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 I

Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att få kunskaper om krogvåld och förstå 

ordningsvakters vardag och arbetssituation. Ytterligare ett syfte är att lämna 

förslag på brottsförebyggande åtgärder för att förhindra krogvåldet. Vi har även 

gjort en enkätundersökning bland 25 av Umeås ordningsvakter. Syftet med 

enkäten var att samla in fakta och att få ta del av ordningsvakternas 

arbetssituation. 

 

Det inledande kapitlet beskriver kort den verklighet som utspelar sig på landets 

krogar. I bakgrundsbeskrivningen vill vi visa att krogvåldet är ett stort problem 

och att många misshandelsfall, främst mot unga män, har en direkt koppling till 

krogmiljön. Här beskriver vi även i korthet vad ordningsvakter har för 

arbetsuppgifter och befogenheter. Vi har valt att arbeta efter tre frågeställningar 

som vi presenterar närmare i första kapitlet. De tre frågeställningarna är, 

alkoholens inverkan, ordningsvakternas arbete samt rutiner vid krogen.  

 

I det andra kapitlet presenterar vi den teoretiska metod som vi har valt att arbeta 

efter. Här beskriver vi Rutinaktivitetsteorin för att förstå de bakomliggande 

faktorer som ligger till grund för att våld uppstår i krogmiljöer. 

Rutinaktivitetsteorin bygger på att en Motiverad gärningsman under Avsaknad av 

yttre kontroll stöter ihop med att Attraktivt brottsobjekt. När det kommer till 

brottsprevention har vi valt att beskriva Beslutsteorin som ett verktyg för att 

förhindra och beivra krogvåldet. Beslutsteorin är mycket enkel och handlar till 

största delen om att Försvåra genomförandet och Öka upptäcksrisken för brottet.  

 

I kapitel tre presenterar vi kortfattat de kvalitativa och kvantitativa metoder vi har 

valt att arbeta efter. De kvalitativa metoderna består till största delen av 

faktatexter och lagtext. Här har vi även utnyttjat egna erfarenheter i form av 

tidigare anställningar som bartender och ordningsvakt. Tidigt under arbetets gång 
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såg vi en möjlighet att samla in information av ordningsvakter. Därför 

samanställde vi en enkät där 25 av Umeås ordningsvakter deltog. Enkätsvaren har 

legat till grund för arbetet i stort och samtliga svar presenteras i en bilaga till detta 

dokument. 

 

I kapitel fyra presenterar vi det resultat och fakta som uppkommit vid varje 

frågeställning. Här kan vi konstatera att alkoholen inte direkt framkallar 

aggressioner bland gästerna, men det finns ett nära samband mellan nivån på 

alkoholkonsumtionen och våldsnivån i samhället.  

Trots att många våldsbrott begås efter alkoholkonsumtion får man inte glömma 

bort att den största delen av all alkoholkonsumtion inte resulterar i våld. 

Resultatet visar att den vanligaste orsaken till att nöjesrelaterat våld uppstår är att 

många människor med olika bakgrund, sammanförs på en liten yta. Flertalet är 

alkoholpåverkade och detta ger upphov till friktioner och konflikter som ibland 

resulterar i våldshandlingar. 

 

När det gäller ordningsvakter och deras arbete på krogarna, kan vi konstatera att 

våld och framförallt hot är en stor del av ordningsvakters liv. 

Anmälningsbenägenheten är förhållandevis mycket låg när det gäller hot, medan 

direkt våld mot ordningsvakter resulterar i fler polisanmälningar. Här belyser vi 

även ordningsvakters utbildning, utrustning och hjälpmedel. Grundutbildningen 

för att bli ordningsvakt är i dag minst 60 timmar. Rikspolisstyrelsen meddelar i 

FAP 692-1 närmare riktlinjer om utbildningens upplägg och utformning. Vidare 

presenterar vi vilken utrustning och klädsel en ordningsvakt får bära vid 

tjänstgöring. Idag bär många ordningsvakter skyddsväst och de flesta även 

handfängsel. Sedan den 1 september 2003 har även ordningsvakter rätt att efter 

godkänd utbildning, bära den expanderbara batongen. Vissa polismyndigheter har 

valt att ej införa den bland ordningsvakterna, däribland Västerbottens 

polismyndighet.  
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Vid enkätundersökningen visade det sig att majoriteten tyckte krogvåldet hade 

ökat de senaste tre åren. Det visade sig även vanligt att ordningsvakterna träffade 

på knivar och andra tillhyggen vid tjänstgöring.  

 

Vi förklarar även hur rutiner vid krogen kan påverka utfallet om det blir stökigt 

eller inte. Vi har tagit upp ämnen såsom närmiljön, in/utsläpp och kösystem. Vi 

har i arbetet försökt att få en uppfattning vad som brister när det gäller dessa 

områden och vad som underlättar eller försvårar för personer att begå våldsbrott 

eller hamna i sådana våldskonflikter. I resultatdelen blir det tydligt att åtgärder till 

att minska friktionen och frustrationen bland gästerna kan få en positiv effekt. 

När det gäller dessa områden så har vi tagit hjälp utav ett problemorienterat 

tänkande, förslag och tankar angående det förebyggande arbetet har vi fått ifrån 

bl.a. polismyndigheten i Karlstad (Värmlandsmodellen). 

Vidare har vi också försökt att bena ut begreppen runt serveringstillstånd och 

annan viktig lagstiftning rörande alkohol på krogen. Detta anser vi är viktigt 

eftersom alkoholen är en stor bidragande orsak till varför krogvåld uppstår.    
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1  Inledning 
 

Ändamålet med rapporten är att belysa och finna orsaker till det våld som nöjesliv 

och krogliv för med sig. Vi vill även visa på faktorer som bidrar till det ökade 

våldet och på så sätt föreslå konkreta åtgärder, som i förlängningen kan leda till 

mindre våld i krogmiljöer. 

1.1 Bakgrund 

 

Det krogrelaterade våldet har blivit ett omtalat problem i samhället idag. En ökad 

alkoholkonsumtion tillsammans med att många människor samlas på ett och 

samma ställe, ökar riskerna för konflikter och slagsmål. Idag kan praktiskt taget 

vem som helst som besöker en krog eller ett disco gå därifrån som ett brottsoffer. 

Våldet har blivit en del av nöjeslivet och inte allt för sällan är det relativt unga 

människor som begår mycket grova misshandelsbrott.   

