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Sammanfattning 

 

Alltför ofta i dagens samhälle träffar medborgarna på poliser, ordningsvakter, väktare och 

ibland enrtévärdar. Folk har en rätt så allmänbildad uppfattning om polisen och deras 

organisation genom medias insyn och mediebevakning. Men hur är det med ordningsvakter 

och väktare? Många människor i samhället tror att det är en och samma sak. Eller så jämförs 

de med polisen vilket är helt fel. Detta arbete tar inriktning på ordningsvakters och väktares 

arbete. Vilken utbildning de har och deras syfte. Det är en allmänbildande orientering för den 

som vill ha en inblick i vad dessa yrkeskategorier sysslar med. 

Det ges även en blick in i den lagstiftning som styr deras verksamhet samt vilken utrustning 

de använder. Ett annat fenomen som även kommer att belysas är enrtévärdar. Då mycket 

diskussioner har förts i samhället så kan man undra hur utgången av deras existens kommer 

att bli. Rapporten går igenom steg för steg hur ordningsvakter och väktare arbetar, vilka regler 

som styr verksamheten. Vilken utrustning de har samt vilka funktioner.  

Entrèvärdarnas tillkomst är ett nytt fenomen som delvis behandlas i denna rapport. 

Lagstiftning, statliga utredningar samt annat material sammanställs till en lättöverskådlig 

rapport. Därigenom besvaras frågeställningar såsom vilka befogenheter och vilka krav som 

ställs på väktare och ordningsvakter. Genom att förenkla och endast ta med den information 

som är väsentlig för en lekman göra det mera intressant att läsa.  

Resultatet visar att det är stora skillnader mellan väktare och ordningsvakter både vad gäller 

befogenheter samt vilka arbetsuppgifter de har.  Det visar även stora skillnader i utbildning 

och hur många flera områden de arbetar inom. 
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1 Inledning  

 

Den anmälda brottsligheten har ökat med ca 8 procent de senaste 10 åren enligt 

Brå(Brottsförebyggande rådet). Under de senare åren i Sverige har mängden bevakningsbolag 

och människor som arbetar med någon form av säkerhet ökat. En del av dessa människor som 

arbetar i denna bransch är ordningsvakter och väktare.  Det finns ofta frågetecken hos 

människor när man diskuterar dessa yrken. Det finns även ett intresse hos polisen att vara bra 

allmänbildade i ämnet då vi arbetar väldigt när dessa yrkeskategorier.  Arbetet beskriver de 

arbetsmetoder och verktyg som ordningsvakter och väktare använder sig av. Det kommer 

även att avhandlas om hur enrtévärdar existerar och hur detta fungerar i verkligheten. Lagens 

styrfunktion, utbildning, utrustning och var yrkesfolket arbetar med. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Anledningen till att detta arbete kommer till är att det finns många yrkesverksamma väktare 

och ordningsvakter ute i samhället. Jag tror att andra kan vara intresserad av den kunskapen 

som rapporten kan ge, både blivande poliser samt människor i allmänheten.  Jag uppfattar det 

som att under en längre tid har funnits en okunskap kring termerna runtikring väktare och 

ordningsvakter. Att igenom kunskap skapa en större förståelse för ordningsvakters och 

väktares arbete och vad deras arbete går ut på. Samtidig har vi på polisutbildningen en rätt 

kortfattad kurs om ordningsvakter. Den kursen var på 2 lektionstimmar a 45 minuter. 

Det kan vara ett problem om envar inte vet vad han får göra. Detta gäller även väktare, 

ordningsvakter och framför allt poliser om de skall ingripa i en situation där någon av dessa 

yrkesgrupper är inblandade. 

 

1.3 Syfte 

 

Jag har för avsikt att klargöra skillnaden mellan ordningsvakter, väktare och delvis 

enrtévärdar. Det finns många frågetecken både inom polisen och hos allmänheten vad gäller 

ordningsvakters och väktares funktion. Det finns en del frågetecken som jag vill reda ut samt 

skapa en bredare kunskap och förståelse kring ämnet. Ett annat syfte är att bena ut lagtext och 

begrepp som kan vara främmande för en lekman. Det skall ges möjlighet för den som inte är 

insatt i ämnet att lätt läsa in sig och skaffa en allmän orientering. Att samtidigt visa vilka 

verktyg ordningsvakter och väktare har att arbeta med.  
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1.4 Frågeställningar 

 

