducerar enligt dörrvakterna krogens existerande aura och identitet och det är därför även viktigt 

att beakta att människor tillhörande vissa branscher blir exkluderade i detta fält.  

 

“Hantverkare är exempel på en grupp av människor vi alltid steker. Du ser det på deras jargong och 

klädsel, de hör liksom inte hemma bland advokater och modedesigners.”(Rikard) 

 

Bourdieu menar att människors fältspecifika kapital bestämmer deras position i ett fält89, vilket vi kan 

koppla till ovanstående citat. Likväl skulle detta kunna innebära att en hantverkare har ett högre 

fältspecifikt kapital än en advokat i ett annat fält där hantverkaren är efterfrågad. Enligt Bourdieu 

innefattar det förkroppsligade kulturella kapitalet individens utbildning, dennes titel och huruvida 

personen uppfattar kulturens koder. Beroende på människors titlar och hur de anpassar sig efter fältets 

kulturella koder kan människor nå vissa resurser i olika fält. Genom sitt kulturella kapital får vissa 

människor möjlighet att vistas på exklusiva fält90. På liknande sätt som professorer är i överordning 

                                                
89 Aakvaag, G, 2011, s. 169 
90 Aakvaag, G. 2011, s. 165 
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studenter i en högskola menar vi att människor som är i vissa branscher såsom juridik eller konst är i 

överordning gentemot människor som är verksamma i branscher som anses mindre åtråvärda av Garçon. 

Denna aspekt kan vi koppla till vår empiri i och med att dörrvakterna via bedömning av viss klädsel, 

uppförande eller jargong kan identifiera människors yrkestillhörighet.  

 

“Hos oss hänger elitister, kapitalister, bankmän. Men inte vilka bankmän som helst utan även bankens 

VD kommer hit.” (Lukas) 

 

Eftersom Garçon karaktäriseras av den här typen av publik menar respondenterna att det behövs göra en 

selektering i dörren för att den publiken ska trivas och återkomma till krogen för att umgås med 

likasinnade. Med detta i åtanke hävdar vi att de människor som uppfattar detta fälts kulturella koder och 

därmed är inkluderade, är människor som har titlar som de ovan nämnda. Det är dock inget krav för alla 

gäster att ha en sådan titel men det underlättar avsevärt vid selekteringen. 

 

Huruvida dörrvakterna kan identifiera människors yrke utanför repen, området strax utanför entrén, 

kopplar vi till det som Göran Ahrne syftar på, att klädsel och utseende har en stor betydelse kring hur 

människor uppfattas. Klädsel kan enligt Ahrne avslöja klasstillhörighet eller vilken kultur människor 

tillhör91. Vi kan påstå att dörrvakterna, genom framförallt klädsel, har lärt sig att identifiera vissa 

människors yrkestillhörighet. 

 

Eftersom många advokater hänger hos oss dagligen lär du dig hur de klär sig till slut. De klär sig ofta i 

flotta kostymer. En som jobbar med kläder klär sig modernt och trendigt, medan en lastbilschaufför klär 

sig billigt. Gustav 

 

Även människors sociala nätverk kan avslöja yrkestillhörighet. Med detta menas att det ofta kan räcka 

med att en viss grupp av människor som redan är inne i lokalen som vill få in människor tillhörande 

deras nätverk, kan informera dörrvakterna att de exempelvis är arbetskamrater.   

 

När vi inte känner igen människor som vill komma in, som vi tänkt steka, kan det räcka med att en gäst, 

som vi vet är typ advokat och som redan är insläppt, kommer ut och informerar mig om att de jobbar 

ihop så släpper jag in honom direkt.  (Lukas) 

 

                                                
91 Ahrne, G. 1994, s. 74-75 
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Detta tyder på att en kombination av människors utbildning eller arbete samt deras sociala nätverk i 

form av högt kulturellt och socialt kapital i just detta fält, ökar chanserna för att komma in på Garçon. 

Som tidigare nämnt menar Bourdieu att mängden kapital kan ge människor makt för att nå fördelar i 

sociala livet92. Vi kan konstatera att gäster inte bara bedöms utifrån utseende och klädsel utan det skulle 

visa sig att även attityd och manér hade en avgörande roll kring bedömning av gäster. Även Alejandro 

uppgav att attityden spelade en stor roll, kommer gästen med dålig attityd till hans nattklubb så kommer 

denne inte in oavsett om han eller hon står med på gästlistan. Nattklubben som Alejandro drev använde 

sig av en gästlista som alla var välkomna att skriva upp sig på. 

5.6  Otydliga  regler  

Hittills har vi kunnat fastställa att tillvägagångssättet i selekteringsprocessen som våra respondenter 

använder sig av uteslutande genomsyras av att hela tiden sträva efter att släppa in de rätta gästerna 

utifrån organisationens önskade nisch. Förutom de formella reglerna i en organisation finns även 

outtalade, otydliga kriterier och regler som gästen inte har möjlighet att känna till, det vill säga de regler 

som kan beskrivas som informella. De informella reglerna får krogen som organisation som tidigare 

nämnt själva bestämma, vilket leder oss till begreppet doxa som enligt Bourdieu beskrivs vara ett fälts 

normer93. Dörrvakterna tar uteslutande upp samma kriterier som en gäst ska uppfylla, dessa är; Gäster 

ska först och främst ha en bra attityd, kom till krogen med ett trevligt bemötande, se bra ut och var 

modemedveten. Uppfylls dessa kriterier ökar enligt dörrvakterna chanserna för att komma in. 