 

Anmälningar om misshandel och grov misshandel ökar konstant och har sedan 

slutet av 80-talet och fram till idag nästan fördubblats. Idag anmäls ca 65 000 fall 

av misshandel och grov misshandel till polisen varje år. Av dessa är drygt 35 000 

riktade mot män i åldrarna 15 år och uppåt
1
. Många av dessa misshandelsfall sker 

under kvällar och helger, på eller i direkt anslutning till krogar. Ofta sker 

misshandeln under påverkan av alkohol och/eller andra droger.  

 

Av en enkät bland ordningsvakter i Umeå framkom att 60% av ordningsvakterna 

tyckte att barpersonalen inte tar sitt ansvar när det gäller att servera 

överförfriskade personer. Därmed finns det anledning att diskutera om 

alkohollagens regler förbigås av det ekonomiska intresset eller brist på vetskap. 

Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol 

                                                
1
 BRÅ 2004  
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eller annat berusningsmedel
2
. Nöjeslivet är inte bara en affärsverksamhet för den 

enskilde krögaren, utan för hela kommunen. För att skapa och bibehålla attraktiva 

kommuner och områden krävs ett brett nöjesutbud. 

 

Enligt 2 Kap 16 § ordningslagen får polismyndigheten meddela de villkor som 

behövs för att upprätt- hålla ordning och säkerhet vid sammankomsten eller 

tillställningen. Ett av dessa villkor är skyldighet för anordnaren att anlita 

ordningsvakter enligt lagen om ordningsvakter
3
. Ordningsvakter skall verka för att 

upprätthålla ordning och säkerhet vid allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar. En ordningsvakt lyder direkt under polismyndigheten i det distrikt 

han/hon tjänstgör och är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i 

tjänsten. 

 

En ordningsvakt har i stort sett samma befogenheter som polisman när det gäller 

ordningshållande åtgärder. Detta medför att många fall av misshandel, helt eller 

delvis kan avstyras direkt i den aktuella situationen. Att tjänstgöra som 

ordningsvakt innebär ett stort förtroende från polismyndigheten. Man kan säga att 

en ordningsvakt är polismannens förlängda arm inne på krogar och nöjesställen.  

 

Uppdraget som ordningsvakt kan uppfattas som omväxlande och spännande, man 

träffar mycket människor samtidigt som man tjänar lite extra pengar. Att arbeta 

som ordningsvakt innebär inte allt för sällan att utöva makt, och eller besluta över 

andra människor. Konsekvensen av det innebär att en del människor inte 

respekterar ordningsvaktens ord eller tillsägelse och svarar med hot och våld mot 

ordningsvakten. Det mest omskrivna fallet om detta är morden på Stureplan 1994. 

Fyra personer, varav en ordningsvakt blev kallblodigt ihjälskjutna som hämnd, 

bara för att man tidigare under kvällen nekades entré till Sturekompaniet. 

 

                                                
2
 Alkohollag 1994:1738 

3
 Lag Om Ordningsvakter (1980:578) 
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Vansinnesdåd som detta har blivit allt vanligare de senaste åren. Ordningsvakter 

och poliser går en hårdare vardag till mötes, där man träffar på knivar och 

skjutvapen i allt större utsträckning. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att få kunskaper om krogvåld och förstå 

ordningsvakternas vardag och arbetssituation.  

Ytterligare syfte är att lämna förslag på brottsförebyggande åtgärder för att 

förhindra krogvåldet. Vi har även gjort en enkätundersökning bland 

ordningsvakter i Umeå. Syftet med enkäten var att samla in fakta och att få ta del 

av ordningsvakternas arbetssituation. 

1.3  Frågeställningar 

 

Vi har valt att ha en övergripande frågeställning som lyder hur kan man 

förhindra krogvåld? Detta är en väldigt stor fråga där man kan fördjupa sig i 

flera inriktningar, vi har därför valt att inledningsvis fördjupa oss i tre områden 

som kan vara orsaken till krogvålds uppkomst. Dessa är: 

• Alkoholens inverkan 

• Ordningsvakternas arbete 

• Rutiner vid krogen, såsom kösystem, insläpp -utsläpp och närmiljö till 

krogentré. 

1.4 Avgränsningar 

 

Detta är ett väldigt stort ämne, men vi har valt att skrapa lite på ytan och belysa 

problemen som finns i krogvärlden. Arbetet har ingen geografisk koppling, trots 

att vi bara har intervjuat ordningsvakter i Umeå. 
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2  Teoretisk bakgrund 
 

 Rutinaktivitetsteorin 

 

Vi har i vårt arbete valt att använda oss utav en teori som kallas 

rutinaktivitetsteorin. Denna teori anser vi är väldigt lätt att knyta ihop med de 

problembilder som finns angående krogvåldet. Den s.k. rutinaktivitetsteorin är en 

av de mest framträdande teorierna som förklarar hur kriminogena situationer 

uppstår, varför de uppstår på vissa platser vid vissa tidpunkter och varför 

mängden kriminogena situationer förändras över tid 
2
.Nedan har vi ritat upp denna 

teori som Torstensson förklarar och den ska alltså visa på hur en gärningsman 

med hjälp utav dessa faktorer löper en stor risk till att hamna i en brottsgärning. 

 

   Brottsbenägen individ 

 

 

 

 

Attraktivt brottsobjekt  Frånvaro av adekvat skydd 

 

Ett attraktivt brottsobjekt är ofta en sak, men det kan även bestå i att vara en 

person. I detta arbete när vi belyser krogvåld så ser vi objektet som en person. 

Frånvaro av ett adekvat skydd angående krogvåld består i att t e x belysning och 

möjlighet för vittnen att närvara saknas. I denna faktor kommer även 

ordningsvakterna in, de själva är ju ett skydd för kroggästerna och finns de på 

plats väl synliga så minskar riskerna att en motiverad gärningsman begår ett 

våldsbrott. Om personen är att anse som brottsbenägen beror till stora delar på 

hans egen förmåga till självkontroll enligt Torstensson, i detta område är det 

                                                
2
 Torstensson, Marie – Brottsprevention och problemorienterat polisarbete 
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väldigt svårt att få fram en förebyggande åtgärd. Självkontrollen byggs fram i 

personens uppväxt och mognad
4
. 

 

En person som har en svag självkontroll har också ofta svårt att stå emot stundens 

frestelser och provokationer, detta leder lätt till att en sån person oftare hamnar i 

krogvåld
5
 . Den s.k. kontroll – teorin hänger även ihop med teorin om att de med 

få sociala band till det konventionells samhället  ofta har låga sociala kostnader 

för sina brottsliga handlingar,  denna teori förklarar därför mycket varför samma 

personer återkommer i krogvåld. 