1. Vilka funktioner har ordningsvakt resp. väktare? 

2. Vilka befogenheter har en väktare resp. en ordningsvakt? 

3. Vilka krav ställer man på den som skall anställas som väktare resp. ordningsvakt? 

4. Hur ser utbildningskravet ut på väktare resp. ordningsvakt? 

5. Vilken utrustning har väktare resp. ordningsvakter? 

6. Vad är fenomenet entrèvärd och vad är deras syfte?  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Genom att sammanställa lämpliga lagtexter tillsammans med förordningar och författningar 

göra ett mera överblickbart material för läsaren. Genom att söka information från statliga 

utredningar, statliga författningar och skrivet material om ämnet sedan sammanställa det i 

lättöverskådlig form för läsaren. 

 

1.5 Metod 

 

Genom att läsa i det material som jag har hittat samt att sammanställa det på ett 

lättöverskådligt sätt. Att hålla en röd trådd genom hela rapporten så det skall vara lätt för 

läsaren att hitta och att läsa de olika delarna. 

 

2 Ordningsvakt     

 

2.1 Prolog  

Fram till polisens förstatligande 1965 så kunde polisen, dvs. länsman eller landsfiskalen eller 

den kommunala polisen anställa personer att utföra polisiära uppgifter. Det fanns ingen vidare 

instruktion hur det skulle gå till eller hur arbetet skulle utföras. Det var först 1965 som det 

blev lite klarare vad en ordningsvakt skulle syssla med. Det kom även lagar och förordningar 

som styr ordningsvakternas arbete, men det kommer att avhandlas senare.    
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2.2 Ordningsvakt - en definition  

 

En ordningsvakt är en person som förordnats av polismyndigheten till att medhjälpa att 

upprätthålla allmän ordning. Det är polisens uppgift att upprätthålla allmän ordning och där 

ligger huvudansvaret. 

Man har gett ordningsvakten polisiära arbetsuppgifter och polisiära befogenheter att ingripa 

med lagstadgade tvångsmedel mot medborgarnas fri och rättigheter.  

Även om ordningsvaktens förordnande är begränsat till ett vist område så ges det mycket 

utrymme för ordningsvakten att arbeta. 

För att bli ordningsvakt krävs att en del formaliteter är uppfyllda.  

Lagen säger så här: 

Lag (1980:578) om ordningsvakter 

4 § Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga 

omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 men inte 65 år. Regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning. 

Men redan i första paragrafen så sägs att den inte är anställd som polisman får förordnas att 

medverka till att upprätthålla allmän ordning.  

Detta innebär att alla som inte är polismän eller är mellan 20 och upp till 65 år kan förordnas 

till ordningsvakter. Vad som menas med hänsyn till laglydnad är inte specificerat närmre men 

att i FAP 692-1 (Föreskrifter och anvisningar för polisväsendet) anges att det bör ställas högre 

krav på lämplighet och laglydnad vid prövningen av den som skall förordnas som 

ordningsvakt. Vad gäller laglydnad och leverne så görs slagningar i register och övriga 

omständigheter är tillexempel alkohol och narkotika missbruk.  Det sägs även att innan någon 

förordnas som ordningsvakt bör hans eller hennes kunskaper i svenska kontrolleras. Det bör 

krävas att den som förordnas som ordningsvakt har goda kunskaper i det svenska språket. 

Dessa meningar kan tolkas väldigt olika av olika personer varför det därför hade varit bra om 

man varit mera specifik i FAP utförandet. 

Ordningsvakten är förordnad av polismyndigheten och polismyndigheten är alltid förman för 

ordningsvakter. Det är en ordningsvakts skyldighet att följa en polisman uppmaning om det 

inte är uppenbart att ordern inte angår tjänsten eller strider mot lag eller författning.  

Ett förordnande är på ett år eller 3 år. D.v.s. att vi första ansökan så får man oftast ett år och 

efter det så förlängs förordnandet till 3 år. Det finns även här lokala avvikelser. Lagen säger 

på viss tid eller max 3 år. 
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Ansökan handläggs av polismyndigheten i det polisdistrikt som man söker i. Det är oftast en 

civilanställd som handlägger ärendet. De sökande skall komma in med en formel ansökan 

som sedan behandlas av polismyndigheten. Eftersom att vissa krav ställs på den som söker så 

måste myndigheten göra en del slagningar i sina register för att bedöma den sökandes 

lämplighet. Min egen erfarenhet är att man inte kontrollerar den sökandes kunskaper i det 

svenska språket. Om den sökande godkänns vid kontrollen som myndigheten gör så kallas 

han till handläggaren och kan hämta ut sitt förordande samt den utrustning som myndigheten 

har förordnat honom att bära. Det finns även en administrativ avgift runt 500 kr som tas ut vid 

handläggningen av ärendet. Efter detta är det bara för den nyblivne ordningsvakten att börja 

medverka till att upprätthålla allmän ordning. 