 

“För att enklast komma in så är det viktigt för oss i dörren att du har en bra och trevlig attityd, du ska 

vara välklädd och tacka för kvällen, då kommer vi ihåg dig nästa gång du vill besöka oss.” (Rikard) 

 

Om dörrvakten släpper in gästen betyder det att han anser att gästen kommer att passa in i krogens 

atmosfär, vilket betyder att gästen även kommer att behöva följa fältets doxa väl inne på krogen. På 

samma sätt när till exempel en arbetsgivare ger en arbetssökande ett arbete så tror arbetsgivaren att 

denne ska följa de givna normerna som finns i arbetsplatsen.  Under en observation på Garçon hamnade 

en gäst i konflikt med dörrvakten på grund av att en servitris av misstag hade tagit hans ölglas när gästen 

varit ute och rökt. Dörrvakten förklarade denna incident som ett bra exempel på någon som inte hör till 

krogens atmosfär. Gäster som vistas i denna krogs atmosfär hade istället för att ställa till med en scen, 

lugnt förklarat vad som hade hänt och snällt bett om en ny. 

 

                                                
92 Aakvaag, G. 2011, s. 165 
93 Andersen, H & Kaspersen, L (red) 2007. s. 273 
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Att en människa ställer sig och busvisslar när andra sitter och har en trevlig stund vid sina bord är till 

exempel en norm som inte får brytas enligt Gustav. Framförallt god attityd, krogvana, gott manér och 

modemedvetenhet har vi identifierat vara en del av detta fälts doxa, det vill säga fältets föreställningar 

om vad som är rätt eller fel. Ofta är fältets doxa outtalat och samtidigt självklart för dem som är 

etablerade i fältet94. Människor som brukar besöka krogen frekvent känner till dessa regler och normer i 

jämförelse med människor som inte är bekanta med fältet, detta enligt våra respondenter.  

 

“Ibland kan människor öppna repen själva, detta är helt oacceptabelt. Det här visar på att människor 

inte brukar hänga i krogmiljön, de är inte krogvana liksom.” (Niklas) 

 

Repen i ovanstående citat syftar på avspärrningen vid krogentréer som markerar att krogen fyllt sin 

kapacitet och därmed är fullt genom att spärra av. Enligt Bourdieu måste aktörer både förhålla sig och 

underkasta sig olika regler som gäller på ett specifikt fält95. Som tidigare nämnt i teoridelen så är det 

alltså organisationen som avgör vilka som får medlemskap, en gäst som självmant öppnar repen för att 

ta sig in i fältet har alltså inte fått dörrvaktens godkännande att vistas i krogens fält. På samma sätt som 

gäster måste förhålla sig till normer som finns i krogmiljön är det logiskt att människor inte överträder 

en avspärrning när till exempel polisen spärrar av ett område.  

 

Rikard menar att om en människa han aldrig sett förut, och vill komma in på Garçon, som även är 

otrevlig kan det räcka för att neka gästen, trots att denne uppfyller övriga kriterier, det vill säga till 

exempel klädkoden.  

 

“Man vill ju inte ha otrevliga personer i lokalen, vi värnar om att de som är hos oss har det trevligt.”  

(Rikard) 

 

Dörrvakter representerar därmed bedömare som inte bara ska bedöma om människor är stamgäster, 

utseende och till exempel klädsel utan bedömer även om människor uppfattas som trevliga kontra 

otrevliga.   

 

Respondenterna uppgav att det går att se om personen beter sig naturligt eller om denne gör sig till, 

gästen behöver alltså bete sig på ett sätt som är rätt för krogen. Rikard menar att man kan se om en 

människa “hör till”. Under en observation var det ett gäng yngre killar som ville besöka Garçon och vi 

                                                
94 Aakvaag, G, 2011, s. 170 
95 Aakvaag, G, 2011, s. 170 
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uppmärksammade hur några av dem tagit fram sitt ID-kort redan innan de kom fram. Killarna blev 

nekade inträde och Rikard förklarade att det är vanligt att ta fram sitt ID-kort på det viset på andra 

krogar för att dörrvakten snabbt ska kunna se att de har åldern inne för att vistas på krogen. Vidare 

förklarar han att det inte är så det går till på Garçon utan där frågar dörrvakten om legitimation om det 

skulle behövas. Har personen i fråga varit på krogen ett antal gånger ser de något världsvana ut. Varje 

gäst bedöms individuellt utifrån bland annat dessa kriterier avgör dörrvakten huruvida gästen får 

tillträda eller inte.  

5.7  En  klasselektering     

Dörrvakterna på Garçon säger att de alltid strävar efter att ha en balans vad gäller selekteringsprocessen. 

Gustav pratade om denna balans och använde sig av metaforen laga mat.  

 

Tänk om vi skulle laga mat du o jag, så behöver vi ju substans: vi behöver kött, vi behöver grönsakerna, 

men sen handlar det om proportionerna, vi behöver salt, styrka, för att balansera rätten. Om vi bara har 

snygga tjejer men inga män då kommer inte tjejerna tycka att det är så roligt ställe. Samma sak om det 

endast är till exempel för mycket svenska brats då kan det vara schysst att släppa in några unga killar 

med invandrarbakgrund. (Gustav) 

 

Trots att det tidigare i detta avsnitt framgår att snygga tjejer prioriteras framför män, så bekräftar 

ovanstående citat att det återigen handlar om att hela tiden hålla en bra mix av gäster inne på krogen för 

att uppnå den önskade nischen.  