 

 Beslutsteorin 

 

Vi har med hjälp utifrån rutinaktivitetsteorin fortsatt att titta på vilken 

brottsprevention som går att använda sig utav för att förebygga krogvåld. Den 

teori vi har valt att belysa i det förebyggande arbete är den s.k. beslutsteorin
6
 som 

Torstensson förklarar . Nedan visas tre faktorer som ingår i denna teori och visar 

på hur samhället, polisen och andra aktörer kan motverka att en gärningsman 

begår ett brott. Att i det förebyggande arbetet öka upptäcktsrisken för 

gärningsmännen är väldigt viktigt, och kan lätt göras med enkla medel. 

Förslag och metoder angående detta redovisas senare i arbetet. Att se till att 

vittnen kan få en överblick över incidenter och bråk och att gärningsmannen är 

medveten om detta gör att han eller hon många gånger överväger sitt handlande. 

Att minska utbytet när det gäller våldsbrott är ganska svårt att ta på. Oftast får 

gärningsmannen inte ett långvarigt utbyte utan han får mer en tillfällig 

tillfredställelse genom t e x en misshandel. Försvåra genomförandet är en viktig 

detalj i det förebyggande arbetet. Här gäller det att minska friktioner mellan 

kroggäster och att minska frestelsen för eventuella gärningsmän. Hur detta kan 

genomföras visar vi senare i arbetet.  

                                                
 
5
 Torstensson, Marie – Brottsprevention och problemorienterat polisarbete 

6
 Dahl, Gunnar - Värmlandsmodellen 
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Även en fjärde faktor skall tas i åtanke i denna teori enligt Dahl . Denna handlar 

om att försvåra bortförklaringar. Åtgärden bygger på kunskapen om att människor 

har olika hög grad av motivation att begå brott. Vissa människor (kroggäster) 

försöker motivera ett medvetet tvivelaktigt eller direkt felaktigt beteende med 

bortförklaringar och ursäkter. Att ta bort denna möjlighet kan förhindra en del 

brott, men våldsbrotten är svårt att komma åt genom denna faktor. 

 

  Försvåra genomförandet 

 

 

 

Minska utbytet  Öka upptäcktsrisken 
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3  Metod 
 

Vi har valt att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder. De 

kvalitativa metoderna består till största delen av fakta texter i form av litteratur, 

informations häften och lagtext. Vi har även använt oss av Internet för att söka 

och samla information.  

 

I slutdiskussionen kommer vi även att tillföra egna erfarenheter. Erfarenheterna 

består av Johan Wennströms sex års erfarenhet som bartender och Mikael 

Wälitalos nio års erfarenhet som ordningsvakt.  

 

Den kvantitativa metoden består av en enkätundersökning där 25 av Umeås 

ordningsvakter deltog. Enkätundersökningen bestod av 25 frågor med inriktning 

på våld i krogmiljöer och våld mot ordningsvakter. En del av enkätsvaren 

kommenteras i rapporten. Dock presenteras samtliga frågor och enkätsvar i en 

bilaga tillsammans med rapporten.
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4  Resultat 
 

Alkoholens inverkan på krogvåld 

 

Varje år dör mellan 5000 och 7000 personer i Sverige på grund av 

alkoholrelaterade skador eller sjukdomar. Omkring en femtedel av alla patienter 

som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem. Inom den psykiatriska 

sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 procent.
7
 

 

Vad händer när man dricker alkohol? 
8
 

 

• 0,2 - 0,3 promille: Ökning av endorfiner, värmekänsla och avspänning. Man 

blir glad och pigg samtidigt som självkritiken minskar. Reaktionshastighet 

och precision börjar försämras. 

• 0,5 – 0,6 promille: Hämningarna minskar. Upprymdhet. Förmågan att ta in 

information, reaktionshastighet, precision och omdöme försämras. 

• 0,8 promille: Långsamma reflexer. Sämre koordination. Överdrivet 

självsäker. Högljudd. Överdrivna rörelser. Upplevs berusad. 

• 1,0 promille: Sluddrigt tal. Svårt att kontrollera känslor. Svårt att gå stadigt. 

• 1,5 promille: Kräkningar. Emotionella utbrott: kan bli aggressiv, våldsam, 

förvirrad eller börja gråta. Somnar. 

• 2,0 promille: Svårt att prata och gå upprätt. Dubbelseende. 

• 3,0 promille: Uppfattar inte vad som händer. Gränsen till medvetslöshet. 

• 4,0 promille: Medvetslöshet. Risk för dödlig alkoholförgiftning. 

 

 

                                                
7
 www.drogportalen.se 

8
 www.alkoholprofilen.se 
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Alkoholen och våldet 

 

Wikström skriver att det finns en stor enighet mellan forskare att alkohol inte 

direkt framkallar aggressioner, men det finns ett nära samband mellan nivån på 

alkoholkonsumtionen och våldsnivån i samhället. 

Det har skett en stor ökning när det gäller alkoholkonsumtionen på krogen. 1999 

konsumerades cirka en femtedel av all registrerad alkohol på krogen och det är en 

stor ökning jämfört med några år tidigare. 

Wikströms studier visar också att en stor del av ökningen av våldsbrottsligheten 

kan hänföras till krogmiljön. 

Redan 1911 presenteras en studie i Tyskland, utförd under 1900-talets första år, 

som visar att våld och nöjesliv hör ihop. I studien står det bland annat att 2/3 av 

alla slagsmål inträffar i eller utanför värdshuset.
9
 

 

Bakgrunden till våldsbrotten i centrumkärnor under kvällar och nätter är ofta att 

personer, som är påverkade av alkohol och med delvis olika bakgrund, träffas på 

förhållandevis små ytor. Dessa omständigheter är en grogrund för vad som brukar 

kallas social friktion, det vill säga att folk blir osams. Konflikterna leder ibland till 

hot om våld eller våld.
10

 

 

2003 anmäldes 65 177 misshandelsbrott. Det är en siffra som ökar från år till år.
11

 

Ungefär 80 % av dem som blir lagförda för våldsbrott och 40 – 50 % av offren är 

alkoholpåverkade vid brottstillfället. Dessa siffror är från början på 1980-talet, 

men enligt Grevholm så var siffrorna i stort sett samma 1999. 

