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1 Inledande kapitel 

1.1 Bakgrund 

 

Under min uppsatspraktik på Åklagarkammaren i Uppsala fick jag kontakt med Benita 

Schoultz som arbetar som kammaråklagare på åklagarkammaren i Linköping. Hon 

berättade om något som fångande mitt intresse. Under 2009 och 2010 fanns det en rad 

ärenden där kroggäster hade polisanmält ordningsvakter som hade använt våld mot 

gästerna. Schoultz bestämde sig för att driva ärendena vidare för att utreda om 

ordningsvakterna hade överskridit sina befogenheter.
1
 

     Under utredningen blev Schoultz medveten om flera företeelser som vittnade om en 

osund arbetsmiljö bland ordningsvakterna. Till exempel, när en polisanmälan gjordes 

mot någon av ordningsvakterna upprättade den anmälda ordningsvakten genast en 

motanmälan om misshandel eller liknande mot den person som anmält ordningsvakten. 

Det uppdagades att motanmälningarna gjordes på rutin genom att Schoultz sökte i 

nedlagda ärenden och såg att samma företeelse hade skett där. Det avslöjades även att 

många av motanmälningarna var ogrundade. Detta visade sig bland annat genom att en 

kvinna blev anmäld för att ha brukat våld mot en ordningsvakt men senare framkom det 

att den anmälda kvinnan befann sig i Norge på sitt arbete vid tiden för den påstådda 

gärningen. Ett annat problem var att ordningsvakterna aldrig hördes av polisen samma 

kväll som ingripanden skedde. Istället gick inblandade ordningsvakter i samlad trupp till 

polisen i efterhand och berättade samstämmigt om vad som hade hänt.
2
 

    Schoultz uppfattade det som att de två ordningsvakterna som slutligen åtalades var 

informella ledare för ordningsvakterna i Linköping. Detta märktes exempelvis genom 

att hon fick motta flera telefonsamtal där andra ordningsvakter delade med sig av sina 

åsikter och menade att ärendet borde läggas ner. Under huvudförhandlingen var även 

cirka 20 ordningsvakter åhörare i rättssalen och visade sitt stöd för de informella 

ledarna. I hovrätten dömdes de två ordningsvakterna för misshandel och i samband med 

rättegången återkallade polismyndigheten ordningsvakternas förordnanden så de inte 

längre kunde arbeta som ordningsvakter. Efter det upplevde Schoultz en klar förbättring 

                                                 
1
 Schoultz, Kammaråklagare, telefonsamtal 2014-10-29. 

2
 Schoultz, Kammaråklagare, telefonsamtal 2014-10-29. 
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bland ordningsvakterna i Linköping. Hon hade lyckats bryta en kultur som hade 

uppstått.
3
 I uppsatsens avsnitt 7.4.1 diskuteras domen närmare. 

     Det Schoultz berättade skapade ett intresse för ordningsvakter hos mig. I samhället 

finns vissa yrkeskategorier som har fått befogenheter från staten att utföra polisiära 

uppgifter, utan att vara poliser. Ett exempel på en sådan yrkesgrupp är ordningsvakter. 

Någon gång har alla säkert sett ordningsvakter utföra arbetsuppgifter på olika platser, 

till exempel i ett köpcentrum, i lokaltrafiken eller på krogen. Men hur många vet vad 

ordningsvakter har för arbetsuppgift och hur de får agera mot privatpersoner? Min 

uppfattning är att gemene man eller kvinna saknar kunskap om ordningsvakter, trots att 

yrkesgruppen är ett vanligt förekommande inslag i samhället. Kanske är det inte många 

som vet skillnaden mellan ordningsvakter och väktare, och inte heller vad som skiljer 

mellan poliser och ordningsvakter. I krogmiljö kan ordningsvakters uppgifter vara svåra 

att särskilja från entrévärdars och väktares uppgifter. 

     Ordningsvakters rättsliga ställning regleras i många lagstiftningar, främst lag 

(1980:578) om ordningsvakter, härefter LOV, och polislagen (1984:387), härefter PL. 

Förutom lagstiftningar regleras deras arbete även i ordningsvaktsförordningen 

(1980:589), härefter OVF, och rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ordningsvakter (RPSFS 2012:17), härefter FAP 692-1. Eftersom det redogörs för 

ordningsvakters arbete och befogenheter i många författningar är det svårt att få en 

översikt över ordningsvakters rättsliga ställning. Dessutom saknas det nästan helt 

doktrin och praxis i ämnet. Det senaste som skrevs om ordningsvakter var ett 

initiativärende från Justitiekanslern, härefter JK, år 2007, där JK bland annat granskade 

ordningsvakters agerande i samband med ingripanden vid klubbar.
4
 Detta är 8 år sedan 

och trots att JK ansåg att regeringen borde se över aktuell lagstiftning har ingenting 

gjorts på området sedan dess. Därför avser jag att studera gällande reglering för att 

utreda ordningsvakters roll i samhället och diskutera svårigheter med lagstiftningen. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Schoultz, Kammaråklagare, telefonsamtal 2014-10-29. 

4
 JK, dnr 3350-07-22 . 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen avser att redogöra för ordningsvakters rättsliga ställning. Vad är en 

ordningsvakt? Vad har ordningsvakter för arbetsuppgifter och befogenheter? Vilka 

rättsliga konsekvenser kan inträffa för en ordningsvakt som uppträder olämpligt, till 

exempel genom att begå ett brott? Vilka problem finns i nuvarande reglering? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Som redan nämnts kan ordningsvakter jobba på olika ställen i samhället. Som student i 

Uppsala ser jag oftast ordningsvakter som arbetar i krogmiljö, till exempel på någon av 

Uppsalas studentnationer. Därav är uppsatsen avgränsad till att främst beröra aktuell 

lagstiftning för ordningsvakter i krogmiljö. Mycket av det som presenteras i uppsatsen 

gäller dock generellt för alla ordningsvakter, oavsett var i samhället de jobbar. 

     I krogmiljö tjänstgör även väktare och entrévärdar. För att definiera vad en 

ordningsvakt är och vad som skiljer den yrkesgruppen från väktare och entrévärdar 

redogörs det även för de två sistnämnda yrkena. Syftet med det är att ge läsaren en 

förståelse för hur yrkena samverkar och vad det är som särskiljer just ordningsvakters 

arbete från väktares och entrévärdars uppgifter.  

     Grundläggande mänskliga rättigheter skyddas både i regeringsformen, härefter RF, 

och i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, härefter 

EKMR. Som framgår närmare i avsnitt 4.2.2 krävs det enligt RF att inskränkningar av 

mänskliga rättigheter har stöd i lag, 2 kap 20 § RF. Utgångspunkten är att det redan 

enligt RF krävs lagstöd för att ordningsvakter ska kunna vidta de åtgärder som 

behandlas i uppsatsen. Därför görs ingen genomgång av rättighetsskyddet i EKMR. I 

uppsatsen ligger fokus istället på att analysera och utvärdera hur dessa 

rättighetsinskränkande regler fungerar.  
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1.4 Disposition 

 

I uppsatsens andra kapitel presenteras framväxten av ordningsvakten som yrkesroll. 

Sedan förklaras ordningsvakters roll i samhället idag, hur de fungerar som polisens 

förlängda arm och vad de har för arbetsuppgifter. I kapitlet beskrivs även hur 

utbildningen av ordningsvakter fungerar. Därefter, i det tredje kapitlet, definieras 

entrévärdar och väktare och deras arbetsuppgifter skildras kort. 

     Uppsatsens fjärde kapitel syftar till att klargöra hur ordningsvakters befogenheter 

inskränker vissa av de mänskliga fri- och rättigheter som alla människor i Sverige är 

tillförsäkrade från staten. I kapitlet därefter behandlas befogenheter för alla, entrévärdar 

respektive väktare. Främst diskuteras envarsgripande enligt 24 kap 7 § 

rättegångsbalken, härefter RB. Kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för vilka 

befogenheter alla har i vissa särskilda situationer och redogöra för några skillnader som 

enbart gäller väktare. I sjätte kapitlet förklaras de särskilda befogenheter som 

ordningsvakter har, med fokus på regleringen i PL som ger ordningsvakter vissa 

våldsbefogenheter och befogenheter att avvisa, avlägsna och omhänderta.  

     I uppsatsens sjunde kapitel diskuteras förvaltningsrättsliga och straffrättsliga 

rättsverkningar när ordningsvakter begår fel. Den lagstiftning som möjliggör 

avstängning av ordningsvakter presenteras, och sedan beskrivs straffrättsliga påföljder. 

Slutligen i kapitlet redogörs för praxis på området, med syfte att visa vilka praktiska 

problem som kan uppkomma. Därefter, i det åttonde kapitlet, diskuteras tre 

övergripande problem med lagstiftningen för ordningsvakter. Slutligen finns ett 

sammanfattande kapitel med en avslutande diskussion. 

 

 

1.5 Metod och material 

 

Vid författandet av denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts, vilket 

innebär att lagtext, praxis, förarbeten och doktrin har tolkats. Eftersom det till stor del 

saknas doktrin och rättspraxis på området har det ibland varit svårt att arbeta helt enligt 

den rättsdogmatiska metoden. Lösningen har istället blivit att till viss del använda 

opublicerade rättsfall från tingrätts- och hovrättsdomar för att visa praktiska problem 

med lagregleringen såsom den är utformad idag. 
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Det har även krävts att frångå den sedvanliga rättskällehierarkin. Föreskrifter och 

allmänna råd från rikspolisstyrelsen, härefter FAP:ar, ligger inte högt upp i 

normhierarkin. De är ändå av stor betydelse på området eftersom polisers och 

ordningsvakters sätt att arbeta på närmast regleras i sådana. I FAP:ar regleras 

ordningsvakters verksamhet mer i detalj än vad som görs i till exempel LOV eller OVF. 

Med andra ord kan det som stadgas i FAP:ar vara av större betydelse än vad som 

regleras i lag för att förstå hur verksamheten bedrivs i praktiken. I FAP:ar finns även 

allmänna råd hur paragrafer bör tolkas. Dessa allmänna råd är inte rättsligt bindande 

men eftersom de är utformade av rikspolisstyrelsen bör de ändå följas. Om en 

ordningsvakt agerar felaktigt och har valt att inte följa de allmänna råden ska personen 

ha goda skäl till varför råden inte har följts. Därför redogörs det i uppsatsen för vissa 

allmänna råd i FAP:ar. 

     I uppsatsen diskuteras även ett beslut från JK. Detta beslut är det enda från JK jag 

funnit som berör ordningsvakter. Yttranden från JK har lågt rättskällevärde men 

eftersom ämbetet till viss del bedriver tillsyn över ordningsvakter och innehar expertis 

på området anser jag ändå att det JK säger har betydelse och inte kan bortses från. 

    

   

2 Ordningsvakter 

2.1 Inledning 

 

I kapitlet redogörs för hur ordningsvakter som yrkesgrupp växte fram. Kapitlet 

presenterar därefter den lagstiftning som reglerar ordningsvakters arbete och funktion i 

samhället. Det diskuteras om det faktum att ordningsvakter är polisens förlängda arm 

och vad det innebär.  

     I LOV och FAP 692-1 stadgas vad som krävs för att bli ordningsvakt. Det redogörs 

för dessa krav och en diskussion förs angående det lämplighetskrav som blivande 

ordningsvakter ska uppfylla. Därefter presenteras den lagstiftning som särskilt reglerar 

ordningsvakters verksamhet i krogmiljö. Slutligen beskrivs tjänstemannaskyddet i 

brottsbalken, härefter BrB, som är straffbud med avsikt att särskilt skydda statens 

tjänstemän och däribland ordningsvakter. 
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2.2 Ordningsvaktens roll i samhället 

2.2.1 Varför finns ordningsvakter och vad gör de? 

 

Det lagstiftades om ordningsvakters verksamhet i slutet av 1970-talet. Redan innan dess 

var ordningsvakter dock en etablerad yrkesgrupp i samhället genom att polisen hade 

möjlighet att förordna vissa till att utföra visst polisiärt arbete, till exempel genom 

ordningslagen, härefter OL. Den som skulle anordna en allmän sammankomst kunde 

enligt lag förordnas att anställa ordningsvakter för att ansvara för ordningshållandet 

under sammankomsten. I praxis hade det även vuxit fram en möjlighet att använda 

ordningsvakter att utföra ordningshållande arbete vid restauranger. Det fanns dock en 

osäkerhet om vad olika säkerhetsyrken hade för funktion och ställning i samhället och 

hur tillsynen av dem fungerade. Det var inte heller klart hur olika säkerhetsyrken skulle 

utbildas. Genom att skapa en tydlig lagstiftning om ordningsvakter kunde yrkesgruppen 

särskiljas från poliser och väktare. Syftet var med andra ord att lagstifta om en roll i 

samhället som redan fanns.
5
 Det resulterade i LOV. 

     Enligt 1 § LOV är ordningsvakters huvuduppgift att medverka till att upprätthålla 

allmän ordning. Genom att lagstiftaren uttrycker att ordningsvakten ska medverka till att 

upprätthålla allmän ordning klargörs ordningsvakters samband med polisen. Polisens 

verksamhet syftar till att upprätthålla allmän ordning, 1 § PL. Således bär polisen 

huvudansvaret att upprätthålla allmän ordning medan ordningsvakter medverkar till det. 