 

Flera av våra respondenter uppgav även att de aldrig nekar gäster inträde på grund av deras etnicitet. Det 

kan istället bero på att individerna har fel klädsel eller har ett slags “förorts-jargong” eftersom det inte 

överensstämmer med krogens önskade nisch. Under intervjuerna valde vi att fråga våra respondenter om 

det förekommer någon rasism i deras arbete. Gustav uppgav att det var värre förr, men att det med tiden 

har blivit bättre vad gäller rasismen i krogbranschen. Han menade att det i början av hans karriär var 

vanligt att krögare kunde ge riktlinjer som syftade på att man inte skulle släppa in för mycket folk med 

invandrarbakgrund. Även Alejandro poängterar att det hela tiden blir bättre och bättre på den fronten, i 

samband med att fördomarna mot personer med invandrarbakgrund i krog- och nattklubbsmiljön 

minskar. Lukas syftar på att personer som ser ut som att komma från förorter har svårt att komma in på 

Stockholms nattklubbar och krogar.  
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Nej, det finns ingen rasdiskriminering i Stockholms nattliv, utan det handlar om mer om en slags 

klassdiskriminering baserat på hur folk klär sig och för sig. För 10 år sedan var det rasdiskriminering, 

trots att jag uppfyllde kriterierna så blev jag nekad på grund av min hudfärg. (Lukas) 

 

Under våra observationer förekom det att dörrvakterna blev anklagade för rasism när vissa gäster 

nekades inträde, men ur vårt perspektiv handlade det inte om rasism eftersom vi många gånger 

observerade att även människor som kan antas ha en bakgrund annan än svensk kom in oproblematiskt. 

Ovanstående citat tyder även på att dörrvakterna som är insatta i krogens fält inte betraktar etnicitet som 

ett viktigt attribut i selekteringsprocessen. Det som istället är markerande var människors beteende och 

hur de klär sig. Detta påminner oss om det som Ahrne hävdar det vill säga att utseende och huruvida 

människor klär sig kan avslöja klasstillhörighet96. Vi tolkar detta som att dörrvakter via bedömningen av 

människors objektifierade kulturella kapital försöker bedöma gästers klasstillhörighet.   

 

Med detta i beaktande upplever vi att rasdiskriminering, utifrån våra respondenters svar, inte 

förekommer öppet på de krogar vi valt att undersöka, utan att det istället kan handla om en 

klassdiskriminering. Människor som anses åtråvärda av Garçon enligt våra respondenter kan till 

exempel vara människor upplevs uppfatta vad god klass är, de som arbetar med ett särskilt yrke och som 

ser ut på ett visst sätt. De som å andra sidan blir stigmatiserade är enligt Lukas människor från förorten 

eftersom de inte anses höra hemma i de valda krogarna, främst på grund av deras klädsel och hur de 

beter sig.  

 

Om två mörkhyade, välklädda, trevliga killar jag aldrig träffat vill besöka min krog, prioriterar jag dem 

alla dagar i veckan framför två vanliga tråkiga svensson. Varför?  Jo för att de kommer att tillföra 

något snyggt till krogen. (Rikard) 

 

Istället för att bedöma gästerna utifrån deras ras eller hudfärg, tyder ovanstående citat på att 

dörrvakterna använder sig av en kombination av kapitalformerna i bedömningen och selekteringen av 

gäster. Vi vågar påstå att det är människors sociala nätverk och eventuella medlemskap i organisationen 

som är av störst betydelse för att nå den önskade resursen, det vill säga att komma in på Garçon. Det har 

visat sig att våra respondenters selekteringsprocess framförallt går ut på att bedöma gästers eventuella 

implicita medlemskap till krogen, sociala kapital, objektifierade kulturella kapital samt hur människor 

följer det fältspecifika doxan med organisationens önskemål i åtanke.  

                                                
96 Ahrne, G, 1994, s. 75 
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6. Diskussion 
Vi har studerat ett fenomen som i inledningen beskrivs existerar i många av samhällets fält: exkludering, 

inkludering och selektering som resulterar i kategorisering av människor. På makronivå kan vi se hur 

människor bedöms och selekteras på områden som migration, arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. 

För att få uppehållstillstånd i ett land måste du söka asyl, för att få ett jobb krävs ofta meriter, och för att 

få ett boende måste människor stå i bostadskö. Tillträdet till nämnda områden är baserade på olika 

principer: behov, merit eller tid. Med hjälp av intervjuerna med dörrvakterna, våra teoretiska 

analysverktyg och den tidigare forskningen att jämföra med, har vi analyserat vårt resultat för att 

besvara våra frågeställningar.  

 

6.1  Reglering   i   ett   semi-‐organiserat  fält   med  otydliga  regler  

För att besvara vår första frågeställning har vi undersökt selektering av människor på mikronivå, ett 

fenomen som även existerar på makronivå. Dörrvakterna är krogens representanter som ur ett 

organisationsperspektiv reglerar tillträdet i detta semi-organiserade fält med hjälp av två 

tillträdesprinciper. Den första principen som tillträdet är baserat på är medlemskap, det vill säga om 

människorna är igenkända som stamgäster, vilka vi har valt att betrakta som medlemmar till de 

studerade krogarna. Människor som betraktas som stamgäster har visat sig vara en grupp som alltid blir 

inkluderade på grund av sitt implicita medlemskap. En organisations medlemmar kan förväntas att bli 

behandlade annorlunda jämfört med icke-medlemmar vilket vi tydligt kan se i detta fält då personer som 

inte är stamgäster nekas inträde enbart på grund av den anledningen. Detta går att återkoppla till den 

tidigare forskningen av Bengtsson och Strojil som hävdar att återkommande lojala stamgäster inte bara 

ger mer lönsamhet, utan även kan fungera som ett företags ambassadör som sprider positiva rykten97. 