                                                
9
 Wikström, P-O: Våldsbrott och alkohol 

10
 Grevholm, E: Brottsförebyggande åtgärder i praktiken 

11
 Statistikuppgift från www.bra.se 
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Trots att många våldsbrott begås efter alkoholkonsumtion får man inte glömma 

bort att den största delen av all alkoholkonsumtion inte resulterar i våld.
 12

 

Nedanstående figur visar på förhållandet. Våldstillfällen som innefattar 

alkoholkonsumtion är det färgade området: 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför uppstår våldet? 

 

Wikström skriver om att den vanligaste orsaken att nöjesrelaterat våld uppstår är 

olika typer av situationskonflikter. Det kan vara allt från personer som stöter till 

varandra, är oeniga om vem som ska beställa i baren, dansar ihop, etc. Som 

resultat av dessa friktioner så uppstår diskussioner som ibland resulterar i 

våldshandlingar. 

                                                
12

 Wikström, P-O: Våldsbrott i Gävle 
13

 Wikström, P-O: Våldsbrott och alkohol 

Våldshändelser 

Alkoholkonsumtionstillfällen 
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Nöjeslivet kan också leda till friktioner i form av besvikelse, till följd av 

nobbningar, svartsjuka och liknande. 

Andra vanliga händelser om resulterar i våld är olika sorters ingripanden av 

ordningsvakter, polis eller andra personer. Det kan vara allt från personer som 

nekas inträde till restauranger, uppträder störande och ska avvisas eller 

omhändertas. Det kan även vara övriga gäster som ska försöka att medla eller 

avbryta ett bråk. 

 

Wikström beskriver att det också är vanligt med nöjesrelaterat våld mellan 

människor av olika bakgrund, till exempel olika nationaliteter eller olika 

gängtillhörigheter. 

Rena överfall är sällsynta, men när det inträffar så är oftast ungdomar inblandade. 

När det gäller ungdomar kan våldshandlingar även inledas med antastningar eller 

personliga påhopp. Den största delen av allt nöjesrelaterat våld uppstår efter en 

muntlig konflikt över en vardaglig händelse. 

När det gäller stadskärnorna så utspelar sig ofta våldet mellan en brottsbelastad 

person och en som inte är det. 

 

Som vi redan har nämnt spelar alkoholpåverkan en stor roll i våldsbrotten och 

detta gäller speciellt det nöjesrelaterade våldet. Om man räknar bort personer som 

är inblandade i våld under tjänsteutövning (poliser, ordningsvakter) är det, enligt 

Wikström, ovanligt med våld mellan obekanta som är nyktra. 

 

Blir människor aggressiva när de dricker alkohol? Utländsk forskning som 

Wikström tagit del av visar att de personer som uppvisar aggressivitet efter 

alkoholförtäring ofta lider av sociala problem och har låg självkänsla. Det är alltså 

inte alkoholen i sig som ger upphov till aggressivitet utan en kombination mellan 

alkoholens verkningar och personligheten. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att orsakerna till den höga våldsnivån i 

nöjeslivet är: 

Många människor med olika bakgrund, sammanförs på en liten yta.  

Flertalet är alkoholpåverkade och detta ger upphov till friktioner och konflikter 

som ibland resulterar i våldshandlingar.
14

 

 

Serveringstillstånd / Alkohollagen 

 

Efter vår enkätundersökning stod det klart att det finns en problembild med 

krögare och serveringspersonal som serverar för mycket alkohol till redan 

överförfriskade personer. På frågan om de tyckte att krögarna serverade för 

mycket alkohol till redan berusade personer så tyckte hela sextio procent att så var 

fallet( se bilaga nr). Även  Därför har vi valt att redogöra och belysa vilka regler 

och paragrafer som krögare och krogpersonal skall ha i åtanke när det arbetar. 

 

Alkohollagen 

 

6 kap 

1§ Serveringstillstånd- krögaren måste ha ett serveringstillstånd för att servera och 

försälja alkohol 

 

2§ ” Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet och får inte 

föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. 

 

7§ ” På ett serveringställe får åtgärder inte vidtas i syfte att förmå någon gäst till 

inköp av alkoholdrycker” 

 

                                                
14
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7 kap 

12§ ” Tillstånd till servering utav spritdrycker, vin och starköl meddelas av den 

kommun där serveringstället är beläget 

 

14§ ” Serveringstillståndet Får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande 

inhämtas” 

 

10 kap 

7§ ” Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar alkoholdrycker 

i strid mot 3 kap 8§ till någon som inte har uppnått föreskriven ålder eller som är 

märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, döms för olovlig 

dryckeshantering till böter eller fängelse högst sex månader” 
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Ordningsvakter 

 

Utbildning och förordnande av ordningsvakter 

 

Att arbeta som ordningsvakt innebär att man måste ha genomgått den utbildning 

som Rikspolisstyrelsen bestämt. I FAP 692-1 meddelar rikspolisstyrelsen 

riktlinjer för utbildningens utformning
15

. Vanligtvis utbildas ordningsvakter av 

behörig polisman inom respektive polismyndighet. Grundkravet för att bli 

ordningsvakt är att man har fyllt lägst 20, men inte 65 år. Laglydnad och ett gott 

omdöme är viktiga egenskaper vid rekrytering av nya ordningsvakter
16

.  

 

Grundutbildningen för ordningsvakter är idag minst 60 timmar och skall ge eleven 

grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöring. Vid 

utformningen av utbildningen skall en ordningsvakts behov av yrkesetiska 

principer samt teoretiska och praktiska kunskaper särskilt beaktas
17

. 

 

Förordnandemyndigheten är i normalfallet den polismyndighet inom vilket 

ordningsvakten har för avsikt att tjänstgöra. Ordningsvakter kan även förordnas av 

rikspolisstyrelsen om tjänstgöringsområdet innefattar flera polisdistrikt. 

Förordnandet meddelas på viss tid, dok högst 3 år
18

. 

                                                
15

 RPSFS 2003:10 
16

 4 § Lag om ordningsvakter 
17

 6 § Ordningsvaktsförordningen 
18

 5 § Lag om ordningsvakter 
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Grundutbildningen för ordningsvakter skall enligt FAP 692-1 innehålla följande 

block med beräknad tidsåtgång. 