Ordningsvakt i tjänst skall på anmodan av polis eller tillsynsmyndigheten visa upp sitt 

förordnande samt legitimation. Återkallelse av förordnande kan myndigheten som förordnat 

återkalla förordnandet. Detta sker när ordningsvakten inte uppfyller de krav och villkor som 

anges i 4§. Det kan vara att ordningsvakten har varit berusad i tjänst eller gjort något brott. 

Kan också utan giltig anledning ha vägrat att utför uppdrag. 

Avstängning beslutas av förordnande myndighet eller av polisman vid fara i dröjsmål. Det 

innebär att om en ordningsvakt har gjort sig skyldig till brott på ett tjänstgöringsställe så skall 

polismannen omhänderta förordandet i avvaktan på polismyndighetens beslut 

 

2.3 Utbildning  

 

Det talas om vilken utbildning en ordningsvakt skall ha. Detta specificeras i en bilaga till 

RPSFS 2000:3. RPSFS betyder rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  

I den utbildningen ingår bland annat yrkesetik, juridik, akutsjukvård, konflikt hantering och 

självskydd samt en del andra ämnen. Efter genomgången utbildning så görs ett skriftligt prov 

samt ett praktiskt prov som kan vara ett rollspela där den blivande ordningsvakten får visa hur 

denne applicerar sina kunskaper. Efter detta så får ordningsvakten söka förordnande vid den 

polismyndighet där han skall arbeta. 

Det finns en uppsjö med efterutbildningar som ordningsvakten kan och skall gå. På vissa 

myndigheter så kräver man att ordningsvakten går repetitionsutbildning vart annat år, på 

andra myndigheter vart tredje år.  Det finns även en vidareutbildning i konflikthantering som 

polisskolan i Sörentorp ger. Det är en tvådagars utbildning som ordningsvakter som arbetat ett 

tag får gå, eller ordningsvakter som arbetar i publika miljöer. Problemet är ofta att 
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utbildningarna kostar en del pengar och är oftast förlagd på annan ort än hemorten vilket 

medför rese och boendekostnader. 

Grundutbildningen för ordningsvakter skall innehålla följande ämnen och antal timmar enligt 

RPSFS 2003:10 föreskrifter: 

Yrkesetik, 6 timmar 

Juridik, 20 timmar 

Akutsjukvård, 6 timmar 

Droger, 2 timmar 

Olaga diskriminering, 4 timmar 

Konflikthantering och självskydd, 12 timmar 

Expanderbar batong, 8 timmar 

Problemorienterat ordningsvaktarbete, 2 timmar  

Brand, 8 timmar 

Samhällsorientering, 6 timmar 

Detta ger en total utbildningstid på 74 timmar.  

När vi pratar om ordningsvakter så kan man prata om två sorters ordningsvakter. Dels har vi 

de s.k. frilansarna som inte är anställd av något företag utan arbetar på krogar i egen regi. Sen 

har vi ordningsvakterna som är anställda av auktoriserade bevakningsbolag. Det skiljer sig 

både vad gäller arbete och delvis utbildning. De som är frilansare har oftast bara polisens 

utbildning som är mellan 46 och 80 timmar och de som arbetar för bevakningsbolag har både 

väktarens utbildning på 227 timmar samt ordningsvaktutbildning som är 46 timmar. Polisens 

utbildningstid varierar beroende på hur gammal den är. Det skall tilläggas att de frilansande 

ordningsvakterna ofta har det som hobby eller extra arbete då de som arbetar i 

bevakningsbolag oftast har det som heltidssysselsättning. Det gör en hel del skillnad på antal 

timmar som arbetas per år samt att de som har det som heltidssysselsättning får mera rutin och 

erfarenhet. Det finns polismyndigheter som har ett minimum krav på ex 10 timmar eller 5 

arbetspass per år för att få förlängt förordnandet när det skall förnyas.   