Den andra tillträdesprincipen baseras på till vilken grad gästen uppfyller krogens önskemål vad gäller 

deras önskade nisch och image vilket leder till att dörrvakter måste selektera gäster noggrant. Det måste 

tilläggas att varken Garçon eller de andra krogarna som ingår i denna studie i sig inte är stängda 

organisationer men en reglering av tillträdet behövs eftersom dessa krogar inte har plats för alla.  

 

Detta resulterar i att en viss typ av människor inkluderas i fältet och den latenta konsekvensen blir att 

resterande, icke önskvärda människor, exkluderas. Val av nisch, och därmed gäster, resulterar i en 

                                                
97 Bengtsson. K & Strojil. E, Sociala medier- att mäta marknadsföringseffekter, Magisteruppsats, Högskolan i Borås, 2010. s. 
10 
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förmodad ökad ekonomisk vinning. Krogen som fält och organisation är i samhället inte ensamma om 

att vara måna om sin ekonomi. Gemensamt för tidigare nämnda fält är att det finns en önskad resurs 

man vill åt och att det finns olika former av gatekeepers som bedömer och reglerar människor utifrån 

olika kriterier och regler som ibland är otydliga, som till exempel de på krogen. Som nämnt under 

teoridelen får organisationer ha sina egna informella regler så länge de inte bryter mot lagen. Vi har med 

hjälp av begreppet doxa analyserat de informella reglerna i de studerade krogarna och betraktat dessa 

som normer där vi har kommit fram till att det är dörrvakterna som ser till att de efterföljs. Att följa detta 

fälts normer som till exempel att följa en viss outtalad klädkod har visat sig vara viktigt för att 

upprätthålla en viss typ av image och nisch.  

 

Vi har identifierat att Garçons önskade nisch grundar sig i medlemskap, människors klädsel och 

utseende samt hur man förhåller sig till organisationens normer som vi betraktar vara otydliga. Många 

organisationer nischar sig på många olika sätt. Nischen som krogen Garçon eftersträvar upplever vi vara 

en mix av alla typer av människor som sticker ut på ett bra sätt, eftersom de tillför något positivt till 

krogens image. Enligt våra respondenter på Garçon har det varit svårt för dem att just beskriva den 

önskade nischen med ord. Under intervjun samt även under observationerna använde Gustav sig av 

“laga grytan”-metaforen när vi ställt frågor kring hans selektering av gäster, syftandes på att det är 

viktigt att ha en bra balans vad gäller publiken. Med detta i beaktande tolkar vi det som att en önskvärd 

mix efterfrågas av krogen som organisation och att är upp till dörrvakterna att se till att denna gryta, 

eller mix, blir av högsta kvalitet. Krogens stamgäster är en viktig ingrediens i denna gryta eftersom de är 

en del av krogens önskade nisch samt att de betraktas som organisationens medlemmar. Dörrvakternas 

uppgift är med andra att skapa en miljö inne på krogen med de bästa ingredienserna, i det här fallet att 

inkludera de människor som kan tillföra krogens image med något positivt men även inkludera krogens 

medlemmar, det vill säga stamgäster.  

 

Återigen anser vi ha lyckats identifiera två tillträdesprinciper på de studerade krogarna: den första 

baseras på ett implicit medlemskap i form av att vara stamgäst, medan den andra baseras på huruvida 

gästen överensstämmer med krogens nisch genom att bedöma dennes utseende, klädsel och attityd. Med 

detta i beaktande vågar vi påstå att trots att de nämnda tillträdesprinciperna baseras på olika principer 

ändå går hand i hand med varandra för att uppfylla organisationens önskemål som i sin tur är att uppnå 

en önskad nisch.  
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6.2  Grunderna  som  dörrvakter  selekterar  gäster  på  

Vad gäller besvarandet av vår andra frågeställning har vi med hjälp av vår empiri och teoretiska 

analysverktygen kommit fram till att dörrvakterna bedömer gäster baserat på hur stort fältspecifikt 

kapital de har, deras utseende samt hur de förhåller sig till fältets normer. Ovan nämnde vi att den ena 

tillträdesprincipen för att nå resursen i detta fält är baserat på innehavandet av ett medlemskap. När 

medlemskapet är bristande övergår principen för tillträde till en bedömning av hur pass bra människor 

kan tänkas tillföra fältets image där dörrvakterna står för bedömandet.    

 

Det har visats sig att människor som har ett socialt band till personal eller dörrvakterna kan kringgå 

denna bedömning eftersom vi vågar påstå att ett innehav av det sociala kapitalet väger tyngre än de två 

tillträdesprinciperna. Chanserna för att bli inkluderad är med andra ord störst när människor har en 

personlig anknytning till dörrvakterna, övrig krogpersonal eller är stamgäster.  

 

Det sociala kapitalet väger med andra ord tyngst tätt följt av det objektifierade kulturella kapitalet. På 

samma sätt som tidigare forskning visat att sociala nätverk är det mest avgörande för arbetssökande98 

har det även visat sig vara det viktigaste för att bli inkluderad på populära och exklusiva krogar. Vi har 

kunnat fastställa att det ekonomiska kapitalet i sig inte väger särskilt tungt i selekteringsprocessen, men 

det går oftast ihop med till exempelvis det objektifierade kulturella kapitalet, det vill säga materiella 

tillgångar. Att vara klädd på ett visst sätt och vara modemedveten är utan tvekan viktigt. Det 

ekonomiska kapitalet är på så vis gömt bland de andra kapitalformerna, det vill säga att en gäst som 

släpps in för att denne ser bra ut och har dyra kläder, förmodligen har pengar att spendera på krogen. 