 

Yrkesetik    6 timmar 

Juridik    20 timmar 

Akutsjukvård    6 timmar 

Droger     2 timmar 

Olaga diskrimineringar och mänskliga beteenden 4 timmar 

Konflikthantering och själskydd  12 timmar 

Problemorienterat ordningsvaktsarbete  2 timmar 

Brand    8 timmar 

Samhällsorientering   2 timmar 

Skriftliga och praktiska prov   6 timmar 

Totalt    / 68 timmar 

 

Vid enkätundersökningen framkom att 36 % (9 av 25 tillfrågade) tycker att 

utbildningen för att bli ordningsvakt är otillräcklig. Vad i utbildningen man tycker 

är otillräcklig framgår dock ej.   

 

Utrustning och klädsel 
 

Enligt ordningsvaktsförordningen skall en ordningsvakt bära klädsel eller 

tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som 

ordningsvakt, samt att det ej uppstår risk för förväxling med polisman. 

Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utrustning
19

. 

 

                                                
19
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I FAP 692-1 ges vidare instruktioner om hur en ordningsvakt skall vara klädd. Här 

framgår att en ordningsvakt skall bära uniform vid tjänstgöring, men även att ”om 

uppdragets art ger skäl till det, får valfri lämplig civil klädsel bäras”. Vidare kan 

polismyndigheten meddela att en viss särskild civil klädsel skall bäras av 

tjänstgörande ordningsvakter. Det enda egentliga kravet som rikspolisstyrelsen 

meddelar vid arbete i civil klädsel är att tjänstetecken skall bäras på föreskrivet 

sätt och att reklam och annat inte får finnas på en ordningsvakts klädsel. 

 

Den klädsel och utrustning som ordningsvakter bär i tjänst måste i regel bekostas 

av den enskilde. På många ställen har lokala ordningsvaktsföreningar slutits och 

man finansierar viss del av klädsel och utrustning genom medlemsavgifter. Vid 

enkätundersökningen ställdes frågan. Tycker du att ordningsvakter skall bära en 

nationell uniform? Svaret blev att 72% var positiva till frågan och vi kommer i 

slutdiskussionen att lyfta fram fördelar med att införa en nationell uniform.  

Eftersom den utrustning som ordningsvakter bär till största del är personlig och 

får bekostas av var och en, ville vi kontrollera hur många som bär skyddsväst. 

Skyddsvästar finns att köpa hos ett flertal välsorterade butiker med inriktning mot 

personskydd. En skyddsväst av enklare beskaffenhet kostar mellan tre till 

fyratusen kronor och ger då ett grundläggande skydd mot lättare våld, slag, 

stickande och andra vassa föremål. Västen kan kompletteras med extra skydd. 

Priset stiger då snabbt till mellan sex och tiotusen kronor för de mest utrustade 

västarna
20

. 

 

På frågan, Använder du skyddsväst? Svarade 68 % JA. Undersökningen visade att 

ca 1\3 (32 %) av de tillfrågade ordningsvakterna inte bär skyddsväst. 

 

                                                
20
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En ordningsvakt får vara utrustad med handfängsel om inget annat framgår av 

förordnandet
21

. Rätten för ordningsvakter att belägg någon med handfängsel 

regleras i 10a § PL genom 29 § PL. Har en ordningsvakt omhändertagit någon, 

gäller dock att den omhändertagne skyndsamt skall överlämnas till närmaste 

polisman
22

. 

 

Befogenhet att frihetsberöva någon med handfängsel är stort förtroende som 

lämnats till den enskilde ordningsvakten eller polismannen. I 2 Kap. 8 § 

regeringsformen är varje medborgare, gentemot det allmänna skyddad mot 

frihetsberövande. Att frihetsberöva någon med handfängsel måste föregås med 

eftertänksamhet av den som beslutar om ingreppet. Behovs, proportionalitets och 

legalitets -principen måste ligga till grund för det avgörande beslutet. 

 

Behovs, proportionalitets och legalitets -principen  
 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av 

vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är 

försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste 

tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs 

för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter 

som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i 

första stycket
23

. 

 

Sedan 1 september, 2003 får ordningsvakter som gått igenom utbildning med 

godkänt resultat bära expanderbar batong. Batongerna är av samma märke som 

polisen använder. ASP 21” eller 26”
24

.  

 

                                                
21

 FAP 692-1 
22

 29 § Polislagen 
23

 8 § Polislagen  
24

 Artikel som publicerades 2003-09-05 / www.polisen.se  2004-05-10 



Krogvåld 
 

05-03-04 

 

 18 

Utbildningen skall ombesörjas av förordnandemyndigheten och behörigheten 

skall vara inskriven ordningsvaktens förordnade. Beslutet om att utbilda och 

utrusta ordningsvakter med expanderbar batong är inget krav från 

rikspolisstyrelsen utan här får varje polismyndighet själv besluta i frågan
25

. 

 

Västerbottens polismyndighet har valt att inte utbilda och utrusta ordningsvakter 

med expanderbara batonger. Vid enkätundersökningen visade det sig att 80 % av 

de tillfrågade ordningsvakterna skulle börja bära batongen om det tilläts. Även 

intresset för pepparspray visades starkt i enkäten. 60 % tyckte att den skulle ingå i 

en ordningsvakts utrustning. Dock besvarades ej frågan av sju tillfrågade.    

 

Vid frågan om man tycker att den utrustning en ordningsvakt får bära är 

tillräcklig, svarade en majoritet, 56 % Nej. Uppenbarligen finns det ett behov och 

en efterfrågan av hjälpmedel och skyddsutrustning bland de tillfrågade 

ordningsvakterna. 

 

Ordningsvakten som brottsoffer 
 

Ordningsvakter som tjänstgör vid krogar och diskotek blir inte allt för sällan 

utsatta för våld och framför allt hot. De brott som blir aktuella i dessa fall är våld 

eller hot mot tjänsteman BrB 17:1, förgripelse mot tjänsteman BrB 17:2 samt 

våldsamt motstånd BrB 17:4. Brotten är mycket alvarliga och när det gäller våld 

eller hot samt förgripelse mot tjänsteman kan det om brottet anses grovt, föranleda 

fängelse i upp till fyra år.  

 

Enkätundersökningen visar att 84 % av de tillfrågade, någon gång under det 

senaste året blivit utsatta för hot. 32 % av de tillfrågade har blivit utsatta för hot 

mer än tio gånger under det senaste året. 

 

                                                
25
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Tittar man sedan på anmälningsbenägenheten så visar det sig att 44 % aldrig har 

gjort någon anmälan om hot det senaste året. Av de som har gjort anmälningar det 

senaste året ligger samtliga i spannet 1-5 gånger. Skillnaden mellan upplevda hot 

och anmälda hot är mycket stor. 