I förarbetena ansågs denna ordning lämplig eftersom polisens resurser på så vis främst 

kan användas till att utreda och ingripa vid brott medan ordningsvakter används för att 

genomföra lämpliga uppgifter av poliskaraktär.
6
 Uppgifter som traditionell 

övervakning, till exempel att kontrollera och övervaka objekt i syfte att förhindra 

skadegörelse eller inbrott, ansågs vara lämpliga uppgifter för ordningsvakter att sköta. I 

enlighet med regleringen i OL var det redan före LOV möjligt att låta ordningsvakter 

vaka över den allmänna ordningen vid till exempel allmänna sammankomster. Denna 

möjlighet behölls.
7
 

     För att allmänheten ska ha lätt att känna igen vilka som är ordningsvakter stadgas det 

i 9 § OVF att ordningsvakter ska bära kläder och kännetecken så att det klart framgår att 

personen är ordningsvakt. Det ska inte uppstå någon risk för förväxling med polisen. 

                                                 
5
 Prop 1979/80:122, s 18 ff.  

6
 A prop, s 21 f. 

7
 A prop, s 22 f. 
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Ordningsvakter har med andra ord ett uniformskrav, som specificeras närmare i 9 kap 

FAP 692-1 samt i bilaga 4 till FAP:en. I 7 kap 1 § FAP 692-1 stadgas det att en 

ordningsvakts uppträdande ska inge förtroende och aktning. En ordningsvakt ska vidare 

uppträda hövligt och hänsynsfullt och iaktta självbehärskning och undvika beteende 

som uppfattas som småaktigt och ovänligt. Som jag uppfattar bestämmelsen uttrycker 

den en önskvärd bild av hur en ordningsvakt ska vara.  

 

 

2.2.2 Polisens förlängda arm 

 

Ordningsvakter är polisens förlängda arm. Detta fastställs genom 6 § LOV där det 

stadgas att en ordningsvakt lyder under polisen. Vidare framgår det av paragrafen att en 

ordningsvakt som huvudregel är skyldig att lyda en order som en polis meddelar i 

tjänsten. Detta innebär rent praktiskt att en polis som är i behov av hjälp för att utföra 

sitt arbete när som helst kan begära biträde från ordningsvakter.  I förarbetena uttrycks 

vidare att det ska stå klart att ordningsvaktens högsta prioritering ska vara att tillgodose 

polisens intresse. Därefter kan en ordningsvakt som till exempel arbetar på en 

restaurang tillgodose krögarens intresse.
8
  

     Det visas även att ordningsvakter är polisens förlängda arm genom att 

ordningsvakter som huvudregel enbart utbildas och förordnas av polisen, 5 och 6 §§ 

LOV. Ordningsvakter har även ett rapporteringskrav gentemot polisen enligt 7 § LOV. 

Enligt paragrafen ska en ordningsvakt hålla polismyndigheten underrättad om 

förhållanden som rör ordningsvaktens verksamhet och som är av sådan art att det bör 

komma till polisens kännedom. I 7 kap 7 § FAP 692-1 listas händelser som ska 

rapporteras till polisen, till exempel när ordningsvakter beslagtagit alkohol eller när de 

avvisat, avlägsnat eller omhändertagit någon. En ordningsvakt som får kännedom om att 

ett brott som lyder under allmänt åtal har begåtts ska rapportera det till polisen, 4 § 

OVF. 

     Trots att ordningsvakters samarbete med polisen framgår i lagtext på många olika 

sätt, vilket beskrivs ovan, uppgavs det i en enkät som användes i ett tillsynsärende av JK 

att 59 % av 350 ordningsvakter som besvarade enkäten inte upplevde det som att de var 

                                                 
8
  Prop 1979/80:122, s 43. 
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polisens förlängda arm.
9
 Därför anser jag att det finns ett värde i att göra kopplingen till 

polisen starkare i lagtext. Om det poängteras i lag att ordningsvakter är polisens 

förlängda arm kan en ”vi-känsla” skapas mellan ordningsvakter och poliser. De arbetar 

mot samma mål och behöver inte känna sig motarbetade av varandra. Risken finns 

annars att det skapas en ”vi mot dom-känsla” och att ordningsvakter inte uppfattar att 

deras arbete blir taget på allvar. En stark koppling i lagtext kan även bidra till att 

samhällets bild av ordningsvakter stärks, vilket vore önskvärt.  

 

 

2.3 Vad som krävs för att bli ordningsvakt 

2.3.1 Generella förutsättningar och utbildningen av ordningsvakter 

 

Den som inte är anställd som polis får förordnas som ordningsvakt i enlighet med vad 

som följer av lag, 1 § LOV. Enligt 5 § LOV förordnas ordningsvakter av 

polismyndigheten. Förordnandet meddelas på viss tid, högst 3 år. Det är även 

polismyndigheten som bestämmer hur många ordningsvakter som behövs, 3 kap 2 § 

FAP 692-1. I 4 § LOV stadgas att endast den får förordnas till ordningsvakt som med 

hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 

20 år. Mer om kravet på laglydnad och det så kallade lämplighetskravet nedan i avsnitt 

2.3.2. 

     Utbildningen av ordningsvakter bedrivs av polismyndigheten eller, om det finns 

särskilda skäl, av någon med tillstånd från polismyndigheten enligt 6 § 3 st OVF. 

Samma paragraf, första stycket, stadgar att grundutbildningen av ordningsvakter minst 

ska omfatta 60 timmar. I FAP 692-1 preciseras utbildningen närmare. Enligt bilaga 1 till 

FAP:en ska grundutbildningen omfatta 80 timmar, alltså två arbetsveckor. I bilagan 

framgår vidare vad ordningsvakter utbildas i, till exempel akutsjukvård, juridik, 

arbetsledning och konflikthantering. Efter 3 år ska ordningsvakter genomgå fortbildning 

för att på nytt kunna förordnas till ordningsvakt, 3 kap 7 § FAP 692-1. 

     Redan i förarbetena till LOV diskuterades utbildningens längd. Viss kritik 

framfördes mot att utbildningen var för kort för den uppgift ordningsvakter har att 

utföra. Som svar på kritiken sades att längden på utbildningen inte är av störst relevans 
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för att skapa lämpliga ordningsvakter. Istället ansågs att ordningsvaktens personliga 

egenskaper är av större betydelse för möjligheten att ordningsvakter ska utföra sitt jobb 

väl.
10

 Enligt mina åsikter saknar argumenten mot att förlänga ordningsvaktsutbildningen 

logik. En människas personliga egenskaper är i ständig utveckling, mycket tack vare 

nya erfarenheter som fås genom till exempel utbildning. Slutsatsen jag drar av det som 

uttrycks i förarbetena är att det anses att utbildning inte hjälper en person att bli bättre i 

sin yrkesroll. Denna åsikt har jag svårt att ta på allvar. Inte heller har jag sett en sådan 

åsikt framföras gällande någon annan yrkesgrupp i samhället. 

     I förarbetena menades även att många som arbetar som ordningsvakter gör det som 

ett extraarbete vid sidan av sitt primära arbete. En lång ordningsvaktsutbildning skulle i 

så fall medföra att många kanske skulle ha svårt att kombinera båda sina yrken vilket 

skulle kunna leda till att färre väljer att arbeta som ordningsvakt. Vidare framfördes 

argumentet att i och med att det är polisen som ansvarar för utbildningen måste även 

polisens begränsade resurser beaktas.
11

 Jag menar att dessa argument inte har någon 

vidare bäring. Syftet med utbildningen ska vara att utbilda ordningsvakter tillräckligt 

väl så de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt. Om en längre utbildning 

behövs för att nå detta syfte kan ett argument emot att förlänga utbildningen inte vara 

polisens begränsade resurser. Istället borde det prioriteras att lösa resursfrågan för att 

kunna förbättra utbildningen. 

 

 

2.3.2 Laglydnads- och lämplighetskraven 

 

Som nämndes ovan måste den som förordnas till ordningsvakt med hänsyn till 

laglydnad och övriga omständigheter vara lämplig för uppdraget, 4 § LOV. I 3 kap 3 § 

FAP 692-1 definieras kraven på lämplighet närmare. Urvalet mellan de sökande till 

ordningsvaktsutbildningen ska göras utefter laglydnad, lämplig hänsyn och sakliga 

grunder som till exempel den sökandes skicklighet.  

     Kravet på laglydnad innebär att uppgifter inhämtas från den sökandes 

belastningsregister och misstankeregister, 5 kap 1 § 2 st FAP 692-1. Enligt paragrafens 

tredje stycke kan det även tas hänsyn till övriga tillgängliga uppgifter för att bedöma 
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den sökandes lämplighet. Ett beslut om avslag på ansökan kopplat till personens 

laglydnad får endast grundas på lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, 

godkänd ordningsbot eller en åtalsunderlåtelse, 5 kap 2 § i FAP:en. I de allmänna råden 

till paragrafen föreskrivs att det bör tas hänsyn till brottets straffvärde, omständigheterna 

vid brottet och tiden sedan brottet har förflutit. Som huvudregel ska det endast tas 

hänsyn till brott som inträffat inom de senaste fem åren, såvida det inte rör sig om ett 

brott med fängelse i straffskalan. Då finns det skäl att se längre tillbaka i tiden än fem 

år. Vid brott med fängelse i straffskalan bör polisen överväga att avslå ansökan. Andra 

exempel på brott då ansökan bör avslås anges vara uppsåtliga brott mot liv och hälsa, 

frihet och frid, tillgreppsbrott, vapenbrott, narkotika- och dopningsbrott. Även brott mot 

tystnadsplikten samt mutbrott nämns. Flera mindre allvarliga brott som tillsammans 

visar på en bristande respekt för lagen bör leda till att ansökan avslås.  

     Den sökandes lämplighet ska enligt 5 kap 3 § FAP 692-1 avgöras enbart utifrån de 

punkter som stadgas i paragrafen. Förutom krav på att personen ska vara i tillräckligt 

bra fysiskt skick och kunna svenska språket tillräckligt bra har det betydelse om 

personen har varit eller är skäligen misstänkt för brott, om personen har blivit 

omhändertagen enligt lag eller om annan omständighet finns som har betydelse vid 

bedömningen av om sökanden kommer att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 

godtagbart sätt. När en person antagits till grundutbildningen prövas personens 

lämplighet löpandes både under grundutbildningen och fortutbildningen, 5 kap 6 § i 

FAP:en. 

     I RÅ 2003 ref 40 berörs kravet på lämplighet i samband med tidigare brottslighet 

närmare. RB hade jobbat som ordningsvakt under 15 år på heltid och gjorde sig utanför 

tjänsten skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel. Frågan som utreddes var om 

brottet han dömdes för, som hade skett 3,5 år tidigare, gjorde att han inte längre ansågs 

uppfylla lämplighetskravet i 4 § LOV och därmed inte kunde få ett nytt 

ordningsvaktsförordnande. RB hade aldrig fått en anmärkning i arbetet som 

ordningsvakt. Regeringsrätten hänvisade till förarbetena till LOV och menade att det 

ställs höga krav på laglydnad och allmän lämplighet på ordningsvakter. I detta fall hade 

RB tillverkat en extranyckel till en bil han själv inte ägde, låtit framställa ett falskt 

registreringsbevis till bilen och slutligen olovligen tagit en arbetskamrats personbil. 

Med hänsyn till arten och att brottsligheten var planerad uttalades att RB skulle vara 

diskvalificerad för ett nytt ordningsvaktsförordnande under en längre tid. Att brottet 
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skedde 3,5 år före regeringsrättens dom utgjorde fortfarande ett hinder att förordna RB 

till ordningsvakt. 

     Av lagtext, de allmänna råden i FAP 692-1 och rättsfallet kan sammanfattningsvis 

konstateras att det ställs höga krav på ordningsvakter, både avseende laglydnad och 

lämplighet. Jag anser att det är bra att så höga krav ställs och att det är önskvärt att 

denna ordning fortsätter gälla. Ordningsvakter har en särskild roll i samhället som 

polisens förlängda arm, och för att yrket ska ha ett högt förtroende hos allmänheten 

krävs att de som utbildas till ordningsvakter kan inge tilltro. 

 

 

2.4 Ordningsvakters arbete 

2.4.1 Ordningsvakters förordnande 

 

Som nämnts ovan blir ordningsvakter förordnade av polisen och förordnandet gäller 

under högst 3 år, 5 § 1 st LOV. Samma paragraf, andra stycket stadgar att det i ett 

förordnande ska anges för vilken verksamhet och vilket område förordnandet gäller. En 

ordningsvakt är alltså förordnad att arbeta på ett visst område, där ordningsvakten 

medverkar till att upprätthålla allmän ordning, 1 § LOV.  

     I 2 – 3 §§ LOV uppställs de platser där polisen har möjlighet att förordna 

ordningsvakter att tjänstgöra på. 2 § ska förstås som en huvudregel och stadgar de 

ställen där ordningsvakter vanligtvis förekommer på.
12

 2 a och 2 b §§ föreskriver att 

ordningsvakter kan förordnas vid vissa säkerhetskontroller. 3 § stadgar en möjlighet att 

förordna ordningsvakter till andra ställen än vad som föreskrivs i 2 – 2 b §§, om det 

finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse för allmän synpunkt. Munck 

menar att 3 § endast ska tillämpas i undantagsfall. Som huvudregel ska ordningsvakter 

inte förordnas till andra uppgifter än det som anges i 2, 2a och 2b §§ i LOV.
13

 

Ordningsvakter får med andra ord enbart förordnas på sådana platser som avses i någon 

av 2 – 3 §§. Lagen tillåter till exempel generellt att ordningsvakter får förordnas till 

cirkusföreställningar, enligt 2 § p 1 LOV, men det är polisen som gör en bedömning om 

det behövs ordningsvakter för att upprätthålla den allmänna ordningen i fråga om en 

specifik cirkusföreställning. Valet av ordningsvakt istället för polis ska alltid vara 
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sakligt motiverat och den ordningshållningsuppgift som är aktuell ska kräva 

ordningsvakters befogenheter. Om ordningsvakter väljs istället för polis för att vaka 

över den allmänna ordningen ska polisens huvudansvar inte ifrågasättas.
14

  

     7 kap 2 § FAP 692-1 föreskriver att en ordningsvakt får ägna sig åt sidouppgifter om 

ordningsvaktens huvuduppgift, att upprätthålla allmän ordning, inte åsidosätts. I 

paragrafens allmänna råd ges som exempel att en ordningsvakt kan fråga 

restaurangbesökare om legitimation i syfte att kontrollera deras ålder. Något som anges 

inte vara lämpligt är att låta ordningsvakten servera alkohol eller att godtyckligt 

selektera besökare. Som jag förstår de allmänna råden uttrycker de att vid valet av 

lämpliga sidouppgifter ska has i åtanke att en ordningsvakt är en myndighetsperson med 

speciella uppgifter. Ett exempel på en sådan uppgift är att vaka över att gäster inte 

dricker för mycket alkohol. Det skulle då vara märkligt om ordningsvakterna serverade 

gästerna alkohol.  