Materiella ting i form av det objektifierade kulturella kapitalet såsom kläder, skor och accessoarer som 

ser dyra ut i dörrvakternas ögon anses attraktivt för krogens image vilket i sin tur ska spegla 

organisationens önskade nisch. Konsekvensen av detta blir att människor som tvärtom anses ha billiga 

kläder exkluderas från fältet.  

 

Utöver materiella ting spelar människors fysiska attribut även en stor roll i dörrvakternas bedömning 

och selektering av gäster. Vackra människor prioriteras före mindre attraktiva människor, vilket vi har 

sett inte bara förekommer i krogens fält utan i många olika fält, exempelvis inom 

rekryteringsbranschen99. Med detta i beaktande kan vi fastställa att dörrvakterna bedömer människors 

utseende och exkluderar dem som anses vara mindre attraktiva. Huruvida människor förhåller sig till 

                                                
98 Neergard, A. 2006, s. 31 
99 Chiu, R K & Babcock R D, 2002, s. 141-155 



 

37 
 

fältets doxa, det vill säga krogens normer är även det viktigt. Som vi nämnt under resultat- och 

analysdelen vet de etablerade, det vill säga stamgäster, i detta fält vilka normer som gäller till skillnad 

från dem inte brukar vistas i samma fält, vilket resulterar i att de sistnämnda blir ofta exkluderade.   

 

Selekteringsprocessen i detta fält påminner mycket om rekryterare, en gatekeeper som baserat på ett 

visst antal kriterier rekryterar den person som gynnar organisationen bäst.  Det har framgått att den mest 

avgörande bedömningen av människor som söker arbete ofta är oartikulerat och subtilt hos 

organisationer100, på exakt samma sätt som selekteringen visat sig ske på krogen. Med detta sagt menar 

vi att de grunder som selekteringen av gäster sker är implicita.  

 

Vidare vill vi påstå att det inte verkar förekomma någon form av diskriminering som överhuvudtaget har 

med etnicitet eller hudfärg att göra, däremot upplever vi att det kan förekomma en klassdiskriminering. 

Utifrån gästens utseende eller klädsel försöker dörrvakterna bedöma vem personen är, vilket kan 

missförstås som att det är hudfärgen som är den avgörande punkten, när det egentligen kan handla om 

en så pass simpel sak som att personen inte är stamgäst eller uppfyller krogens kriterier vad gäller deras 

nisch. Att påstå att det inte finns någon rasism i krogvärlden vore att dra alltför stora slutsatser då 

vardagsrasism är vanligt förekommande i många av samhällets olika områden. Det faktum att våra 

respondenter uppgav att det inte förekommer rasism i de krogarna de figurerar i, kan helt enkelt ha att 

göra med att de inte vill berätta sina personliga åsikter om människors eventuella utländska bakgrund. Å 

andra sidan är det intressant att sex av sju av de deltagande respondenterna har själva utländsk bakgrund 

och de skulle på grund av detta eventuellt vilja belysa att det finns rasism där de jobbar, om de nu 

upplevde att det förekom. Det faktum att de själva har utländsk bakgrund kan istället motivera dem till 

att inte utsätta andra människor för en exkludering enbart på grund av etnicitet. Denna aspekt var något 

som denna studie inte ämnade belysa, men var något som dök upp under studiens gång. Eftersom vi 

utgår från vår insamlade empiri har vi därför inte betraktat etnicitet som en sorteringsmekanism i denna 

studie. Sammanfattningsvis går det även att fråga sig om det kan ligga en underliggande och subtil 

rasism hos våra respondenter som inte öppet vill berätta om detta på grund av att eventuellt skydda den 

krog man arbetar för.   

 

Beroende på vad människor har för yrke, klädsel samt hur de för sig har en stor betydelse för att få 

tillträde till detta fält. Krogen Garçon efterfrågar en viss typ av människor som rör sig i vissa kretsar, 

som klär sig på ett visst sätt och som för sig på ett sätt som är önskvärt. Människors utseende och yrke 

                                                
100 Neergaard, A, 2006, s. 31 
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kan avslöja klasstillhörighet, med detta menar vi att dörrvakterna på de valda krogarna har lärt sig att 

advokater och modedesigner klär och för sig annorlunda gentemot bilmekaniker eller rörmokare, bara 

för att exemplifiera. En advokat är till exempel en person som man kan tänka sig uppfyller de tidigare 

nämnda kriterier, i det här fallet har de klädseln som krävs och framför allt vet de hur man ska bete och 

föra sig inne på krogen. Här ser vi hur personens objektifierade kulturella kapital kan hjälpa dörrvakten 

att identifiera personens förkroppsligade kapital. Vi anser att detta tyder på att innehavandet av en 

kombination av både ett högt förkroppsligade- och objektifierade kulturella kapital kan väga tungt vad 

gäller att bli inkluderad på krogen. 