 

När det gäller utsattheten för våld svarade lika många där, 84 % att de någon gång 

under året blivit utsatta för våld. 12 % av de tillfrågade hade blivit utsatta för våld 

mer än tio gånger det senaste året.  

 

Här är anmälningsbenägenheten mycket bättre men det finns dock ett visst bortfall 

av anmälningar. 60 % av de tillfrågade ordningsvakterna har någon gång blivit så 

pass skadad att man tvingats uppsöka läkare. 16 % av de tillfrågade svarade att det 

har inträffat mer än en gång. 

 

Våldsutvecklingen 

 

De flesta, 60 % av de tillfrågade anser att våldet har ökat de senaste tre åren. 36 % 

anser att det är samma och bara 4 % menar på att det har minskat. Majoriteten, 76 

% av de tillfrågade anser att de flesta våldsverkare finns i åldrarna 18-25 år medan 

16 % anser att dom finns i åldrarna 15-18 år. Den stora skillnaden kan bero på 

många faktorer men den avgörande orsaken är med största sannolikhet att det 

konsumeras mer alkohol och framför allt att det finns alkohol till försäljning vid 

nöjen för 18-25 åringar.  

 

När det gäller vapen och andra tillhyggen (knivar, knogjärn, påkar och batonger) 

svarar 76 % av de tillfrågade att man träffat på något av detta under det senaste 

året. De flesta, 72 % ligger dock i intervallet 1-5 gånger.  
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Rutiner vid krogen  

Kösystem och närmiljöns betydelse för det förebyggande arbetet. 

 
En stor procent utav alla våldsbrott är krogrelaterade. Därför har vi bestämt oss 

för att leta djupt efter flera problembilder och riskfaktorer som kan vara av en stor 

eller liten anledning till varför krogvåldet uppstår. Alkoholens inverkan på 

människor och ordningsvakters arbete har vi tagit upp som riskfaktorer och 

problembilder, detta är något som de flesta anser är stora utlösande faktorer när 

våldet kommer i fråga. Men det räcker inte med att bara nämna dessa faktorer. 

 

Vi har i vårt arbete med uppsatsen sett att även rutiner och hanterande av 

närmiljön inom o utanför krogen och kö – system har stor betydelse i det 

förebyggande arbetet. Inom dessa områden är det dessutom hanterbart och 

genomförbart att arbeta utifrån Värmlandsmodellen det s.k. brottspreventiva 

arbetet. Karlstads polismyndighet tog för några år sedan fram en modell för 

brottsförebyggande arbete, denna modell kom att kallas Värmlandsmodellen. 

Enligt denna modell finns det olika teorier ( bl.a. rutinaktivitetsteorin ) som man 

skall ha i åtanke när man arbetar fram brottsförebyggande åtgärder. 

 

Enligt statistik från Brå och polismyndigheterna visar det sig att flertalet 

våldsbrott sker en bit utanför krogen eller i direkt anslutning till krogentrén. Detta 

finner sig naturligt eftersom det oftast för en gärningsman inte befinner sig lika 

många vittnen utanför som innanför krogen. En annan orsak som ofta ligger till 

grund för våldsbrott i krogmiljö är den stora frustration och friktion som bildas 

hos personer. 

 

Den socialpsykologiska forskningen betonar betydelsen av frustrationer som en 

viktig faktor i uppkomsten av aggressivitet
26

.  Man kan förenklat säga att 

individens försök att uppnå ett mål blir blockerat eller hindrat och därefter 

uppkommer en irritation hos individen. Frustrationen kan vara omedelbar, som i 
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det fall en person försöker att passera en krogkö och blir stoppad av en dörrvakt. 

En av flera möjliga reaktioner på en sådan blockering är aggressivitet som i sin tur 

kan leda till våldsamheter.  

 

Om friktionen mellan personer blir för stor är risken för våldsamheter och bråk 

större, därför är det förebyggande arbetet väldigt viktigt när det gäller att minska 

dessa friktioner mellan personer på en krog. Friktioner kan lätt uppstå p.g.a. 

trängsel i krogkö och garderobskö. Friktionen innanför krogen blir också ofta 

väldigt påtaglig p g a hög musik, rökig omgivning, trängsel på dansgolv och för 

mycket personer insläppta på liten yta. 

 

Kö – bildningen utanför krogen ligger ofta till grund för den frustration och 

irritation som kan bildas mellan personer. Enligt polis och ordningsvakter som vi 

varit i kontakt med så sker däremot inte så många våldsbrott i själva krogkön. 

Förenklat kan man förklara det med att ytan i många köer är små och 

möjligheterna till full rörelsekontroll i ett bråk är obefintligt. Däremot så odlas en 

viss grund av friktion och frustration till varför personer senare under kvällen 

begår ett våldsbrott eller hamnar i bråk.  
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Resultat – sammanfattning 

 

Rapporten visar att både alkoholkonsumtionen och våldsbrottsligheten ökar på 

krogen.  

Den visar även att alkoholen och våldet har ett nära samband, men att alkoholen i 

sig inte gör en människa till en våldverkare. 

Det krävs andra faktorer än alkohol för att det ska uppstå våldshandlingar, men 

alkoholen är en av dessa faktorer. 

Resultaten visar att orsakerna till den höga våldsnivån i nöjeslivet är: Många 

människor med olika bakgrund, sammanförs på en liten yta. Flertalet är 

alkoholpåverkade och detta ger upphov till friktioner och konflikter som ibland 

resulterar i våldshandlingar. 

Enkätundersökningen visar att det finns en problembild med krögare som serverar 

alkohol till redan överförfriskade personer. 

Den visar också att ca en tredjedel av ordningsvakterna tycker att deras utbildning 

är otillräcklig. Vad de tycker är otillräckligt framgår dock inte. 

Undersökningen visade att väldigt få anmälningar om hot görs i förhållande till de 

faktiska hot som inträffar mot ordningsvakter. 
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5 Slutdiskussion 
 

Alkoholens inverkan 

 

En stor bov när det gäller krogvåld är alkoholen. Om alla människor som gick på 

krogen var nyktra skulle våldet minska kraftigt. Knappast genomförbart, men 

ändå… 

Även om alkoholen inte direkt gör människor till våldsverkare så anser vi att 

berusade människor tappar omdömet. Många onödiga friktioner uppstår när 

många berusade personer träffas på en begränsad yta. Många berusade människor 

beter sig på ett sätt som de aldrig skulle gör när de är nyktra. 