 

 

2.4.2 Ordningsvakter på krogen 

 

Bestämmelsen som gör det möjligt för ordningsvakter att förordnas att arbeta i 

krogmiljö är 2 § p 4 LOV. Där föreskrivs att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra 

vid lokaler eller utrymmen där alkohol serveras till allmänheten med tillstånd enligt 

bestämmelser i alkohollagen (2010:1622). Ordningsvaktsförordnandet bör omfatta 

objektet ordningsvakten ska skydda, till exempel krogen och lokalens ingångar, infarter 

till området samt upplåtna parkeringsplatser. Det är även möjligt att ge ordningsvakten 

ett flexibelt förordnande som kan gälla olika stora områden, till exempel beroende på 

hur lång kön till krogen är, 6 kap FAP 692-1, allmänna råd om förordnande enligt 2 § 

LOV. Bestämmelsen gör det möjligt att innefatta hela kön i ordningsvaktsförordnandet, 

oavsett hur lång den är.  

     Ordningsvakter som arbetar i krogmiljö är förordnade av polisen att medverka till att 

upprätthålla allmän ordning på krogen, men är anställda av krögaren som äger krogen. 

Ordningsvakterna arbetar med andra ord med uppdrag från polisen men det är krögaren 

som anställer ordningsvakterna och betalar ut deras lön. Anställningen innebär alltså att 

                                                 
14

 Prop 1979/80:122, s 29. 



23 

 

krögaren och ordningsvakten har ett civilrättsligt förhållande mellan sig medan 

ordningsvaktens förordnande är av offentligrättslig natur. 

 

 

2.4.3 Tjänstemannaskyddet 

 

När personer försöker hindra ordningsvakter att utföra sitt jobb skyddas ordningsvakter 

i vissa fall av straffbuden i 17 kap 1 – 2 §§ och 4 § BrB. Dessa straffbud tillkom 

eftersom många som utövar myndighet befinner sig i utsatta situationer. Det ansågs 

eftersträvansvärt att skydda både personerna och den myndighet de har att utöva. 

Brotten är kvalificerade varianter av andra brott vilket innebär att brotten ses som ett 

angrepp både på person och på den allmänna verksamheten.
15

  

     De tre straffbuden är våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och 

våldsamt motstånd. De har gemensamt att samtliga av dem straffbelägger när någon 

hindras från att utöva myndighet, när någon försöker hindra annan att utöva myndighet, 

när någon begår våld eller försöker begå våld eller när någon hotar om att begå våld mot 

annan för att hindra annan att utföra myndighetsutövning eller som hämnd till redan 

utförd myndighetsutövning. Vanliga tillfällena när straffbuden blir tillämpliga för 

ordningsvakter i krogmiljö kan tänkas vara när ordningsvakter möts av motstånd när de 

säger åt någon att lämna krogen. 

      

 

3 Entrévärdar och väktare 

3.1 Inledning 

 

Kapitlet redogör för vad entrévärdar och väktare har för arbetsuppgifter. Syftet med 

kapitlet är att illustrera vad entrévärdar och väktare är och tydliggöra hur yrkena skiljer 

sig åt från ordningsvakter. Detta skapar en bättre förståelse för den del av uppsatsen 

som främst berör ordningsvakter. 
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3.2 Entrévärdar 

 

Yrkesgruppen entrévärdar har inte några rättsliga befogenheter knutna till sig. En 

entrévärd får med andra ord göra lika mycket som vem som helst av oss. Därför finns 

det ingen rättslig definition på vad en entrévärd är. I departementspromemorian 

Ordningsvakter och väktare förklaras entrévärdar som personal som oftast är anställd 

direkt av krogen, med uppgift att ta emot gäster och avgöra vilka som ska släppas in och 

vilka som inte ska släppas in. Yrket har skapats eftersom det är olämpligt att låta 

ordningsvakter att godtyckligt selektera besökare.
16

 Entrévärdar kan med andra ord med 

fördel sköta uppgifter som det är olämpligt för en representant för det allmänna att 

sköta. 

     I ett tillsynsärende från JK framkommer det att det inte är ovanligt att entrévärdar, 

åtminstone i Stockholm, ingriper mot kroggäster genom att ordningsvakter begär biträde 

i sin myndighetsutövning. Ett sådant agerande har inte stöd i lag. Det är av största vikt 

att entrévärdar är medvetna om att de inte har några rättsliga befogenheter. Entrévärdar 

kan inte ge sig själva befogenheter som tillkommer ordningsvakter genom lag genom att 

använda ordningsvakters förordnande.
17

 Att entrévärdar kan envarsgripa med stöd i 24 

kap 7 § RB och biträda annan i vissa situationer enligt 24 kap 5 § BrB är en annan sak, 

och vad det innebär beskrivs närmre i kapitel 5. En följd av att entrévärdar inte har 

några laga befogenheter kopplade till sin yrkesgrupp är att de aldrig kan agera med 

myndighetsutövning.
18

  

 

 

3.3 Väktare 

 

Väktare är anställda av bevakningsföretag och bevakningsföretags verksamhet är 

reglerad i lag (1974:191) om bevakningsföretag. I lagens 1 § definieras ett 

bevakningsföretag som ett företag som åtar sig att yrkesmässigt och för annans räkning 

bevaka till exempel fastighet, anläggning, viss verksamhet och offentlig tillställning. 

Auktoriserade bevakningsföretag och väktares uppgifter är närmare reglerat i 

rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen och förordningen om 
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bevakningsföretag, FAP 597-2. I FAP:en definieras en väktare som en person som utför 

bevakning i ett auktoriserat bevakningsföretag för annans räkning, 1 kap 3 §.  

     I 2 kap 15 § FAP 597-2 uttrycks att endast ordningsvakter eller annan personal som 

arbetar med stöd av förordnande får utföra uppdrag å bevakningsföretagets vägnar som 

innefattar ordningshållande på allmänna platser genom att allmänheten avvisas eller 

liknande. I paragrafen framgår med andra ord att väktare, till skillnad från 

ordningsvakter, saknar befogenheter att använda 13 § PL, som beskrivs närmare i 

avsnitt 6.7. 

     Enligt 4 kap 1 § i FAP:en ska all personal i ett auktoriserat bevakningsföretag vara 

godkänd avseende laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplig i övrigt. 2 – 3 §§ 

definierar närmare vad laglydnads- och lämplighetsprövningen innebär. Även för 

väktare finns alltså ett lämplighetskrav och laglydnadskrav liknande det ordningsvakter 

har. Väktare har inga laga befogenheter kopplade till sin yrkesgrupp utan har enbart 

samma befogenheter som vem som helst. Väktare erhåller skydd genom 

tjänstemannabestämmelserna i 17 kap BrB trots att de inte har befogenhet att agera med 

myndighetsutövning. Skyddet erhålls eftersom en annorlunda ordning hade kunnat leda 

till att många väktare istället skulle välja att utbilda sig till ordningsvakter just för att 

skyddas av bestämmelserna i 17 kap BrB i sin tjänsteutövning.
19

  

 

 

4 Mänskliga fri- och rättigheter 

4.1 Inledning 

 

I kapitlet redogörs för mänskliga fri- och rättigheter som staten garanterar varje enskild 

individ. Fokus ligger på de rättigheter som är aktuella i samband med ordningsvakters 

verksamhet. Det redovisas sedan för hur dessa rättigheter kan inskränkas med stöd i lag. 

Därefter beskrivs legalitetsprincipen, som är utgångspunkten för statens makt gentemot 

individen. Syftet med kapitlet är att klargöra på vilket sätt ordningsvakters arbete 

inskränker mänskliga rättigheter. 
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4.2 Regeringsformens skydd för mänskliga fri- och rättigheter 

4.2.1 RF:s rättighetskapitel 

 

Varje enskild individ garanteras vissa grundläggande fri- och rättigheter som finns i 2 

kap RF. I 2 kap 6 § fastställs att var och en gentemot det allmänna är skyddad från 

påtvingat kroppsligt ingrepp. Paragrafen innefattar även ett skydd mot kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång. I samma kapitel 8 § tillförsäkras varje enskild 

individ skydd gentemot det allmänna från frihetsberövande. Varje svensk medborgare är 

även i övrigt tillförsäkrad en rörelsefrihet som innebär en frihet att förflytta sig inom 

riket och att lämna det, 2 kap 13 § RF.  

      

 

4.2.2 Att inskränka fri- och rättigheter 

 

Samtliga rättigheter som specificerats ovan kan begränsas i lag. Denna möjlighet ges 

genom 2 kap 20 § RF. Enligt punkt 2 i paragrafen kan rättigheterna begränsas i den 

utsträckning som anges i 21 – 24 §§. Förutsättningarna för att inskränka rättigheterna i 

lag anges i 2 kap 21 § RF. Begränsningar får endast göras för att tillgodose ändamål 

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och begränsningarna får aldrig gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem.  

     I doktrin menas att en lag som inskränker mänskliga rättigheter ska vara rättssäker. 

Enligt det traditionella synsättet anses begreppet rättssäkerhet innefatta förutsebarhet 

och likhet i lagstiftningen. Med förutsebarhet menas att de individer som läser lagen ska 

ha möjlighet att förutse de juridiska konsekvenserna av sitt handlande. Det är med andra 

ord inte önskvärt att en lag som inskränker mänskliga rättigheter är otydlig eftersom det 

bidrar till att den är svår att tillämpa och det är i sin tur inte rättssäkert för den enskilde 

individen.
20
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4.3 Legalitetsprincipen 

 

Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen uttrycks i 1 kap 1 § RF där det stadgas att 

all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att den offentliga makten utövas under 

lagarna. Principen innebär en normbundenhet för den offentliga makten och med det 

menas att den offentliga verksamheten ska utövas i enlighet med lagar och andra 

författningar. Kravet på normbundenhet innefattar att myndigheters beslut ska ha 

författningsstöd och att betungande beslut för medborgare ska ha författningsstöd.
21

 

Legalitetsprincipen tar sig även uttryck i 2 kap RF genom att det föreskrivs att 

mänskliga fri- och rättigheter enbart får begränsas i lag i enlighet med de krav som 

anges i 2 kap 21 § RF. Legalitetsprincipen förespråkar förutsebarhet och rättssäkerhet 

för individen.
22

 

     Polisrättsutredningen för ett resonemang om den förvaltningsrättsliga 

legalitetsprincipen. I och med legalitetsprincipen anses det att inskränkningar av 2 kap 

RF måste ske med stöd i lag och således inte sedvanerätt eller praxis. Vidare kan 

polisrättsliga regler som inskränker rättigheter inte vara allmänt skrivna.
23

 Jag menar att 

utifrån detta uttalande kan förstås att ordningsvakters befogenheter inskränker 

mänskliga rättigheter i 2 kap RF och att dessa inskränkningar måste vara gjorda i lag. 

Genom Polisrättsutredningens uttalande utläses att det är önskvärt att inskränkningarna 

är tydliga för att uppfylla kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet. 

 

 

5 Allas, entrévärdars och väktares befogenheter 

5.1 Inledning 

 

Detta kapitel beylser de befogenheter som var och en har i vissa situationer. Fokus 

ligger på envarsgripande enligt 24 kap 7 § RB och andra åtgärder som kan utföras vid 

ett envarsgripande. Det erinras om att entrévärdar har samma befogenheter som vem 

som helst och därför presenteras allas befogenheter och entrévärdas befogenheter under 
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samma avsnitt. Väktare har i stort sett inte andra befogenheter än vem som helst, men 

det finns vissa speciella bestämmelser som är tillämpliga på enbart väktare, vilka 

redogörs för. Befogenheterna som presenteras i detta kapitel är inskränkningar till de 

mänskliga fri- och rättigheter som finns i 2 kap RF och som sammanfattas i uppsatsens 

kapitel 4. Därför är det viktigt att lagstöd finns. 

 

 

5.2 Entrévärdar och alla 

5.2.1 Envarsgripande 

 

24 kap 7 § 2 st RB stadgar ett så kallat envarsgripande. Paragrafen föreskriver en 

befogenhet för vem som helst att gripa en person som begår ett brott som har fängelse i 

straffskalan, om personen påträffas på bar gärning eller flyende fot. Envar får också 

gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska skyndsamt överlämnas till närmaste 

polisman. ”På flyende fot” ska förstås som att gärningsmannen ska vara på flykt från 

brottsplatsen.
24

 Eftersom en förutsättning är att brottet har fängelse i straffskalan saknar 

det betydelse om brottet i det enskilda fallet kommer att leda till fängelsestraff. 