 

Dörrvakternas bedömning av gäster har visat sig ske väldigt snabbt, eftersom det ofta står många gäster 

som väntar på att få tillträde vilket kan resultera i att varje bedömning kring huruvida en gäst är 

gynnsam för krogen eller ej inte alltid blir perfekt. På grund av den korta bedömningstiden måste 

dörrvakterna i princip basera sitt val på gästens klädsel och utseende, och inom loppet av några få 

sekunder ska dörrvakten kunna avgöra vem du är. Kriterierna som gästerna, på krogarna som denna 

studie innefattar, bör uppfylla är inte ristade i sten, selekteringen som görs är som tidigare nämnt med 

krogens önskemål i åtanke. Det är dock ändå dörrvakterna som gör denna selektering och då kan deras 

egna erfarenheter och individuella egenskaper spela en stor roll. En dörrvakt som är ny på till exempel 

krogen Garçon kommer att ha det lika svårt att avgöra vilka gäster som är stamgäster som att veta vad 

krogen som organisation tycker är rätt klientel. Med detta i beaktande går det att diskutera huruvida stor 

dörrvakternas makt är i detta fält. Maktpositionen som dörrvakterna har genomsyrar egentligen hela 

denna studie. Under resultat- och analys delen framkommer det hur dörrvakterna själva bestämmer vilka 

som kan få tillträde till de valda krogarna i denna studie och även hur bekanta till dörrvakterna kan få ta 

del av fördelar enbart på grund av det sociala bandet de har till varandra. Även det faktum att människor 

som vill besöka de valda studerade krogarna måste förlita sig på att vara igenkända av dörrvakterna för 

att få tillträde, påvisar den stora makt våra respondenter har över tillträdet till detta fält.  

 

Under teoridelen nämner vi att ett fält kan vara en arena för konflikter, där aktörer vill förbättra eller 

försvara sina positioner. Med detta i åtanke går det även att diskutera kring hur gäster försöker att ta sig 

in på krogen där dörrvakterna ibland inte ger dem tillträde, vilket kan leda till konflikter. Dörrvakterna 

försöker dock undvika eventuella konflikter med gäster genom att på ett lugnt och snällt sätt förklara för 

personen att krogen är full och att de endast hjälper stamgäster. Ofta blir människor som blir nekade 

tillträde besvikna och uppretade på dörrvakterna vilket kolliderar med våra respondenters egna åsikter. 

Lukas nämnde till exempel under sin intervju att hans arbete inte är moraliskt, men att han måste 

kategorisera människor eftersom krogen vill det. Även Gustav uppgav att det är fel att kategorisera 
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människor utifrån deras utseende. Detta påvisar hur människor ibland måste agera utifrån en 

organisations motiv och inte personliga, vilket ibland kan strida mot egna personliga värderingar.  

 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att vi har identifierat två tillträdesprinciper på de krogar som vi har 

studerat. Den ena baseras på ett implicit medlemskap och den andra baseras på en bedömning av 

huruvida gäster kommer att tillföra krogens image. Med hjälp av Bourdieus teoretiska begrepp och 

tidigare forskning har vi kunnat identifiera krogens önskade nisch samt hur och på vilka grunder 

dörrvakter selekterar gäster. Vi har lyckats ta reda på att materiella ting, utseende, anpassning till normer 

samt i viss mån yrkestillhörighet är viktiga selekteringsmekanismer i de valda studerade krogarna. 

Människors sociala nätverk har vi istället betraktat tillsammans med medlemskap som mekanismer som 

kan kringgå bedömnings-och selekteringsprocessen eftersom dörrvakterna uteslutande släpper in folk 

som har ett socialt band till dem samt stamgäster. Av denna anledning finner det vi lämpligt att 

rangordna de sorteringsmekanismer som är av störst vikt i våra respondenters selekteringsprocess:  

 

1. Kändisar, stamgäster (medlemskap) 

2. Bekanta till dörrvakter (socialt kapital) 

3. Klädsel (objektifierad kulturellt kapital) 

4. Fysisk utseende 

5. Attityd och förhållning till normer (doxa) 

6. Yrke (förkroppsligad kulturellt kapital) 

 

Som tidigare nämnt har vi identifierat två tillträdesprinciper på de studerade krogarna. Den första 

tillträdesprincipen är baserad på ett implicit medlemskap, vilket vi kan se är sorteringsmekanism 

nummer 1 i listan ovan. Sorteringsmekanism 2 är gästens sociala band till dörrvakten, som vi tidigare 

redogör för är den enda sorteringsmekanism som kan kringgå de två nämnda tillträdesprinciperna. Den 

andra tillträdesprincipen är som sagt baserad på hur pass gästen uppfyller krogens önskade nisch, vilket 

vi i ovanstående lista kan se är sorteringsmekanism 3, 4, 5 och 6.  

 

6.3  Jämförelse  med  tidigare  forskning  

Eftersom den tidigare forskningen om selekteringen av gäster på en nattklubb i USA, varit den mest 

tongivande inspirationskällan till vår studie finner det vi lämpligt att jämföra den med denna studie. 

Lauren A. Rivera utformade en rangordning av de kriterier som dörrvakterna arbetade efter vid 

selekteringen av gäster. Ett välkänt ansikte i eliten benämns ha störst företräde till den studerade 
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nattklubben. Detta tolkas även som att stamgäster är den starkaste orsaken som leder till att få tillträde 

till nattklubben. Vidare har socialt kapital uppgetts vara den efterföljande starkaste orsaken till att bli 

inkluderad i. Efter dessa två kriterier var det tjejer som hade det enklast att få tillträde. De sista 

kriterierna som dörrvakterna selekterar människor utifrån var materiella tillgångar (objektifierad 

kulturellt kapital) samt attribut som etnicitet och attityd (förkroppsligad kulturellt kapital)101.  

 

Den största likheten i dörrvakternas selekteringsprocess i denna och Riveras studie, är att den högst 

prioriterade grupp av människor som sällan har problem med att få tillträde är stamgäster och människor 

som är bekanta med dörrvakterna. På samma sätt som Rivera kom fram till att människors eventuella 

medlemskap och sociala nätverk väger tyngst, har även vi kommit fram till denna slutsats. En viktig 

likhet mellan hennes studie och vår är att dörrvakterna strävar efter att upprätthålla en viss image som 

grundar sig i att uppnå en önskad nisch genom att selektera gäster. Nischen skiljer sig dock då hon 

kommer fram till att nattklubbens image främst baseras på hur mycket pengar gästerna spenderar, 

medan nischen på de krogar vi har studerat handlar mer om hur gästerna ser ut och hur de för sig. Såväl 

som dörrvakterna i vår studie som i Riveras, fanns attribut som utseende och människors materiella 

tillgångar i form av kläder, ständigt närvarande i bedömning av människor.  