Skillnaden mellan de frilansande ordningsvakterna och de heltidsarbetande är både antalet 

timmar per år, samt vilka arbetsuppgifter de har. En ordningsvakt som arbetar på ett större 

köpcentra eller en järnvägsstation möter inte bara människor som är ute på krogen utan möter 

människor i alla tänkbara situationer. Allt ifrån bortsprungna barn, assistera vid snatterier och 

att arbeta rent preventivt med att synas och att kommunicera med människor. Att arbeta på 

krogen kan ofta var väldigt monotomt. Man har ofta alkohol inblandat i bilden. Det spelas hög 

musik och ordningsvakten har ett mera specifikt syfte. Att ta hand om gäster och att avstyra 
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bråk. Ofta skickar bevakningsföretagen sina anställda på repetitionskurser för att det krävs 

både av facket samt av lagstiftaren.   

Man brukar internt prata om paragraf 2 och paragraf 3 förordnanden. Det vanligaste för de 

s.k. frilansande ordningsvakterna så brukar de arbeta på § 2 områden. 2 § LOV 4 punkten 

säger: lokaler eller utrymmen där alkoholhaltiga drycker serveras till allmänheten med 

tillstånd enligt 7 kap. 5 § alkohollagen. Då talar vi om krogarbete. D.v.s. ordningsvakter som 

arbetar för en krögare. 

Om man tittar på den s.k. § 3 LOV (Lagen om ordningsvakter) som oftast ordningsvakter på 

bevakningsbolag arbetar efter. § 3 säger följande: Om det finns särskilt behov och det är av 

väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än 

vad som avses i 2 och 2 a §. Denna ordalydelse innebär att ordningsvakter kan förordnas 

enligt § 3 att arbeta på platser som inte innefattas av 2 § och 2a §. Sådana platser kan vara 

kollektivtrafik, riksdagshus, köpcentra, järnvägsstationer och restauranter son inte serverar 

alkohol. Det skall dock tilläggas att det skall finnas ett särskilt behov och av väsentlig 

betydelse från allmän synpunkt. Det kan vara platser där polisen anser att det skall finnas en 

lagens väktare. 

Ordningsvakten är förordnad av polismyndigheten och har denna som förman och arbetar i 

dennes intressen. D.v.s. att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Samtidigt bär han 

lön från den krögare som han arbetar för.  Det kan bli en intresse konflikt då krögare ofta vill 

att ordningsvakten skall ha bisysslor såsom att kontrollera legitimation samt hänga in i 

gardroben o.s.v. Detta kan inverka på den verksamhet som ordningsvakten primärt är anställd 

för.  Ordningsvakten som är anställd av ett bevakningsbolag är i samma situation. Vi har 

polismyndigheten som är primär förman. Sen har vi arbetsgivaren som är sekundär förman, 

samt kunden som har sina krav och förväntningar på ordningsvakten. Detta sammantaget gör 

att ordningsvakten har flera parter att göra till lags. 

Till skillnad från en väktare eller envar så utför en ordningsvakt myndighetsutövning. D.v.s. 

att ordningsvakten har befogenheter som är utöver än vad envar har. Det framgår av RPSFS 

2003:10 vilka befogenheter och tvångsmedel en ordningsvakt får använda. 

Enligt RPSFS 2003:10 5 § bestämmelser om en ordningsvakts befogenheter att använda 

tvångsmedel och våld finns i 

1. 24 kap. 7 § och 27 kap. 4 § rättegångsbalken, 

2. 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken, 

3. 2 § första stycket 3 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker, 

4. 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken, 
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5. 1 och 10 §§ lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m., 

6. 10 § 2 och 4, 10a, 13, 19 och 29 §§ polislagen (1984:387) 

och 

7. 4 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617). 

Ordningsvakten använder sig av samma lagstiftning som polisen gör, men dock inte i samma 

utsträckning. Ordningsvakten har samma rätt som polisen att använda våld för att utföra en 

tjänsteåtgärd som en polis har. Han måste dock följa de regler som följer enligt RF samt den 

gällande lag han arbetar enligt. De regler som alltid skall bejaka är rättssäkerhetsreglerna.  

Det innebär att i all offentlig verksamhet skall följer 5 grundprinciper. Dessa är: 

 Legalitetsprincipen som innebär att ”den offentliga makten utövas under lagarna”. Man måste 

ha lagstöd för alla ingripande man gör. Utan stöd i lagen saknas all grund för tvångsutövning. 