Möjligheten att utnyttja ett envarsgripande har både entrévärdar, väktare och 

ordningsvakter. 

 

 

5.2.2 Vid ett envarsgripande 

 

Varje människa som envarsgriper någon kan utnyttja vissa befogenheter från polislagen.  

29 § PL stadgar att den som med laga stöd ska verkställa ett frihetsberövande får bruka 

våld enligt 10 § 1 st p 2 PL. Där stadgas att våld får användas för att genomföra 

tjänsteåtgärd om någon som ska häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas 

friheten försöker undkomma eller om personen annars möts av motstånd när ett sådant 

frihetsberövande ska verkställas. Eftersom envar varken har befogenhet att häkta eller 

att anhålla någon är paragrafen främst aktuell vid ett envarsgripande enligt 24 kap 7 § 

RB. 
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Vidare kan den som envarsgriper någon även genomföra en provisorisk 

skyddsvisitation, vilket framgår av 29 § 2 st PL. Det redogörs för provisorisk 

skyddsvisitation i 19 § 1 st PL. En provisorisk skyddsvisitation kan utföras i den 

utsträckning det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra föremål ska 

kunna tas om hand eller om personens identitet ska fastställas.  Enligt förarbetena till PL 

innebär en provisorisk skyddsvisitation att en summarisk undersökning av personens 

kläder görs, med syfte att hitta farliga föremål eller att fastställa personens identitet. Om 

farliga föremål hittas kan dessa tas i beslag enligt 27 kap 14 a § RB och 36 kap 3 § BrB. 

Beslagtagna föremål ska vid ett envarsgripande skyndsamt överlämnas till polisen.
25

 

Visitationen ska göras av säkerhetsskäl och den ska ha formen av en ytlig 

kroppsvisitation i eller på fickor och kläder. När det istället är fråga om att visitera i 

syfte att fastställa personens identitet kan visitationen ha annan karaktär och det blir 

naturligt att kontrollera personens legitimation eller körkort. Tanken är inte att en 

visitation ska utföras när det framstår som omotiverat, utan enbart när det anses att det 

behövs. Visitationer ska med andra ord inte göras på rutin.
26

  

     I samband med en provisorisk skyddsvisitation som görs vid ett envarsgripande får 

även andra föremål än de som innefattas i 27 kap 14 a § RB tas i beslag. Detta framgår 

av 27 kap 4 § 1 st RB där det stadgas att den som med laga stöd verkställer en 

kroppsvisitation får ta föremål som därvid påträffas i beslag. Vad som kan beslagtas är 

föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott eller vara avhänt 

någon genom brott eller vara förverkat på grund av brott, 27 kap 1 § RB. Lagen ger 

alltså ett utrymme för vem som helst att, vid ett envarsgripande, provisoriskt 

skyddsvisitera med syfte att av säkerhetsskäl leta efter vapen eller andra farliga föremål 

eller för att fastställa personens identitet. Om det vid den provisoriska 

skyddsvisitationen påträffas något som nämns i 27 kap 1 § RB får dessa föremål 

beslagtas i enlighet med 27 kap 4 § 1 st RB.
27

  

     Jag anser att eftersom varje enskild individ är tillförsäkrad skydd mot 

kroppsvisitation enligt 2 kap 6 § RF är det en märklig inskränkning i denna rättighet att 

var och en i samband med ett envarsgripande helt lagligt har rätt att både genomföra en 

provisorisk skyddsvisitation och att beslagta föremål. Det är lätt att missbruka denna 

befogenhet, genom att det är svårt att fastställa någons syfte med redan utförd 
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kroppsvisitation i efterhand. Likaså kan en privatperson utan juridisk utbildning 

svårligen veta vilka föremål som kan ha betydelse för utredning av brott eller vilka 

föremål som är avhänt annan genom brott.      

     Det är svårförstått om varje person som envarsgriper med stöd i 24 kap 7 § RB har 

rätt att använda våld för att genomföra kroppsvisitation och beslagta föremål, om 

personen möts av motstånd. Som lagen förstås kan en befogenhet för envar att använda 

våld hämtas ur 24 kap 2 § BrB, eftersom det rör sig om en situation där personen är 

gripen och personen gör motstånd mot någon under vars uppsikt personen står, och 

denne ska hålla personen till ordningen. Att hållas till ordningen torde då innebära att 

kroppsvisitation och beslag ska kunna genomföras om det behövs och att våld kan 

användas för att genomföra dessa åtgärder. Dock kommenteras denna lagtolkning 

varken i förarbeten, praxis eller doktrin. Min slutsats är att rättsläget är något oklart, 

men som lagen är utformad idag så kan knappast sägas att det är lagstridigt att använda 

våld i dessa lägen. När en ordningsvakt befinner sig i en situation där våld behöver 

användas för att genomföra provisorisk skyddsvisitation eller beslagta föremål hämtas 

lagstöd ur polislagen, vilket beskrivs närmare i avsnitt 6.5. 

 

 

5.2.3 Nöd, nödvärn och rätt att hjälpa annan 

 

Varje enskild person har rätt att under vissa förutsättningar bruka våld i enlighet med 24 

kap BrB. I kapitlet regleras när personer får använda våld för att de befinner sig i 

nödsituationer, som i folkmun även kan kallas självförsvarssituationer. Möjligheten 

tillkommer både entrévärdar, väktare och ordningsvakter och att bruka våld i enlighet 

med reglerna om nöd och nödvärn innebär inte myndighetsutövning.  

     Förutsättningarna för att bruka våld inom ramen för nödvärn anges i 24 kap 1 § BrB. 

Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på 

person eller egendom. Varje person har rätt att bruka våld om det med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är 

uppenbart oförsvarligt. I doktrin och praxis har uppställts vissa vägledande principer för 

att avgöra om nödvärnsgärningen är uppenbart oförsvarlig eller inte. Dessa principer 

innebär att nödvärnsgärningen inte får avvika från vad som varit behövligt och det får 

inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och skadan som 
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hotar genom angreppet. En helhetsbedömning görs utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet.
28

  

     Om någon blir utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp ger 

paragrafen med andra ord en möjlighet för den utsatta att använda det våld som behövs 

för att skydda sig. Ett exempel när en sådan situation är aktuell för entrévärdar, väktare 

eller ordningsvakter i krogmiljö kan vara om en kroggäst börjar bråka med någon ur 

dessa yrkesgrupper och gästen som bråkar är så aggressiv att personen som blir utsatt 

för angreppet blir slagen eller är på väg att bli slagen. Om det inte finns något annat sätt 

att få den bråkande gästen att avsluta sitt angrepp får den utsatta själv använda våld för 

att skydda sig. Det är dock en avancerad straffrättslig bedömning som görs för att utröna 

om den utsatta personen verkligen befinner sig i en nödvärnssituation och hur mycket 

våld som får brukas utan att gå utöver det som nödvärnsrätten medger. Viss försiktighet 

bör alltså iakttas i stundens hetta. 

      Om fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat 

intresse föreligger en nödsituation, 24 kap 4 § BrB. En gärning som någon begår i nöd 

utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas 

annan och om omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. En avvägning görs utifrån det 

intresseintrång som nödhandlingen innebär och omständigheterna i övrigt. Även denna 

paragraf föreskriver alltså en befogenhet att i vissa fall bruka våld, men även i 

nödsituationer bör försiktighet iakttas eftersom den straffrättsliga bedömningen är 

avancerad. I doktrin menas att det finns ett visst krav på att handlingen som görs i nöd 

ska vara behövlig på så sätt att nödsituationen inte skäligen kan avslutas utan 

handlingen. Skillnaden mellan nödsituationer och nödvärnssituationer är att nödvärn 

kräver ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp medan nöd endast kräver att 

fara hotar de intressen som nämns i paragrafen. Vidare får en gärning gjord i nöd inte 

vara oförsvarlig medan en nödvärnshandling inte får vara uppenbart oförsvarlig.
29

 Som 

utgångspunkt kan konstateras att våld bör undvikas absolut så länge som det är möjligt 

och endast det våld som är behövligt för att skydda sig själv ska användas. Att själv vara 

i överläge och fortsätta bruka våld godtas sällan. 

     Både vad gäller nödvärnssituationer och nödsituationer poängteras att det ställs ett 

högre krav på personer som är utbildade och ”vana” vid våldsamma situationer. För 

entrévärdar, väktare och ordningsvakter torde det innebära att yrkesgrupperna i större 

                                                 
28

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens grunder, s 216 f. 
29

 Asp & Ulväng, a a, s 223 ff. 



32 

 

mån ska kunna hantera uppkomna situationer utan att använda våld jämfört med 

människor som inte arbetar i en bråkig krogmiljö.
30

  

     Slutligen stadgas i 24 kap 5 § BrB att om någon enligt nödvärnsrätten, nödrätten 

eller 10 § PL, som är polisens våldsparagraf, har rätt att begå en annars straffbelagd 

handling har var och en som hjälper den personen samma rätt. Paragrafen innebär med 

andra ord att entrévärdar och väktare har rätt att bistå till exempel ordningsvakter och 

poliser i deras våldsanvändning, om det behövs för att ordningsvakter och poliser ska 

kunna hantera situationen.  

 

 

5.3 Speciellt för väktare 

 

Förutom de befogenheter som tillkommer envar, som har belysts i avsnittet ovan, har 

väktare vissa speciella befogenheter kopplade till sin yrkesgrupp. Väktare ska vara 

utrustade med handfängsel, om de utför bevakning som kan leda till frihetsberövande 

och om de genomgått sådan utbildning, 8 kap 12 § FAP 579-2. Enligt samma paragraf 

får även den väktare som innehar ordningsvaktsförordnande och får använda 

handfängsel som ordningsvakt använda handfängsel. Begreppet ”väktare som innehar 

ordningsvaktsförordnande” torde innebära att väktare som även har genomgått 

ordningsvaktsutbildning och arbetar som ordningsvakt (och alltså innehar ett 

ordningsvaktförordnande) får utrustas med handfängsel, utan att ha genomgått 

utbildningen det syftas till i 8 kap 12 § FAP 579-2. I 8 kap 13 § i FAP:en stadgas 

förutsättningarna för väktare att bära gummibatong. Expanderbara batonger får 

användas av väktare som får bära batong som ordningsvakt eller den väktare som 

genomgått utbildning för expanderbar betong. Batong får användas som hjälpmedel vid 

våldsanvändning om en väktare befinner sig i en nödvärnssituation eller om väktaren 

möts av motstånd när väktaren ska avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller 

område, enligt 8 kap 13 § 2 st FAP 579-2 som hänvisar till 24 kap 1 § BrB och 29 § och 

10 § 1 st p 4 och 2 st PL.  

     Som framgår ovan har väktare alltså en del speciella yrkesbefogenheter. Jag anser att 

det därmed är märkligt att det ofta menas att väktare inte har andra befogenheter än vem 

som helst. Om vem som helst skulle bära skjutvapen eller batong finns det en risk för att 
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det är brott mot vapenlagen (1996:67) eller lagen om förbud beträffande knivar och 

andra farliga föremål (1988:254). I uppsatsens kapitel 8 återkommer jag till problemet 

att det enligt lag är olika förutsättningar för väktare och väktare som innehar 

ordningsvaktsförordnande. 

 

 

6 Ordningsvakters befogenheter 

6.1 Inledning 

 

I kapitlet klargörs först polisens verksamhet och målstadganden för att därigenom 

skildra ordningsvakters verksamhet. Vidare redogörs för behovs- och 

proportionalitetsprincipen som ska tillgodoses vid ingripanden i enlighet med PL och 

LOV. Därefter följer en genomgång och diskussion om polisiära befogenheter som 

ordningsvakter får genom 29 § PL, såsom rätten att bruka våld, att skyddsvisitera och 

beslagta föremål. Därefter ifrågasätts ordningsvakters eventuella skyldighet att i vissa 

situationer ingripa eller bruka våld och det jämförs med polisens skyldighet att göra 

detsamma.  

     Vissa av befogenheterna behandlades under föregående kapitel eftersom det är 

befogenheter som tillkommer envar. För tydlighetens skull kommer dessa som kortast 

nämnas även i detta kapitel, men den längre redogörelsen finns enbart i kapitlet ovan. 

Det erinras återigen om att ordningsvakters befogenheter är inskränkningar av 

mänskliga fri- och rättigheter som stadgas i 2 kap RF.  

 

 

6.2 Utgångspunkter i polislagen 

6.2.1 Målstadganden och verksamhetsinriktning 

 

Eftersom ordningsvakters uppgift är att medverka till att upprätthålla den allmänna 

ordning som polisen har huvudansvar att upprätthålla, är det av intresse att redogöra 

närmare för polisens verksamhet. Genom det fås en djupare förståelse för vad 
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ordningsvakter medverkar till. 1 § PL är ett målsättningsstadgande som föreskriver 

polisverksamhetens ändamål. Där föreskrivs att som ett led i samhällets verksamhet för 

att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. I 2 § 

PL ges konkreta exempel på vad polisens uppgifter är. Punkterna i paragrafen ska inte 

förstås som en uttömmande lista eftersom det inte är önskvärt att i detalj reglera 

polisens uppgifter. Istället syftar paragrafen till att ge en helhetsbild av polisens 

verksamhet.
31

  

     Av intresse för att förstå ordningsvakters verksamhet är endast de punkter i 2 § PL 

som handlar om den allmänna ordningen, eftersom det är ordningsvakters uppgift att 

medverka till att upprätthålla allmän ordning. I paragrafens första punkt fastställs att till 

polisens uppgift hör att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och 

andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Punkt 2 stadgar att polisen 

ska övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har 

inträffat. Utifrån dessa punkter kan utläsas vad ordningsvakters arbete ska verka till 

inom förordnandeområde. Detta är såsom jag tolkar ordningsvakters uppgift. Varken 

doktrin eller förarbetena diskuterar saken närmare.   