 

En stor skillnad som vi lyckats identifiera i Riveras studie är att hon kom fram till att gästers etnicitet 

hade en stor avgörande roll i dörrvakternas selekteringsprocess, där “icke-vita” hade det svårare att få 

tillträde. På de krogar vi har studerat upplever vi inte denna rasdiskriminering som vi nämnt tidigare. En 

annan märkvärdig skillnad var att dörrvakterna i vår studie försöker kategorisera gäster utifrån deras 

yrke, vilket i Riveras studie inte ens nämndes som en sorteringsmekanism. Ett begrepp som inte var 

närvarande i Riveras studie var doxa, vilket i vår studie varit ett begrepp som hjälpt oss att förstå hur 

människor måste förhålla sig till ett fälts normer. Avslutningsvis var kön en avgörande 

selekteringsmekanism i hennes studie då hon kom fram till att kvinnor oftast alltid fick tillträde. Vi kom 

däremot fram till att kvinnor har visst företräde framför män, men samtidigt spelade kön inte en helt 

avgörande roll i selekteringsprocessen.  

7. Avslutande reflektioner 

Trots att samhället i stort försöker hela tiden sträva efter jämställdhet, alla likas värde och motverka 

kategorisering av människor har vi i denna studie sett helt andra tendenser. I krog- och nattklubbsmiljön 

ser vi att det inte bara är helt tvärtom, utan att det även uppmuntras att kvinnor bör prioriteras före män 

                                                
101 Rivera, 2010. s. 243 



 

41 
 

och att människor ska bedömas efter sitt utseende samt klädsel. Människors yttre i form av utseende och 

klädsel betraktas som viktiga attribut för att få tillträde till det fält som studerats. Ytligheten som 

genomsyrar detta fält påminner oss om en modeshow där vackraste individen vinner. Samtidigt har vi 

förståelse att en organisation likt en krog handlar rationellt när de väljer de regler och kriterier som 

medlemmar och gäster ska följa, så länge de håller sig inom lagens ramar, trots att det kanske bryter mot 

samhällets moraliska koder.  

 

Det kan tänkas vara orättvist att människor kategoriseras utifrån vissa attribut såsom klädsel och 

utseende, samtidigt är organisationer som krogar privatägda och inte statligt drivna, vilket betyder att 

rättvisa inte behöver vara ständigt närvarande. Ur ett sociologiskt perspektiv har denna studie belyst hur 

exkludering och kategorisering av människor kan ske på ett fält som besöks dagligen av människor som 

har ett gemensamt syfte, nämligen att komma in på krogen.   

7.1  Vidare  forskning  

Fortsättning på samma spår skulle ge möjlighet till att kunna analysera fenomenet ännu djupare, till 

exempel genom att intervjua många av de stamgäster som krogen Garçon har, men även de gäster som 

blir nekade. Detta skulle inte bara bidra till en förståelse kring hur det faktiskt känns att bli inkluderad i 

detta fält utan även exkluderad vilket skulle vara intressant att analysera med hjälp av exempelvis 

socialpsykologiska teorier.  

 

Ett annat spännande perspektiv skulle vara att jämföra krogar som arbetar med ett vanligt FIFO-

kösystem med dem vi har undersökt. Vi vågar påstå att vi har lagt en grund för en inriktning som inte 

andra har gjort. Att intervjua dörrvakter och speciellt angående selektering av gäster är något väldigt 

svårt att göra eftersom många av dessa människor inte tycker om att prata om just selektering, 

inkludering eller exkluderingsfrågor eftersom det här fenomenet ses ofta som något tabubelagt att prata 

om. Auktoriteten som dörrvakterna representerar i krogens värld skulle vara intressant att studera med 

hjälp av teoretiska begrepp som makt och status. Vidare skulle det vara en idé att intervjua fler chefer 

och krögare, och kanske fokusera på den ekonomiska biten och hur deras respektive kösystem påverkar 

ekonomin med vår studie som bakgrund. En annan intressant inriktning skulle kunna vara att studera 

selekteringen i krogmiljön utifrån Erving Goffmans begrepp scenen. 
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9. Bilagor 

 

9.1  Intervjuguide  
A. Uppvärmning 

1. Vad arbetar du med och hur länge? Hur kom du in i branschen? Hur mkt jobbar du i veckan? 

 

B. Arbetet 

2. Beskriv stället du jobbar på? Hur tror du allmänhetens bild av stället ser ut? Varför tror du att det 

är så? 

3. Hur förklarar du ditt arbete för de som inte vet vad du arbetar med? 

4. Vad tycker du om ditt arbete? Vad är bra resp. dåligt? 

5. Vilken är bästa resp. sämsta dagen att jobba på? 

 

C. Selektionprocessen 

6. Händer det att du måste neka gäster inträde till krogen? Varför tror du att krogen vill att du 

selekterar gäster? 

7. Nekar du fler gäster inträde än släpper in? Hur många släpper du in av tex 100 som vill komma 

in?  

8. Vad kollar ni på när ni bestämmer att en gäst får komma in? Eller beskriv vad för kriterier en 

gäst måste uppfylla för att få tillträde? 