 

Om alkoholen skulle introduceras som en ny drog i dag, tror vi att den 

förmodligen skulle bli otillåten och kriminaliseras.  

Hur kan då en farlig drog, bara på grund av dess tradition, vara tillåten?  

Den enda förklaring vi kan komma på är att alkoholen har en djup tradition i 

många länder, speciellt i de nordiska länderna. 

Vad skulle hända om vi kriminaliserade alkoholen?  

Det har provats förut ibland annat USA, under den så kallade ”förbudstiden” 

(1920-1933). Resultatet blev att hembränningen sköt i höjden, smugglingen ökade 

dramatiskt och svartklubbarna fanns överallt. 

1922 genomfördes en folkomröstning i Sverige om förslag till totalförbud mot all 

alkohol. Nej-sidan vann en knapp seger. 

 

Vi tycker att det ska läggas större ansvar på krögarna när det gäller 

alkoholservering till redan märkbart berusade personer. Vi har fått den 

uppfattningen att vissa krögare struntar i lagstiftningen för att på så sätt kunna 

sälja mer alkohol. Det kan även vara så att lagstiftningen anses som oklar och svår 

att tillämpa för personalen. Vad är till exempel en ”märkbart berusad” person? Det 
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kan vara väldigt svårt för barpersonalen att avgöra. Det är också lättare att sälja en 

öl till någon som är väldigt berusad, än att neka gästen och tvingas ta en 

diskussion. 

Många krogar har stamgäster. Om en av dessa blir för berusad en kväll så vill man 

kanske inte neka honom/henne att köpa alkohol eftersom det är en bra kund. 

 

Vi anser att all restaurangpersonal med alkoholtillstånd ska delta på obligatoriska 

kurser där man tar upp lagstiftning, kundpsykologi och problemområden i 

krogmiljö. 

 

Ordningsvakter 

 

Utbildningen för ordningsvakter har förbättrats avsevärt de senaste tio åren. 1993 

då jag gick ordningsvaktsutbildningen var den endast 2 dagar (ca 16 timmar). Idag 

skall den innehålla minst 60 timmar. De flesta, 64 % av dem som svarade på 

enkäten tycker att utbildningen för att bli ordningsvakt är tillräcklig medan 

resterande 36 % inte tycker det. En av orsakerna till detta är förmodligen att vissa 

har genomgått den tidigare korta utbildningen, medan de yngre ordningsvakterna 

har genomgått den nya utbildningen. 

 

Av egna erfarenheter så vet jag att vidareutbildningar för ordningsvakter är 

mycket få. Med tanke på den resursbrist av poliser som råder i vissa delar av 

landet, så borde det ligga i polismyndighetens intresse att utveckla den resurs som 

ordningsvakter innebär för ordning och säkerhet vid landets krogar. 

 

När det kommer till utbildningens utformning så låter inte 12 timmar 

konflikthantering och självskydd så mycket. Många ordningsvakter väljer att själv 

utveckla sina färdigheter i självskydd genom att träna olika kampsporter. 
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Skall ordningsvakter bära en nationell uniform eller inte? Den frågan har 

diskuterats flitigt de senaste åren. Vi ställde frågan i enkätundersökningen och 

fick ett mycket positivt resultat. Vi anser att en ordningsvakt som bär civila kläder 

med tjänstetecken inte upplevs som en myndighetsperson av kroggäster i 

allmänhet. En uniform skulle definitivt öka auktoriteten hos ordningsvakten och 

många ingripanden med våldsinslag skulle med största sannolikhet utebli.  

 

Ytterligare en positiv effekt av en nationell uniform skulle vara att alla 

ordningsvakter skulle se lika ut, oavsett vart i landet man befinner sig. Vid 

tingsrättsförhandlingar, efter att ordningsvakter har blivit utsatta för våld eller hot 

så är det ofta ett väldigt utredande huruvida ordningsvakten varit klädd. Detta just 

för att förväxlingsrisken mellan ordningsvakter och övriga kroggäster är så stor. 

Många som ger sig på poliser och framför allt ordningsvakter i deras 

myndighetsutövning har ingen aning om vilka konsekvenser det kan få.  

 

Ordningsvakter har idag stora befogenheter när det gäller att ingripa mot 

ordningsstörande personer. De flesta ordningsvakterna är utrustade med 

handfängsel och har genomgått utbildning för batong. Den 1 september 2003 blev 

det även klart att ordningsvakter, efter genomförd och godkänd utbildning får bära 

den expanderbara batongen. Beslutet har mötts med viss försiktighet och vissa 

polismyndigheter har valt att avvakta med införandet. Ansvaret för utbildningen 

och utrustningen av ordningsvakterna ligger på respektive 

polismyndighet/förordnademyndighet.   

 

80 % av de tillfrågade ordningsvakterna skulle börja bära batongen om 

Västerbottens polismyndighet valde att införa den. Det råder dock delade 

meningar med ett införande av expanderbar batong bland ordningsvakter. 

Batongen är relativt smidig och lätt att bära med sig. Den kan snabbt plockas fram 

i händelse av ett angrepp med kniv eller andra tillhyggen och man bär den alltid 

på sig. De eventuella nackdelarna som jag kan se är att ordningsvakter i regel 

arbetar i mycket trånga utrymmen med många människor inom begränsade 
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områden. Med anledning av det ökar givetvis risken att skada oskyldiga. Det 

andra är att batongen kan upplevas provocerande och på så sätt medföra att det 

väpnade våldet mot ordningsvakter ökar ännu mer.  

  

Vid enkätundersökningen visade det sig att 76 % av de tillfrågade hade träffat på 

tillhyggen bland gästerna, fler än en gång det senaste året. Siffrorna talar ett 

tydligt språk och man kan bara föreställa sig hur många knivar och andra 

tillhyggen som aldrig kommer fram. Att beväpna sig innan man åker in till stan 

eller för att gå på krogen är en alvarlig utveckling. Varför man gör det är svårt att 

svara på. Kanske beror det på att man känner sig hotad, klimatet i samhället 

hårdnar och man känner att man måste kunna försvara sig. Knytnävarna räcker 

helt enkelt inte till. Har man ett vapen i handen, stärks självförtroendet och man 

utstrålar respekt. I kombination med alkohol och eller annan droger kan detta få 

förödande konsekvenser.  