 

 

6.2.2 Behovs- och proportionalitetsprincipen 

 

I 8 § PL kommer förvaltningsrättsliga principer till uttryck. Dessa principer ska 

genomsyra all användning av befogenheter som hämtas ur PL. Enligt paragrafen ska ett 

ingripande vara försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter – 

ett uttryck för behovsprincipen. Principen innebär att ett ingripande enligt PL endast ska 

ske när det är nödvändigt för att avvärja en fara eller störning i det aktuella fallet.
32

 

Ingripandet ska således vara nödvändigt i det specifika fallet för att nå det eftersträvade 

syftet. Behovsprincipen kräver att ingripandet avslutas så fort syftet med åtgärden har 

uppnåtts, eftersom behovet då har försvunnet.
33

 

     I paragrafens andra mening kommer proportionalitetsprincipen till uttryck: Måste 

tvång tillgripas ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att 
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det avsedda resultatet ska uppnås. Principen innebär att arten och varaktigheten av ett 

ingripande ska stå i rimlig proportion till det mål som ska uppnås.
34

 

Förvaltningslagsutredningen delade upp principen i tre beståndsdelar för att tydligare 

åskådliggöra vad principen innebär. (1) Åtgärden ska vara ägnad att tillgodose det 

åsyftade ändamålet. Detta innebär att åtgärden ska vara lämplig i förhållande till det mål 

som ska uppnås. (2) Vidare ska åtgärden vara nödvändig för att uppnå målet och det 

innebär att den minst ingripande åtgärden ska väljas. (3) Slutligen ska åtgärdens fördelar 

stå i rimlig proportion till skadan med åtgärden – alltså ingreppet i individens 

rättigheter. En avvägning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
35

 

Vidare uttrycks i paragrafens andra stycke att ett ingripande som inskränker individens 

fri- eller rättigheter i 2 kap RF inte får grundas enbart på 8 § 1 st PL. 

     Behovs- och proportionalitetsprincipen kommer även till uttryck i 8 § LOV, där det 

fastställs i första stycket att en ordningsvakt inte får använda strängare medel än 

förhållandena kräver för att verkställa en åtgärd (behovsprincipen). I paragrafens andra 

stycke fastställs att när en ordningsvakt ingriper ska denne se till att åtgärden inte väcker 

onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än vad som är oundvikligt med 

hänsyn till dess syfte (proportionalitetsprincipen).  

      

      

6.3 Ordningsvakters våldsbefogenheter 

 

29 § PL fastställer att den som med laga stöd ska verkställa ett frihetsberövande får 

bruka våld enligt 10 § 1 st p 2 PL. Som redan beskrivits i kapitlet ovan ger p 2 stöd att 

använda våld om någon med laga stöd ska berövas friheten och denne försöker 

undkomma eller om personen annars möts av motstånd när ett sådant frihetsberövande 

ska verkställas.  

       29 § 1 st mening 3 ger en befogenhet att bruka våld enligt 10 § 1 st p 4 PL till den 

som med myndighetsutövning har befogenhet att verkställa åtgärd som där anges. Av 

punkten framgår att våld får brukas om någon med laga stöd ska avvisa eller avlägsna 

någon eller verkställa eller biträda en kroppsvisitation eller beslag. Enligt paragrafens 

andra stycke får våld i sådana fall enbart brukas när ordningsvakten möts av motstånd. 
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Att det i 29 § poängteras att den som i myndighetsutövning har befogenhet att verkställa 

åtgärderna har en våldsbefogenhet innebär med andra ord att det bara är ordningsvakter 

som har våldsbefogenheter enligt 10 § 1 st p 4, och inte envar vid ett envarsgripande. 

Det poängteras att när våld brukas enligt 10 § PL ska behovs- och 

proportionalitetsprincipen tillgodoses och en bedömning ska göras från fall till fall.
36

  

     10 § 3 st PL erinrar om att rätt att i vissa fall bruka våld finns i 24 kap BrB. Som 

redan beskrivits i uppsatsens avsnitt 5.1.3 stadgas nödvärn, nöd och rätt att hjälpa annan 

i det kapitlet. Enligt förarbetena till LOV torde 24 kap 2 § BrB omfatta 

ordningsvakter.
37

 I paragrafen fastställs att om den som är häktad, anhållen eller annars 

berövad friheten rymmer eller sätter sig emot med våld eller hot om våld eller på annat 

sätt gör motstånd mot den under vars uppsikt personen står ska denne hålla honom till 

ordningen genom att bruka det våld, som med hänsyn till omständigheterna är 

försvarligt för att rymningen ska hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma ska 

gälla, om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall. Paragrafen 

stadgar alltså en rätt att bruka våld mot en person som är frihetsberövad, till skillnad 

från 10 § p 2 PL som ger rätt att bruka våld när någon ska frihetsberövas. 

     Enligt min mening finns det svårigheter att utröna vad som är gällande rätt angående 

ordningsvakters våldsbefogenheter. I 29 § PL anges vilka paragrafer i PL som 

ordningsvakter får använda men paragrafen är onödigt svårläst. Att ordningsvakter kan 

hämta vissa våldsbefogenheter ur PL och vissa ur BrB bidrar till att oklarheter uppstår. 

Dessutom stadgar vissa av våldsbefogenheterna en rätt att använda våld i 

myndighetsutövning medan vissa våldsbefogenheter tillkommer envar. Vidare menar 

jag att lagtexten är svåröverskådlig eftersom vissa av punkterna i 10 § PL tillkommer 

både ordningsvakter och poliser medan andra enbart tillkommer poliser. För att 

förtydliga rättsläget är det önskvärt att skapa en ny paragraf, förslagsvis i LOV, som 

innehåller de våldsbefogenheter som ordningsvakter har anser jag. En tydligare 

reglering skulle innebära att ordningsvaktens arbete och förståelse för lagen underlättas. 

Även samhället i stort skulle tjäna på det eftersom det blir tydligare vad lagen faktiskt 

säger. 
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6.4 Hjälpmedel vid våldsanvändning 

 

Ordningsvakter ska bära handfängsel enligt 9 kap 2 § FAP 692-1 och får bära batong 

enligt 3 § i samma kapitel.  Enligt 29 § 3 st kan ordningsvakter använda 10 a § PL som 

stadgar en befogenhet att använda handfängsel när någon ska omhändertas eller 

ordningsvakten på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet.  För att belägga personen 

med handfängsel krävs att personen uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt 

med hänsyn till personens liv eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa, eller om 

personen ska förflyttas och det är nödvändigt av säkerhetsskäl.  

     Handfängsel ska endast användas när situationen kräver det eftersom det ur 

integritetssynpunkt är en mycket ingripande åtgärd. Om ett mindre ingripande sätt kan 

användas för att uppnå syftet ska det sättet användas istället. Således ska handfängsel 

inte användas slentrianmässigt.
38

  

 

 

6.5 Provisorisk skyddsvisitation och beslag 

 

Som beskrivits ovan kan den som envarsgriper någon i enlighet med 24 kap 7 § RB 

genomföra en provisorisk skyddsvisitation, 29 § 1 st och 19 § 1 st PL. I enlighet med 29 

§ 1 st får en provisorisk skyddsvisitation även genomföras när en ordningsvakt med laga 

stöd avlägsnar någon.  Provisorisk skyddsvisitation belyses närmare i avsnitt 5.2.2 ovan.  

     Eftersom de ovan nämnda skälen i avsnitt 5.2.2 är de enda möjligheterna för 

ordningsvakter att kroppsvisitera och att beslagta föremål saknas rättslig grund för 

ordningsvakter att leta i kroggästers väskor efter till exempel alkohol. Att leta i 

medhavda väskor som en gäst bär på sig är att kroppsvisitera enligt definitionen i 28 kap 

11 § 3 st RB. En kroppsvisitation får inte utföras för att hitta alkohol, vilket följer av 

samma paragraf. Detta är dock något som torde ske relativt ofta trots att lagstöd saknas. 

Att inte få införa alkohol på en krog är en civilrättslig bestämmelse, varför det är bättre 

att låta entrévärdar leta i gästernas väskor efter medhavd alkohol. Om en ordningsvakt 

istället gör det finns det en risk att en privatperson uppfattar att ordningsvakten har 

maktbefogenhet från samhället att utföra åtgärden. Eftersom åtgärden istället vilar på 

civilrättslig grund innebär det vidare att kroggästen har rätt att motsätta sig åtgärden, 
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dock med den efterföljande effekten att kroggästen inte är välkommen in på krogen. 

Men det är ändå en viss skillnad i att ha möjlighet att säga nej till en åtgärd och att 

staten har en befogenhet att tvinga sig på individer.  

     Ordningsvakter får beslagta alkohol som förtärs i strid med 2 kap 18 § OL, vilket 

framgår av 2 § p 5 lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker. I 2 kap 18 

§ OL fastställs att alkohol endast får drickas vid offentliga tillställningar om det sker vid 

tillåten servering av sådana drycker. Alkohol som inte får drickas vid dessa 

tillställningar får inte heller förvaras i lokalen. Av bestämmelsen framgår med andra ord 

att ordningsvakter har rätt att beslagta sådan alkohol som inte får drickas vid offentliga 

tillställningar, men de har ingen rätt att utföra en kroppsvisitera för att finna sådan 

alkohol.  

 

 

6.6 Skyldighet att ingripa och att använda våld 

6.6.1 Polisens skyldighet att ingripa och använda våld 

 

Det anses att poliser inte bara har befogenheter utan även en skyldighet att utnyttja sina 

befogenheter, som att ingripa och använda våld om det behövs, för att genomföra 

tjänsteåtgärder. I förarbetena till polislagen menades att denna skyldighet kan inläsas i 

 2 § PL genom att polisen har en skyldighet att genomföra de uppgifter som samhället 

har ålagt polisen. 10 § PL ska förstås som en plikt att använda våld för att genomföra 

tjänsteåtgärd om det behövs.
39

 Boucht delar detta synsätt och menar att 2 § PL beskriver 

en polisiär handlingsplikt. Med plikten att ingripa följer även i vissa fall en skyldighet 

att använda våld om situationen kräver det. 2 § PL stadgar en plikt att ingripa, men inte 

hur ingripandet ska ske. RF:s krav på tydlighet för rättighetsinskränkningar innebär att  

2 § PL aldrig ensam kan utgöra en grund för att inskränka rättigheter och därför finns 

andra paragrafer som närmare reglerar hur ingripanden får göras. 10 § PL stadgar 

polisens våldsbefogenheter och denna paragraf definierar tydligare hur ett ingripande 

kan ske, och utgör därmed en skyldighet att bruka våld om situationen kräver det.
40

 

Boucht menar även att skyldigheten att ingripa kan inläsas i behovsprincipen som 
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utläses ur 8 § PL. Om det är nödvändigt att ingripa är polisen skyldiga att ansvara för att 

ett ingripande görs.
41

 

     Även i praxis har uppställts en viss skyldighet för poliser att ingripa. I NJA 1987 s 

655 utreds frågan om en polis kan dömas för brott på grund av underlåtenhet att ingripa 

när kollegor agerade uppenbart lagstridigt. LF fördes i en polisbil och blev belagd med 

handfängsel, trots att han varken var gripen eller omhändertagen och saklig grund 

således saknades. Det var inte polisen SÅW som hade belagt LF med handfängsel men 

han åtalades trots detta för underlåtenhet att ingripa för att förhindra olaga åtgärder. 

Frågan som utreddes var om SÅW kunde anses skyldig att handla och därför dömas för 

underlåtenhet att ingripa. Enligt 2 § i dåvarande relevant reglering, 1972 års 

polisinstruktion, stadgades att en av polisens uppgifter är att förebygga brott. Domstolen 

uttalade att paragrafen knappast ensam kunde åberopas till stöd för att döma SÅW. 

Däremot ansågs ansvar kunna grundas på om det på grund av polismans ställning har 

uppstått ett konkret tillsyns- eller omsorgsförhållande. När en grupp poliser tjänstgör 

tillsammans måste var och en av dem ha ett visst ansvar för vad som händer i gruppen. 

Även den som inte har en befälsställning måste anses skyldig att ingripa om polisen sett 

att annan i gruppen har vidtagit uppenbart lagstridig åtgärd, annars bör polisen kunna 

göras medansvarig för det skedda. SÅW dömdes för olaga tvång enligt 4 kap 4 § BrB. 

     Sammanfattningsvis kan konstateras att det framgår av förarbeten, doktrin och praxis 

att det finns en viss skyldighet för poliser att ingripa. 

  

 

6.6.2 Har ordningsvakter en skyldighet att ingripa och att bruka våld? 

 

Kan det påstås att även ordningsvakter har en skyldighet att ingripa och använda våld 

när deras befogenheter tillåter eftersom ordningsvakter är polisens förlängda arm? Jag 

menar att ordningsvakter varken har en skyldighet att ingripa eller att använda våld 

såsom lagen är utformad idag. Detta grundar jag på att lagstiftaren har valt att inte låta  

2 § PL även stadga ordningsvakters uppgifter. Istället stadgar 1 § LOV att 

ordningsvakter ska medverka till att upprätthålla allmän ordning. Huvudansvaret är lagt 

på polisen och utläses ur 2 § PL. Med andra ord riktar sig 2 § PL enbart till poliser. Att 
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det önskas att även ordningsvakter har en skyldighet att ingripa är en annan sak. Men 

som jag tolkar lagen kan en sådan skyldighet knappast utläsas idag. 