9. Beskriv ”regler” som inte får överskridas på din arbetsplats.  

10. Beskriv en idealgäst. Varför?  

11. Finns det en klädkod?  

12. Beskriv klädkod för män resp. kvinnor 

13. Hur många ingångar finns det på krogen? Hur hårt bevakade är dessa?  

14. Har ni formella möten med ledningen på krogen där ni diskuterar klientel osv?  

15. Hur mycket är upp till dig när det kommer till att selektera gäster? 

16. Beskriv klientelet på krogen du jobbar på. Beskriv olika typer av gäster hos din arbetsplats 

(kategorier) 

17. Beskriv grupper av människor som definitivt inte inte kommer in? (Socialt, ekonomiskt, 

kulturellt kapital, etnicitet?)  

18. Arbetar ni med ett kösystem? Varför, varför inte? 
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19. Vad är det första ni kollar på? Om du skulle rangordna egenskaper på dem du släpper in, vad 

kommer först i tur och ordning? Vad är viktigast när du avgör om någon släpps in? (Exempelvis 

1.Tjejer? 2. Status? 3. Stamgäster 4. Utseende/kläder 5. attityd) Hur lätt är det att avgöra? 

20. Vad är en stamgäst för dig? Kommer en stamgäst alltid in(varför/varför inte)?  Hur är relationen 

mellan dig och stamgäster?  

21. Beter ni er annorlunda gentemot stamgäster än övriga gäster? (hjälper) 

22. Vad säger du när du ska neka någon? Hur viktigt är denne/dessas reaktioner på att bli nekad för 

dig? 

23. Hur känns det att neka personer inträde?  

24. Hur ofta händer det att människor som blir nekade ifrågasätter ditt beslut? Kan det hända att det 

gör att du ändrar ditt beslut? Varför?  

25. Gäster som blir nekade, brukar de hitta på tricks för att försöka komma in? Vilka?  

26. Vad anser du vara den viktigaste egenskapen när det kommer till att neka folk?/vara pointer 

27. Vad kan försvåra ditt val vad gäller selektion? 

28. Hur stor makt skulle du beskriva att du har?  

29. Kan det hända att du missbrukar din makt? Avsiktligt eller oavsiktligt 

30. Vad tycker du själv om den exkludering eller inkludering som sker på den krog du jobbar? Hur 

känns det att jobba på det här sättet? Skulle du själv föredra ett vanligt kösystem eller anser du 

att selekteringen av gäster bör fortsätta? 

 

 

9.2  Observationsschema  
 

Klockslag 23-01. 

Garcon är fullt. 

Dörrvakterna stänger “repen”. 

Selekteringsprocessen börjar. 
 

Vilka släpps in? à Stamgäster (medlemskap?) à Kändisar à Välklädda män och kvinnor 

(objektifierat kulturellt kap) à Snygga människor à Vänner (socialt kapital) 

 

Ställ frågor om tillträde à varför släpps de in? à Hur ser ni? (kläder, hållning, attraktivt) à  
 

Vilka släpps inte in? à Icke stamgäster à ej välklädda à Mindre attraktiva àIcke bekanta 
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Ställ frågor om icke tillträde à varför släpps de inte in? à hur kan ni se? à  
 

Vilka normer (doxa) gäller för att få tillträde à Trevlig, tacka för kvällen, krogvan à Släpps ofta in 

 

De som inte kommer in à Otrevliga à öppna repen själva àicke krogvana 

 

 
 

9.3  Kodningsschema  

Bourdieu 

-Socialt kapital 

1. kändisar 

2. familj/vänner 

3. stamgäster/medlemskap? 

4. folk som känner folk 

5. samma bransch 

Rangordning stamgäster 

1. Viktiga = alltid in 

2. Medel = beror på (ekonomiskt-/kulturellt kapital) 

3. Mindre viktiga = in om det finns plats 

Ålder 

1. Yngre 

2. Medel 

3. Gammal 

Kön 

1. Man- 

2. Kvinna+ 

Antal personer 

Viktiga stamgäster får ta med sig fler i sitt sällskap 

 

 

Kulturellt kapital 

-Förkroppsligande  
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1. Etnicitet -> Inte viktigt, beror på kläder och utseende 

2. Beteende - Bra/dålig 

3. Attityd - Dålig/trevlig 

branscher = modefolk, jurister, finans = in, hantverkare = ut 

 

-Objektifierade kulturellt kapital 

1. Kläder. Trendigt = ofta in. Ej trendigt = ofta ut 

2. Klockor. Dyr = tex Patek Philippe, Audemars Piguet, ofta in. Ej dyr = ej in 

3. Väskor. Dyr = tex Chanel, ofta in. Ej dyr = tex Adidas, ej in 

4. Utseende = snygga män och kvinnor, ofta in. Ej snygga = beror på övriga kriterier 

 

Doxa 

-Regler för att vistas i fältet 

1. Beteende 

2. Manér 

3. Kläder 

4. Attityd - BRA, krogvana, oftast in. DÅLIG, ingen krogvana, oftast ut 

Kläder = klädkod 

Trendigt = in, ej trendigt = ut  

 

Organisationsteorier 

Organisation -> Krogen -> Krogens önskade image -> Nisch -> Selektering  

- Uppfyllda kriterier -> Klädkod, utseende 

- Biljett - Stort socialt kapital, Att vara stamgäst 

Gatekeepers -> Dörrvakt = en del av organisationen. Rekryterar bra gäster för krogen. 

Ekonomisk tillväxt -> Selektering blir legitim 

Medlemskap -> Stamgäster, Kändisar 

Regler 

Formella regler -> Åldersgräns 

Informella regler -> Normer -> Doxa 

 

 

 