 

Trots att så många har träffat på knivar och andra tillhyggen vid tjänstgöring är 

det förhållandevis få som bär skyddsväst. Vid enkätundersökningen svarade 32 % 

att de inte bär skyddsväst när de tjänstgör. Skyddsvästen är mycket dyr och det 

kan upplevas klumpigt och varmt att bära den. Tittar man på det skydd den ger så 

är det dock väl investerade pengar. Man har även möjlighet att göra avdrag för 

skyddsutrustning vid deklarationen. 

 

I övrigt så ankommer det på den enskilde ordningsvakten att finna den rätta 

arbetsmetoden för varje vakt uppdrag. Mycket av arbetet som ordningsvakt 

handlar om samtal med andra människor. Här finns det mycket att vinna om man 

tar sig tid att prata med gästerna. 

 

Ordningsvaktens största möjlighet att förhindra krogvåld och beivra brott i 

krogmiljö är att synas och störa de motiverade gärningsmännen. Enligt 

Rutinaktivitetsteorin så är just avsaknad av kontroll en av orsakerna till att våldet 
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uppstår. För att komma till rätta med våldsbrottsproblematiken vid krogar och 

nöjesställen så anser vi att Beslutsteorin är det rätta verktyget vid 

brottsprevention. För ordningsvakternas del gäller det främst att försvåra 

genomförandet och att öka upptäcksrisken.  

 

Ett exempel på att försvåra genomförandet av en misshandel kan vara att bevaka 

köbildningen utanför krogen. En ordnad kö minskar friktioner mellan människor 

och därmed minskar man även irritationsbildningar.  

 

När det gäller att öka upptäcksrisken så räcker det kanske inte att 

ordningsvakterna är strategiskt utplacerade inne på krogen. I stora lokaler blir 

ordningsvakter som står utmed väggar och i hörn ganska osynliga. Här måste man 

jobba mer preventivt. Målet måste vara att förhindra att bråk uppstår på ett så 

tidigt stadium som möjligt. Att ständigt tvingas ingripa mot pågående slagsmål 

måste anses som ett misslyckande i sin roll som ordningsvakt. Detta medför även 

en ökad risk för att ordningsvakten själv blir utsatt för våld och skadas.  

 

Exempel på att öka upptäcksrisken kan vara att röra sig mer bland gästerna, 

utnyttja höga upplysta platser där man syns ordentligt och att bära kläder som 

tydligt visar att man är ordningsvakt. 

 

Rutiner vid krogen 
 

När det gäller närmiljön utanför krogen så är det viktigt att flera aktörer 

samarbetar. Polis, kommun, trafikbolag, krögare och ordningsvakter har ett 

gemensamt ansvar att förebygga krogvåld. När det gäller trafikbolagen så skulle 

det vara bra med att effektivisera transporter under tät tidsrymd efter stängning, 

enligt våra erfarenheter så är det oftast ingen lokaltrafik som går efter 

krogstängning. Detta medför givetvis en stor folksamling som får driva löst på 

stan i väntan på en taxi. Dessa personer är då dessutom berusade, trötta och i vissa 
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fall irriterade. En stor risk för bråk uppstår om det blir friktioner mellan dessa 

personer. Något som också vore bra är om man kunde sprida ut busshållplatser 

och dylika trafikknutpunkter så att alla inte samlas på en och samma plats. Öka 

upptäcktsrisken är som tidigare sagt en förebyggande åtgärd. Åtgärder som hjälper 

till att trygga detta är exempelvis bra gatubelysning i närheten av krogen.  

   

Närmiljön innanför krogen kan också förbättras. En växande frustration hos 

gästerna kan minskas enligt våran mening genom att få lägre ljudnivåer på 

musiken, rökfria områden, mycket sittplatser, servering av tilltugg till alkoholen 

för att minska berusningen och förstora ytorna där köbildning oftast bildas. Baren, 

garderoben och entrén är sådana ytor som kan förstoras, därmed minskar 

friktionen mellan berusade personer. Innanför krogen kan man även fråga sig om 

det vore bra med fler synliga vakter. Enligt våran mening kan det vara nödvändigt 

på krogar som har väldigt stora problem med våldsverkare och i ett förebyggande 

syfte är det givetvis effektivt även på ett lugnare krogställe.  

 

Kö – bildningen utanför krogarna är ofta en grund till varför det uppstår friktion 

och irritation mellan personer eller kroggäster. Att förebygga att personer odlar 

dessa fenomen är viktigt för ordningsvakter, krögare och polis. Många krogar har 

väldigt långa köer utanför entrén och detta är i många fall svårt att motverka. Vid 

många krogar finns det s.k. krogvärdar, dessa har i många fall rättigheter att 

bestämma själva vilka han vill släppa in på krogen. Detta har medfört att det är 

populärt med så kallade vip – gäster. Vip – gästerna får på många krogar gå före 

den vanliga kön och komma in på stället direkt, detta ses ofta med avundsjuka och 

irritation uppstår ofta bland dem som står i den vanliga kön
27

. Några krogar som 

vi vet om har löst detta med att bygga upp en egen vip – ingång som är frånskild 

från den vanliga kön, detta tycker vi fler krogar borde göra. Vi tror att det minskar 

irritationen betydligt om man avskiljer entréerna. 

 

                                                
27

 Spångberg, Krister 



Krogvåld 
 

05-03-04 

 

 29 

En annan sak som vi tycker är viktigt är att försöka ha en bred och luftig kö. Detta 

är naturligtvis väldigt svårt när mycket folk vill in, men ofta går det att dela upp 

kön i flera områden så att det inte blir för mycket friktion mellan personerna. 

Belysningen är också viktig, bättre ljus ökar upptäcktsrisken och detta är en 

förebyggande åtgärd på många plan. 

 

När det gäller utbildningen bland krögare, serveringspersonal och ordningsvakter 

så går den att förbättra väldigt mycket. Framförallt tycker vi att det bör läggas in 

mer utbildningstid till dessa aktörer för att utveckla deras kompetens. 

Utbildningen är tyvärr ofta väldigt dyr och där ligger nog förklaringen till varför 

den inte sker kontinuerligt. 

 

Ett förslag som kom upp på årsmötet för ordningsvakterna i Stockholm i April löd 

att polisen skulle bekosta utbildning och lön för ordningsvakter. Som det är nu så 

bekostar krögarna vakternas lön och detta kan lätt leda till konflikter mellan 

vinstintresset hos krögaren och säkerhetstänkandet hos vakterna
28

. Detta tycker vi 

är något parterna måste komma till rätta med, givetvis måste man förstå att 

krögaren vill sälja mycket alkohol och har ett vinstintresse, men det måste gå att 

förena med säkerhet för gästerna.  
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