     Det står dock klart att det i vissa fall finns en plikt att ingripa för ordningsvakter. Till 

exempel i 6 § LOV fastställs det att ordningsvakter är skyldiga att följa polisens order 

som meddelas i tjänsten. Likaså, om en ordningsvakt ska omhänderta någon med stöd 

av lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m., härefter LOB, finns 

en skyldighet att använda våld. Enligt 8 § och 10 § LOB kan en ordningsvakt bli skyldig 

att använda våld för att frånta alkohol från personen som ska omhändertas. Detta 

poängteras genom att lagstiftaren har valt ordet ”ska” i meningen ”alkoholdrycker eller 

andra berusningsmedel, som påträffas hos den omhändertagna, ska tas ifrån honom”, 

 8 § LOB. Självklart ska dock beaktas hur mycket våld som ska användas vid en sådan 

tjänsteåtgärd.   

     Sammanfattningsvis anser jag att en generell plikt för ordningsvakter att ingripa och 

att använda våld idag inte finns. Emellertid är det klart att det finns en plikt att ingripa i 

vissa specifika fall som framgår av lag. 

 

 

6.7 Avvisa, avlägsna och omhänderta 

 

Av 29 § 3 st PL framgår att bestämmelserna i 13 § PL också gäller för en ordningsvakt, 

såvida annat inte framgår av ordningsvaktens förordnande. I 13 § PL finns en 

befogenhet att avvisa, avlägsna eller omhänderta människor. 29 § 3 st PL föreskriver att 

om en ordningsvakt omhändertagit någon, gäller dock att den omhändertagne 

skyndsamt ska överlämnas till närmaste polis. 13 § PL fastställer att om någon genom 

sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för den, får 

en ordningsvakt, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa 

eller avlägsna personen från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om sådan 

åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Om det är 

otillräckligt att avvisa eller avlägsna personen för att uppnå avsedda resultat får 

personen tillfälligt omhändertas.  

     Att avvisa någon innebär att personen får en tillsägelse att lämna platsen. Åtgärden 

är den minst ingripande åtgärden i 13 §. Vid ett avlägsnande förs personen bort en 

kortare sträcka, vilket innebär att ett avlägsnande innefattar ett visst mått av laga 



41 

 

frihetsberövande. Syftet med handlingen är att personen ska bort från platsen. Vid ett 

omhändertagande är syftet istället att personen ska till en annan plats. Vidare finns en 

ytterligare skillnad mellan ett avlägsnande och ett omhändertagande: ett avlägsnande 

ska endast innebära att personen förflyttas en kortare sträcka och det påtvingade 

kroppsliga ingreppet ska vara av helt kortvarig natur.
42

 Eftersom ett omhändertagande är 

en mycket ingripande åtgärd menas som en principiell utgångspunkt i förarbetena till 

LOV att det sällan ska vara aktuellt för ordningsvakter att omhänderta någon. Istället 

ska situationen så långt som möjligt lösas på annat sätt, genom avvisande eller 

avlägsnande eller att ordningsvakten kallar polisen till platsen, som själva får göra 

omhändertagandet.
43

  

     För att nå upp till paragrafens krav på att störa den allmänna ordningen måste 

ordningsstörningen vara av en viss grad. Det ska vara fråga om ett angrepp på ett 

ordningsintresse ur allmän synpunkt. Det spelar med andra ord ingen roll vad den 

enskilde ordningsvakten anser. Ett ingripande är enbart berättigat när ingripandet är 

nödvändigt för att ordningsstörningen ska sluta.
44

 Den omständigheten att någon inte 

lyssnar på ordningsvaktens tillsägelse kan inte i sig innebära att det finns skäl att 

använda 13 § PL. Det viktiga är istället vad följden av att personen inte lyssnar på 

tillsägelsen är. Om följden är att ett ordningsintresse störs kan 13 § användas.
45

 

     Även i LOB finns en befogenhet för ordningsvakter att omhänderta personer. Enligt 

LOB ska den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel 

att personen inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för 

någon annan omhändertas av en polis, 1 § LOB. 10 § i samma lag stadgar att vad som 

gäller för en polisman i denna lag också i tillämpliga delar gäller ordningsvakt, om inte 

annat framgår av ordningsvaktens förordnande.  

     Av det ovan beskrivna framgår att det finns flera tillfällen då ordningsvakter inte kan 

använda 13 § PL. Ett sådant exempel är då minderåriga personer ”plankar” in på 

krogen. Det är säkerligen inte ovanligt att ordningsvakter vid sådana tillfällen ingriper 

och för ut personen från krogen. En åldersgräns på en krog utgör en civilrättslig 

bestämmelse och således bryter personen som är för ung för att vara på krogen mot en 

civilrättslig bestämmelse. Om en ordningsvakt för ut den personen gör ordningsvakten 

per definition ett avlägsnande enligt 13 § PL. Problemet som uppstår är dock att det inte 
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finns stöd enligt 13 § PL att ingripa, eftersom det knappast kan anses vara en 

ordningsstörning att planka in.  

      

  

7 När en ordningsvakt gör fel 

7.1 Inledning 

 

I följande kapitel förklaras rättsverkningar när ordningsvakter begår fel i tjänsten och 

när de begår brott i eller utanför tjänsten. Vad är förutsättningarna för att avstänga en 

ordningsvakt samt att återkalla ordningsvaktens förordnande? Hur påverkar de 

offentligrättsliga och de straffrättsliga systemen varandra och vilka straffrättsliga 

påföljder kan bli aktuella? 

     En genomgång av praxis belyser hur lagregleringen, som den ser ut idag, skapar en 

risk för att ordningsvakter handlar lagstridigt. Återigen poängteras att det till stor del 

saknas praxis om ordningsvakter vilket bidrar till att framställningen innehåller domar 

från underrätter. Domarna från underrätter bidrar med att visa konkreta exempel på hur 

lagtillämpningen kan bli.  

      

 

7.2 Avstängning och återkallelse 

 

Om en ordningsvakt som innehar ett förordnande inte längre anses uppfylla 

lämplighetskravet i 4 § LOV kan förordnandet återkallas av polismyndigheten, 9 § 1 st 

LOV. Ett förordnande kan även återkallas när annat särskilt skäl finns. Det finns även 

en möjlighet för polismyndigheten att avstänga en ordningsvakt från tjänstgöring, 9 § 2 

st LOV. Detta kan ske om det uppkommer en fråga om att återkalla ett förordnande och 

det kan antas att förordnandet kommer att återkallas. Ordningsvakten kan stängas av till 

dess att frågan om återkallelse har prövats slutligt. I de allmänna råden till 8 kap 1 § 

FAP 962-1 menas att trots att en laga kraft vunnen dom inte finns, kan en ordningsvakt 

bli avstängd om skälig misstanke om brott finns och det är ett sådant brott som räknas 
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upp i de allmänna råden till 5 kap 2 § i FAP:en, eftersom ett sådant brott innebär att 

ordningsvakten brister i lämplighet. Dessa brott presenterades i uppsatsens avsnitt 2.3.2.   

     Enligt de allmänna råden till 8 kap 1 § FAP 692-1 kan återkallelse eller avstängning 

även ske om särskilda skäl finns. Ett sådant särskilt skäl kan vara om en ordningsvakt 

utan giltig anledning vägrar att åta sig uppdrag åt polismyndigheten, eller om en 

ordningsvakt inte lyder polisens order eller på annat sätt uppenbart åsidosatt åligganden 

enligt FAP:en eller andra författningar. Om en ordningsvakt åsidosätter sina 

skyldigheter som ordningsvakt får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle 

meddelas. Enligt 3 § OVF ska en ordningsvakt som förlorat sitt förordnande omedelbart 

lämna beviset om förordnandet till polismyndigheten.      

     I doktrin menas att ordningsvakter har ett högt krav på laglydnad inte bara om brott 

begås i tjänsten utan även utanför tjänsten. Utrymmet för att inte återkalla ett 

förordnande om brott har begåtts utanför tjänsten får dock anses något större än om 

brottet begås i tjänsten. Även när en ordningsvakt återkommande har ett olämpligt 

beteende kan det vara fråga om att återkalla ordningsvaktens förordnande. Vissa brott 

ska tas mer allvarligt på än andra. Ett exempel på ett sådant brott är om en ordningsvakt 

brukar mer våld än vad som är tillåtet eller om en ordningsvakt utnyttjar sin ställning i 

ett brottsligt syfte.
46

  

     I förarbetena till LOV diskuterades problemet att det finns en möjlighet att 

ordningsvakter som fått sitt förordnande återkallat fortsätter att arbeta trots avsaknad av 

förordnande. Därför borde det finnas en skyldighet för ordningsvakter att lämna sitt 

förordnande till polismyndigheten för att minska risken att ordningsvakter fortsätter att 

arbeta trots att de saknar förordnande.
47

 Trots att problemet diskuterades för nästan 40 

år sedan har det ännu inte lagstadgats om ett sådant förfarande. Detta innebär att det i 

praktiken kan vara lätt för ordningsvakter att fortsätta arbeta trots att deras förordnande 

är återkallat. Det är dock svårt att uttala mig närmare i frågan eftersom jag inte vet hur 

detta sköts i praktiken.  

     Ett annat problem kan tänkas vara polismyndighetens granskning av ordningsvakter. 

Det finns inget lagrum som stadgas hur ofta en granskning bör ske. Detta är märkligt 

eftersom det är viktigt att ordningsvakter är lämpliga för sitt arbete. Om det inleds en 

förundersökning mot en ordningsvakt är det inte säkert att de poliser som ansvar för 

ordningsvakter får kännedom om det. Detta gör att det finns en möjlighet för 
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ordningsvakter som till och med har blivit dömda för brottslighet att fortsätta arbeta som 

ordningsvakt fram om brottsligheten inte uppmärksammas. En sådan ordning är allt 

annat än önskvärd. Problemet diskuteras närmare i avsnitt 8.3. 

 

 

7.3 Straffrättsliga påföljder 

7.3.1 Tjänstefel 

 

När ordningsvakter begår fel i tjänsten kan de dömas för tjänstefel enligt 20 kap 1 § 

BrB. Där stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning 

genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas 

för tjänstefel. Ringa tjänstefel är straffritt. Enligt paragrafens sista stycke ska första och 

andra stycket inte tillämpas om gärningen är belagd med straff i annan bestämmelse. 

Detta innebär att en ordningsvakt som till exempel gör sig skyldig till olaga 

frihetsberövande döms enligt den straffbestämmelsen och inte för tjänstefel. 

     Att lagstiftaren valt begreppet vid myndighetsutövning innebär att bestämmelsen har 

ett bredare straffbart område än innan, då det var i myndighetsutövning.
48

 I och med att 

bestämmelsen om tjänstefel blev mer effektiv med ett bredare tillämpningsområde 

antogs att allmänhetens förtroende för det allmänna skulle öka.
49

 Begreppet 

”myndighetsutövning” beskrivs nedan under avsnitt 7.2.2.   

     Att tjänstefel enbart är aktuellt när en ordningsvakt har agerat vid 

myndighetsutövning innebär att en ordningsvakt inte kan åtalas för tjänstefel om det är 

fråga om en befogenhet som inte är myndighetsutövning. Detta innebär vidare till 

exempel att ett felaktigt envarsgripande aldrig kan leda till att den ansvarige åtalas för 

tjänstefel, och inte heller en felaktig provisorisk skyddsvisitation. Det följer av att dessa 

befogenheter tillkommer vem som helst och är inte kopplade till ordningsvakten som 

yrkesgrupp. En sådan ordning kan te sig något märklig eftersom det blir av yttersta vikt 

att först avgöra om det som ordningsvakten har utfört felaktigt är myndighetsutövning 

eller inte. Därvid måste beaktas om den utnyttjade befogenheten är något som alla får 

göra eller om det är en befogenhet som tillkommer ordningsvakter som yrkesgrupp. 
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Först därefter kan avgöras om ordningsvakten kan anses ha handlat så pass felaktigt att 

personen kan dömas för tjänstefel. 

   

           

7.3.2 Begreppet myndighetsutövning 

 

Enligt förvaltningsrätten förstås myndighetsutövning med en viss typ av offentlig 

verksamhet. Begreppet används inte bara i förvaltningslagen utan finns i en rad andra 

lagar såsom skadeståndslagen (1972:207), BrB och RF. Det är avsett att ha samma 

innebörd i alla lagar där termen används. Gamla förvaltningslagen definierade 

begreppet myndighetsutövning men när lagen omarbetades togs definitionen bort. Med 

myndighetsutövning avsågs i 1971 års förvaltningslag utövning av befogenheter att för 

enskilda bestämma om till exempel förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller 

annat jämförbart förhållande. Befogenheten skulle vara grundad i lag eller författning 

eller på annat sätt kunna härledas ur bemyndiganden från de högsta statsorganen.
50

  

     Enligt förarbetena till bestämmelsen i brottsbalken är definitionen av 

myndighetsutövning ”en verksamhet som är uttryck för de samhälleliga 

maktbefogenheterna gentemot enskilda”. Även interna myndighetsföreskrifter kan ha 

betydelse. Det är en helhetsbedömning som görs utifrån det enskilda fallet. I förarbetena 

görs även en jämförelse med den förklaring av myndighetsutövning som gjordes i 

förarbetena till skadeståndslagen. Där konstateras att ”(å)tgärder som ingår endast som 

ett led i myndighetsutövning men som är reglerade av offentligrättsliga föreskrifter och 

indirekt kan få rättsliga konsekvenser för enskilda, liksom också vissa andra handlingar 

som står i mycket nära tidsmässigt och funktionellt samband med myndighetsutövning” 

även faller innanför begreppet.
 

Det poängteras att det inte finns en fullständig 

korrespondens mellan definitionen i brottsbalken och definitionen i skadeståndslagen, 

men i allt väsentligt avgörs begreppet utifrån samma kriterier. Inte bara handlingar som 

självständigt utgör myndighetsutövning innefattas utan även till exempel förberedande 

handlingar.
5152

 Utanför begreppet faller råd, upplysningar och andra icke bindande 
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uttalanden och myndighetens faktiska verksamhet som inte innebär tvång mot 

enskilda.
53

  

     Sammanfattningsvis konstateras att begreppet myndighetsutövning avser att ha en 

bred innebörd för att innefatta nästan samtliga handlingar och beslut som kan få rättsliga 

konsekvenser för ett enskilt rättssubjekt. Kopplat till ordningsvakter kan med andra ord 

sägas att sådant som ordningsvakter gör som är ett uttryck för deras maktbefogenheter 

som de har fått av staten ska ses som myndighetsutövning. Rena serviceuppgifter, till 

exempel om de visar någon vägen till närmaste apotek, faller dock utanför.  

   

 

7.4 Praxis 

7.4.1 När ordningsvakters ingripanden inte varit proportionerliga 

 

I en dom från 2012-12-13 i B 5099-12 från Svea hovrätt, dömdes en ordningsvakt för 

misshandel. När ordningsvakten avvisade målsäganden SSS från en klubb i Uppsala tog 

ordningsvakten strypgrepp runt halsen på SSS och slet henne i håret. Hovrätten fastslog 

att det fanns grund för att avvisa SSS, men menade att det inte var proportionerligt att ta 

strypgrepp på målsägande eller att dra henne i håret. Domstolen menade även att ett 

sådant beteende från en ordningsvakt över huvudtaget aldrig ska förekomma. 

Ordningsvakten dömdes för misshandel av normalgraden.  

     I domen i mål B 2978-13, domsdatum 2014-04-08, från Svea hovrätt dömdes en 

ordningsvakt för olaga frihetsberövande. I samband med ett omhändertagande hade 

ordningsvakten fört bort den omhändertagne R ca 100 m från restaurangområdet och 

fört ner honom i ett garage. Händelsen började med ett beslut att avlägsna R eftersom 

han var aggressiv. Ordningsvaktens planerade att föra R en bit bort till en plats där det 

brukade finnas poliser. Längs vägen fanns en garagedörr och ordningsvakten tog in R i 

garaget i syfte att lugna ner honom där inne. Hovrätten fastslog att det var klarlagt att R 

hade stört ordningen och att det därmed fanns rättslig grund för avlägsnandet. Däremot 

saknades anledning att föra in R i ett garage. Domstolen menade att förfarandet ”anses 

som helt omotiverat och med ett ytterst tveksamt syfte”. 
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I Svea hovrätts dom i  B 9787-10, domsdatum 2011-06-14, dömdes en ordningsvakt för 

misshandel av normalgraden i två fall. I första fallet hade kvinnan A en dispyt med en 

ordningsvakt utanför en nattklubb. Ordningsvakten ville avvisa A och i samband med 

detta var A på väg att ramla och greppade tag i ordningsvakten för att inte falla. Därefter 

flaxade hon med armarna framför ordningsvakten. Detta ledde till att ordningsvakten 

slog A med sin batong. Domstolen fann det styrkt att i alla fall 4 slag på överarmar och 

lår utdelades. Vidare uttalar domstolen att ordningsvakten i och för sig hade laga 

befogenhet att använda visst våld för att verkställa avlägsnandet eftersom A viftade med 

armarna. Men 4 slag ansågs vara oproportionerligt eftersom A knappt gjorde något 

motstånd förutom att flaxa med sina armar. Ordningsvakten befann sig inte i en 

nödvärnssituation och kunde heller inte påstås befinna sig i en putativ 

nödvärnssituation.  

     I det andra fallet, där samma ordningsvakt dömdes för misshandel, hade 

ordningsvakten tagit beslut att avlägsna MÖ som var för berusad för att släppas in på 

nattklubben. MÖ hade sedan samlat flaskor som han kastade mot entrén. 

Ordningsvakten såg MÖ göra detta och därför gav sig minst tre ordningsvakter på MÖ. 

Den åtalade ordningsvakten kunde i efterhand inte uppge syftet med ingripandet. 

Domstolen uttalade att det använda våldet mot MÖ var långt utöver vad ordningsvakten 

hade rätt att använda sig av. Detta gällde oavsett om MÖ hade utdelat en spark mot 

någon ordningsvakt. Inte heller kunde flaskorna och den eventuella sparken medföra att 

ordningsvakten befann sig i en nödvärnssituation. Ordningsvakten dömdes för 

misshandel av normalgraden.  

     I Svea hovrätts dom 2014-09-11 i mål B 280-14 dömdes en ordningsvakt för olaga 

frihetsberövande. Ordningsvakten hade tagit ett beslut om att omhänderta kroggästen 

CÖ. Vid omhändertagandet lades CÖ ner på golvet, blev belagd med handfängsel och 

hölls kvar i ett så kallat polisrum i 2 h. Domstolen menade att det fanns skäl att avlägsna 

CÖ eftersom han var ordningsstörande, men att konkret grund för att omhänderta CÖ 

saknades. Enbart det faktum att CÖ sagt att han skulle fortsätta störa ordningen var inte 

tillräckligt för att anse att ett omhändertagande är befogat.  

     I Göta hovrätts dom från 2009-04-02 i mål B 2069-08 dömdes två ordningsvakter för 

misshandel vid totalt fyra olika tillfällen. Detta är den dom som kammaråklagare 

Schoults berättade om och som det redogörs för i uppsatsens bakgrund i avsnitt 1.1. 

Ordningsvakten AS dömdes för misshandel vid tre tillfällen och ordningsvakten AT 

dömdes för misshandel vid ett tillfälle. Vid det första tillfället hade målsägande uppträtt 
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stökigt på en klubb och skäl fanns därmed för AS att avvisa målsägande. Vid avvisande 

blev målsägande mer störig och ordningsvakten AS beslutade att omhänderta 

målsäganden. Vid omhändertagandet blev målsäganden belagd med handfängsel och 

fick sedan motta flera batongslag. Domstolen uttalade att det visserligen fanns grund för 

att omhänderta målsägande, men det var inte befogat att slå honom med flera 

betongslag. AS dömdes för misshandel av normalgraden. 

     Vid det andra tillfället hade ordningsvakten AS tillsammans med ordningsvakten AT 

tagit beslut att gripa målsägande IT som hade hotat AS. Vid gripandet blev IT fälld till 

marken och ordningsvakterna sparkade IT. Domstolen menade att det fanns grund för 

att göra ett så kallat envarsgripande enligt 24 kap 7 § RB. Vid ett sådant gripande får 

våld dock endast användas om den gripne sätter sig till motvärn, vilket inte hade skett i 

detta fall. Därför var det lagstridigt att sparka IT när han hade blivit gripen och låg på 

marken. Ordningsvakterna AS och AT dömdes för misshandel av normalgraden. 

     Det tredje tillfället där ordningsvakten AS dömdes för misshandel var när han tog ett 

beslut om att avvisa den stökiga gästen CS från en nattklubb. Vid avvisandet blev CS 

belagd med handfängsel och trycktes upp mot en vägg, trots att CS inte gjorde något 

motstånd vid ingripandet. Domstolen fastslog att det fanns laglig grund för att avvisa 

CS eftersom han störde ordningen, men det var tveksamt om det därmed fanns skäl att 

belägga honom med handfängsel. Det var helt obefogat att trycka upp CS mot väggen 

och därför dömdes ordningsvakten AS för misshandel av normalgraden. 

     Av samtliga domar kan utläsas att en rättslig grund för ett ingripande har funnits men 

att de dömda ordningsvakterna sedan har gått utöver vad befogenheterna tillåter. Om 

sådant sker ofta är det problematiskt. Det kan tyda på att ordningsvakter behöver mer 

utbildning för att använda 13 § PL på ett korrekt sätt. Det kan snabbt bli situationer som 

urartar och blir kritiska när berusade personer befinner sig i en krogmiljö, men detta är 

snarare något som ännu mer talar för att ordningsvakter behöver mer utbildning. Enligt 

min mening är det viktigt att det finns ett arbetsklimat som tillåter och uppmuntrar att en 

löpande diskussion förs med polisen. På så vis kan ordningsvakter lära sig mer när de 

arbetar och ett sådant klimat kan bidra till att ordningsvakter ifrågasätter mer själva och 

får en vilja att lära sig att använda lagen på rätt sätt.  Det är förstås också viktigt att 

genast få bort de ordningsvakter som beter sig felaktigt, för att visa att det inte är 

acceptabelt och för att skapa en förutsättning för rättssäkerhet för den enskilde 

individen. 
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7.4.2 När lagstöd för ingripande saknas 

 

I RH 1992:70 dömdes två ordningsvakter för ofredande på grund av att de hade ritat 5-6 

cm stora streck på målsägandes händer på en klubb. Syftet med gärningen var att 

informera alla ordningsvakter om att personen hade varit föremål för ingripande. Det 

var ägaren av klubben som hade gett ordningsvakterna instruktioner om att märka 

personer i enlighet med detta. Domstolen menade att det saknade betydelse att 

ordningsvakterna agerade på krögarens order. Eftersom ordningsvakter inte har någon 

sådan befogenhet och åtgärden ansågs vara en kännbar fridskränkning dömdes 

ordningsvakterna för ofredande. 

     RH 2012:59 är ett exempel på att domstolen inte ens alltid vet skillnaden på 

ordningsvakter och väktare. I rättsfallet refereras till ordningsvakterna både som 

ordningsvakter och väktare. Av de tilltalades vittnesmål och hovrättens domskäl 

framgår det dock att båda tilltalade innehade ordningsvaktsförordnanden. I rättsfallet 

dömdes ordningsvakterna MG och HMS för olaga frihetsberövande och misshandel. 

Ordningsvakterna hade gjort ett ingripande mot PT genom att ta tag i honom, trycka ner 

honom mot marken och belägga honom med handfängsel. Vid ingripandet slogs PT:s 

panna i marken. Domstolen fastslog att ingreppet skedde på ett våldsamt sätt och det 

saknades fog för att ingripa eftersom ingripandet skedde när PT gick från platsen och 

hade ryggen mot vakterna. PT kunde därför inte anses ha stört ordningen på det sätt som 

förutsätts för att 13 § PL ska kunna användas.  

    Även utifrån dessa rättsfall drar jag slutsatsen att det finns en risk att ordningsvakter 

inte har tillräcklig juridisk kunskap för att använda 13 § PL. Risken är stor att 

möjligheterna som ges genom paragrafen missbrukas av ordningsvakter. Som framgår 

av rättsfallen kan det hända att avvisande, avlägsnande och omhändertagande görs trots 

att en ordningsstörning saknas. Ett omhändertagande är ett frihetsberövande och som 

redan poängterats ses det som ett tvångsmedel och är ett stort ingrepp i den enskildas 

personliga integritet. Om ordningsvakter inte skulle ha befogenhet att använda 13 § PL 

skulle de dock bli hjälplösa många gånger i krogmiljö eftersom ordningsvakter då 

saknar möjlighet att avlägsna stökiga människor på krogen. Enligt mig är en lösning att 

ordningsvakter får mer utbildning och lär sig att använda lagen på ett riktigt sätt. På så 

vis skapas bättre förutsättningar för rättssäkerhet. 

      I RH 1992:70 påvisas även ett annat problem. Trots att rättsfallet idag har några år 

på nacken kan liknande problem säkert förekomma än idag. Krögaren hade meddelat 
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ordningsvakterna att rita streck på de kroggäster som hade varit föremål för ingripande 

men enligt lag saknar ordningsvakter en sådan befogenhet. För ordningsvakter kan det 

nog många gånger vara en svår situation när krögaren bestämmer att ordningsvakter ska 

agera på ett visst sätt som kanske saknar stöd i lag. Som nämndes i avsnitt 2.4.2 är 

ordningsvakter anställda av krögaren, och det är krögaren som betalar deras lön. Men 

ordningsvakters befogenheter regleras i lag och de är polisens förlängda arm. Detta 

sätter ordningsvakter i en lojalitetskonflikt. Det är av största vikt att krögaren har 

förståelse för ordningsvakters dubbla lojaliteter, att ordningsvakter ska tillvarata både 

polisens och krögarens intressen. Krögaren måste också vara medveten om att vid en 

intressekonflikt mellan dessa intressen ska polisens intresse tillgodoses eftersom 

ordningsvakter har en uppgift enligt lag att medverka till att upprätthålla allmän 

ordning.  

 

 

8 Övriga problem 

8.1 Inledning 

 

I kapitlet diskuteras tre övergripande problem som har upptäckts vid författandet av 

denna uppsats. Dessa problem belyses först nu eftersom det som skrivits i tidigare 

kapitel behövs för förståelse för problemen. 

      Först avhandlas problemet med att förarbeten, praxis och doktrin ibland inte skiljer 

på ordningsvakters och väktares olika roller och befogenheter. Därefter diskuteras hur 

tillsynen av ordningsvakter fungerar och om tillsynen kan förbättras genom att 

handlägga anmälningar mot ordningsvakter på samma sätt som anmälningar mot 

polisen görs. Slutligen blir ordningsvakters utökade roll i samhället belyst och det 

diskuteras om ordningsvakter bör få fler arbetsuppgifter än vad de har idag. I samband 

med detta belyses slutligen behovet av att se över aktuell reglering för ordningsvakter. 

Detta skulle medföra större förståelse för lagen och ett mer lättförståeligt arbetsredskap 

för ordningsvakter. 
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8.2 Att inte skilja på ordningsvakter och väktare 

 

Som framgår i avsnitt 5.3 om väktares befogenheter skiljer FAP 579-2 på väktare och 

väktare med ordningsvaktsförordnande. Jag anser att detta är felaktigt och att det inte 

spelar någon roll om en väktare även har ordningsvaktsförordnande eller inte. En 

väktare som har genomgått utbildning för ordningsvakter och sedan förordnas till 

ordningsvakt är en ordningsvakt och inte en väktare med ordningsvaktsförordnande. 

Detta bygger dock på att ordningsvakten arbetar inom sitt förordnandeområde. En 

väktare som däremot har en ordningsvaktsutbildning, men inte arbetar inom sitt 

förordnandeområde, utan till exempel på en annan bevakningsplats är en väktare. I en 

sådan situation kan personen således inte använda en ordningsvakts befogenheter 

eftersom väktaren för tillfället inte arbetar som ordningsvakt. Situationen kan jämföras 

med en person som både arbetar som kassabiträde på ICA och städare på Akademiska 

sjukhuset. Det skulle vara väldigt främmande att se på den personen som städare med 

kassabiträdekunskap, eller som kassabiträde med städareutbildning. Det är två jobb som 

ska hållas isär och inte kan användas samtidigt.  

     Ett annat exempel är när Munck diskuterar väktares och ordningsvakters rätt att bära 

skjutvapen. Munck menar att det är lättare för väktare med ordningsvaktsförordnande 

att bära skjutvapen än ordningsvakter, eftersom ordningsvakter endast får bära 

skjutvapen i särskilda fall. Men en väktare med ordningsvaktsförordnande har lika lätt 

som en väktare att bära skjutvapen i tjänsten.
54

 Jag förstår det som att han menar att en 

ordningsvakt som även jobbar som väktare ibland har samma förutsättningar som 

väktare för att bära skjutvapen, fastän personen inte skulle få bära vapen enligt 

ordningsvakters möjligheter att bära skjutvapen. 

     Enligt min mening ska det omöjligen spela in om ordningsvakten ibland jobbar som 

väktare också när det avgörs om personen har rätt att bära skjutvapen i sin tjänst eller 

inte. Om en person arbetar som både väktare och ordningsvakt så är det ändå inte 

relevant att personen får bära skjutvapen som väktare när det ska avgöras om det är 

aktuellt att bära skjutvapen som ordningsvakt. Att föra en sådan diskussion som Munck 

gör bidrar till att väktare och ordningsvakter förväxlas och att det är svårt till och med 

för rättsväsendet att veta skillnaden mellan de två yrkesgrupperna. Genom att skilja de 
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båda yrkeskategorierna åt och se dem som två skilda yrken skapas istället 

förutsättningar för alla att förstå skillnaderna i yrkena.  

 

 

8.3 Tillsyn av ordningsvakter 

 

Som tidigare nämnts är det inte reglerat i någon författning hur tillsynen av 

ordningsvakter ska bedrivas. I JK:s initiativärende, där ordningsvakters agerande vid 

ingripande på klubbar granskas, diskuteras problemet. Under ärendets beredning 

svarade polismyndigheterna i Stockholms län och Västra Götalands län hur tillsynen 

sköts. I båda länen utövas den regelbundna tillsynen av närpolisen. I både Stockholms 

län och Västra Götalands län görs regelbundna operativa insatser i krogmiljö. I 

Stockholms län finns även en särskild tillståndsenhet som regelbundet gör slagningar i 

misstankeregistret och brottsregistret för att upptäcka eventuella skäl att återkalla en 

ordningsvakts förordnande. Även anmälningar från allmänheten följs upp. I Västra 

Götalands län samarbetar en tillståndgrupp med närpolisen för att utöva tillsyn och 

utreda anmälningar mot ordningsvakter.
55

  

     Under ärendets gång fick även andra instanser uttala sig om hur rättssäkerheten 

bättre kan tillgodoses vid ingripanden av ordningsvakter. Länsstyrelsen i Stockholm 

poängterade vikten av ett mer noggrant rekryteringsförfarande av ordningsvakter och att 

ordningsvakter på ett tydligt sätt ska knytas närmare polisen. Det menades att dessa 

förändringar borde bidra till att människor med opassande egenskaper gallras bort i ett 

tidigare stadium och att det tydliggörs för både allmänheten och ordningsvakterna själva 

att ordningsvakters lojalitet ska ligga hos polisen.
56

 Flera instanser ansåg även att 

anmälningar mot ordningsvakter kan handläggas på samma sätt som anmälningar mot 

polisen, alltså av Särskilda åklagarkammaren. JK ansåg att det fanns flera fördelar med 

förslaget att handlägga anmälningar mot ordningsvakter på samma sätt som 

anmälningar mot polisen görs. Bland annat skulle en sådan ordning bidra till ökat 

förtroende hos allmänheten. Vidare skulle en sådan ordning sannolikt leda till att 

anmälningarna och utredningarna skulle öka i kvalitén om det är samma människor som 
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besitter stor kunskap om polisen även görs ansvariga för anmälningar och utredningar 

mot ordningsvakter.
57

  

     Ytterligare ett problem som framkom av JK:s tillsynsärende var att det inte är 

ovanligt att ordningsvakter vittnar falskt i domstol. Genom en enkätundersökning som 

350 ordningsvakter i Stockholms län besvarade, framkom att så många som 15 % av de 

svarande ordningsvakterna i Stockholm känner någon ordningsvakt som medvetet 

vittnat falskt i domstol. Det är ett problem och skapar stora risker för rättssäkerheten när 

domstolen gör bedömningar utifrån falska uppgifter.
58

 Jag menar att det är en alldeles 

för hög siffra och tillsynen av ordningsvakter bör på något sätt motarbeta att detta sker. 

     Enligt min mening är det av största vikt att det finns en tydlig arbetsordning på hur 

tillsynen av ordningsvakter bedrivs. Jag anser inte att det nödvändigtvis behöver vara 

stadgat i lag, men det bör ses över vad som är en lämplig ordning. Åtminstone är det 

upp till varje enhet hos polismyndigheten som har ansvar för ordningsvakter att själva 

ansvara för att tillsynen fungerar och att den bedrivs på ett noggrant sätt. Att 

regelbundet göra slagningar i misstankeregistret och brottsregistret är en förutsättning 

för att upptäcka anmälningar och utredningar där ordningsvakter är inblandade. Likaså 

vore det lämpligt om det fanns en särskild enhet som ansvarar för anmälningar mot 

ordningsvakter och som därmed har möjlighet att utveckla speciella kunskaper om hur 

sådana anmälningar ska hanteras. Jag menar att det vore önskvärt om dessa frågor 

kunde ses över av lagstiftaren. 

 

 

8.4 Ordningsvakters utökade roll i samhället 

      

I förarbetena till LOV menades att ordningsvakter skulle förordnas vid till exempel 

ambassader, domstolslokaler och så kallade kvasi-allmänna platser, såsom 

centrumanläggningar, endast i en övergångsperiod eftersom tanken var att polisen skulle 

ha huvudansvaret för sådana platser.
59

 Som jag tolkar det är lagen än idag utformad med 

detta i åtanke, alltså att ordningsvakter tillfälligt skulle ha ett stort ansvar för den 

allmänna ordningen men att en del av detta ansvar skulle hänskjutas till polisen med 

tiden. Idag kan dock konstateras att utvecklingen inte har gått åt det håll som det var 
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tänkt. Istället har ordningsvakter idag fått en utökad roll i bevakningen av den allmänna 

ordningen snarare än tvärtom. Polisens resurser läggs på annat. Med andra ord har 

ordningsvakter fått en större roll i samhället än vad som först var tänkt. Det är inget fel 

med det, men regleringen bör anpassas därefter.  

     Till exempel kan det tänkas att ordningsvakter kan användas på nya områden i 

samhället. Polisverksamhetsutredningen ger flera förslag på detta. Till exempel föreslås 

att ordningsvakter i större utsträckning ska kunna tas i anspråk för tjänstgöring hos 

polisen och att de därmed skulle få mer befogenheter än vad de har idag.
60

 Förslaget 

grundar sig på tanken att man bör ta tillvara på den kompetens som finns inom 

ordningsvaktsyrket och att ordningsvakter kan biträda polisen i arbete som anses 

lämpligt. Områden som ges som förslag är till exempel vid bråk, avspärrning av 

olycksplats och handräckningsuppdrag. Detta kräver naturligtvis att ordningsvakter får 

mer utbildning och att de får fler befogenheter.
61

 Jag tror att om regleringen anpassas 

bättre till dagens bruk av ordningsvakter finns det förutsättningar för att ta tillvara på 

ordningsvakters kompetens på nya sätt. Det krävs dock även en utredning om de 

positiva och negativa effekterna av en eventuell utökad roll i samhället för 

ordningsvakter.  

 

 

9 Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

I uppsatsen har det redogjorts för ordningsvakters befogenheter och rättsliga ställning 

med särskild inriktning på den rättsliga reglering som berör ordningsvakter som arbetar 

i krogmiljö. Paragrafer som reglerar ordningsvakters rättsliga ställning finns i lagar, 

förordningar och FAP:ar och ett försök till att systematisera för att ge en lättöverskådlig 

överblick har gjorts.  Ordningsvakters övergripande arbetsuppgift är att medverka till att 

upprätthålla den allmänna ordningen, vilket framgår av 1 § LOV. För att fullfölja sina 

arbetsuppgifter har yrkesgruppen givits vissa befogenheter. Som framgår av 

framställningen har ordningsvakter delvis befogenheter som tillkommer var och en i 

samhället, till exempel rätten att envarsgripa enligt 24 kap 7 § RB. Vidare har de vissa 
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befogenheter som är kopplade till deras yrkesgrupp. Sådana befogenheter är rätten att 

avvisa, avlägsna och omhänderta i enlighet med 13 § PL och rätten att bruka våld i vissa 

fall, som regleras i 29 § och 10 § PL. Det kan konstateras att ordningsvakter har 

vidsträckta befogenheter inom deras förordnandeområden. Redogörelsen av praxis visar 

att dessa befogenheter behövs för att ordningsvakter ska ha möjlighet att upprätthålla 

allmän ordning i krogmiljö. 

     En negativ aspekt på att ordningsvakter har vidsträckta befogenheter är dock att 

längden på ordningsvakters utbildning endast är två veckor. Redan i förarbetena till 

LOV uttrycktes kritik mot utbildningens längd.
62

 Även JK menar att det borde ses över 

om inte utbildningen ska göras längre. Han hänvisar till att ordningsvakter har rätt att 

utöva våld mot enskilda och att det därtill ofta är så att ordningsvakter kan ställas inför 

svåra beslutssituationer. 
63

 Jag instämmer i denna kritik och menar att två veckor inte 

kan anses vara tillräckligt med tid för att ordningsvakter ska lära sig att använda lagen 

korrekt. Av den praxis som diskuteras i uppsatsen framgår att det sker att 

ordningsvakter missbrukar sina befogenheter. En längre utbildning kan bidra till att 

ordningsvakter lär sig bättre hur befogenheterna ska tillämpas. Detta är önskvärt både 

för att ordningsvakter ska känna sig trygga i sin arbetsroll och för att rättssäkerheten för 

den enskilde individen ska tillgodoses. 

     Av uppsatsen framgår att det ställs höga krav på laglydnad och lämplighet på 

personer som arbeta som ordningsvakter. I 4 § LOV stadgas att för att förordnas till 

ordningsvakt måste personen vara laglydig och lämplig i övrigt för uppdraget. Enligt 

min mening är det positivt att det ställs så höga krav på dem. I och med att de är 

polisens förlängda arm ska allmänheten kunna ha förtroende för yrkesrollen. Höga krav 

avseende laglydighet och lämplighet ställs även på de som innehar 

ordningsvaktsförordnanden. Om en ordningsvakt inte uppnår dessa höga krav finns det 

en möjlighet att avstänga ordningsvakten eller att återkalla ordningsvaktens 

förordnande, vilket framgår av 9 § LOV.  

     För att upptäcka ordningsvakter som inte är lämpliga att fortsätta utföra sitt uppdrag 

är det väsentligt att granskningen av ordningsvakter fungerar. Detta ansvar ligger på 

polisen eftersom det är polisen som har rätt att återkalla och avstänga ordningsvakter 

vilket framgår i 9 § LOV. Av vad som framgår i JK:s ärende om granskning av 

agerande i samband med ingripanden vid klubbar så sköts tillsynen av ordningsvakter 
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på olika sätt i olika län.
64

 Jag anser att det är en fråga för lagstiftaren att se över hur 

tillsynen bör bedrivas och om det borde stadgas i lag hur tillsynen görs. Det är av största 

vikt att tillsynen fungerar eftersom det annars finns en risk att olämpliga ordningsvakter 

fortsätter arbeta. 

     Sammanfattningsvis konstateras att många av analyserna som gjorts i uppsatsen talar 

för att en översikt över ordningsvakters reglering borde göras. Eftersom ordningsvakters 

befogenheter inskränker mänskliga rättigheter i 2 kap RF är det av största vikt att 

regleringen är klar och tydlig. Som framgår i uppsatsen anser inte jag att regleringen når 

upp till kravet på tydlighet, till exempel vad gäller ordningsvakters våldsbefogenheter.  

Att ordningsvakters arbete regleras i flera olika lagar gör att det är svåråtkomligt för 

många vad de egentligen får göra. En utredning som syftar till att klargöra 

ordningsvakters rättsliga ställning och förbättra regleringen önskas.  
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