Behovsprincipen innebär att det måste vara nödvändigt med ett aktuellt ingripande för att 

undanröja en fara eller att avvärja ett brott. Man får inte använda fysiskt våld om muntliga 

uppmaningar kan klara av jobbet. 

Proportionalitetsprincipen innebär att våldet måste kunna stå i rimlig proportion till åtgärdens 

syfte. Våldet skall kunna anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna. I kort tar 

principen sikte på den ev. skada som uppstår vid ett ingripande. 

Ändamålsprincipen betyder att man för inte använda en lag för att uppnå ett annat syfte än 

vad lagen är till för. 

Objektivitetsprincipen säger att alla skall eller är lika inför lagen. Man skall iaktta saklighet 

och opartiskhet och inte vara dömande, det är domstolen uppgift. 

 

2.4 Ordningsvaktens utrustning 

 

Den utrustning som finns att tillgå för en ordningsvakt finns med i hans skriftliga förordnande 

som polismyndigheten utför. Det står under särskild utrustning på förordnandebeviset.  

Enligt 13 § till 16 § i RPSFS 2003:10 finns den utrustning angiven som en ordningsvakt får 

förordnas att bära. Det är dock polismyndigheten som avgör vilken utrustning som får 

användas. 13 § medger ordningsvakten att använda handfängsel Det skall vara den typ av 

handfängsel som polismyndigheten tillhandahåller och den skall vara godkänd av RPS. .   

14 § medger ordningsvakten att bära batong eller expanderbar batong efter att ha genomgått 

föreskriven utbildning. 
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15 § handlar om tjänstehund vilket är synnerligen ovanligt att en ordningsvakt har. Det är 

både avancerat och det finns oftast inget behov av en tjänstehund när man arbetar som 

ordningsvakt. 

16 § tager sikt på skjutvapen. Där skall föreligga särskilda skäl för att en ordningsvakt skall få 

bära skjutvapen. Ett exempel på detta kan vara om ordningsvakten skall tjänstgöra på en 

ambassad eller ett annat objekt som är synnerligen utsatt. 

Det skall till sista sägas att det inte finns någon bestämd gemensam uniform nationellt sett 

som ordningsvakter använder. En tjänstgörande ordningsvakt skall ha sin funktionsbeteckning 

samt myndighetsemblemet på sig sittand i brösthöjd på väster sida. Det har pratats om att ta 

fram en nationell uniform till ordningsvakter men ingenting är beslutat till dags datum. Lokal 

avvikelser finns där polismyndigheten har krav på att ordningsvakterna på krogen skall ha en 

gul jacka eller skjorta med texten ordningsvakt på ryggen. Det kan tilläggas att det är valigt att 

ordningsvakter på krogen har den beklädnaden. En ordningsvakt skall alltid kunna uppvisa 

legitimation samt och bevis om förordnande när han tjänstgör. 

 

3 Väktare 

 

3.1 Prolog 

 

Rent historiskt så var väktarna förtidens poliser i städerna. Yrket väktare går flera hundra år 

tillbaka i tiden till feodalismen. I städer så låg det på varje medborgares ansvar att vid vissa 

tillfällen tjänstgöra som väktare. I arbetsuppgifterna ingick att släcka lampor, se till att det inte 

började brinna. Det ingick även allmän ordningshållning. D.v.s. att se till att fyllon kom till 

sina hem eller arresten. Det ingick även att avstyra bråk o.s.v. Det som stor del styr väktarnas 

arbete är en lag från 1974, dvs. en över 30 gammal lag. 

 

3.2 Väktare – en definition  

 

Väktare är en person som innehar en anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag och som 

är godkänd för det. Väktaren utför tjänster till uppdragsgivaren genom det auktoriserade 

bevakningsbolaget. D.v.s. att väktaren har till uppdrag att utför en bevakningstjänst.  

Bevakningsbolag är ett företag som yrkesmässigt åtager sig att utföra olika typer av 

bevakningstjänster åt uppdragsgivaren. I folkmun kallas ofta ett bevakningsbolag för 
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”vaktbolag”. Ett bevakningsbolag kan vara i alla former av bolagsformer. Det kan vara allt 

ifrån en enskild rörelse till aktiebolag. 

Bevakningsföretaget skall ha en föreståndare för verksamheten. För prövning för 

auktorisation gör vid den länsstyrelse i det län där bevakningsbolaget har sin styrelse. 

Enligt 4 § i lag 1974:191 skall all personal som arbetar i ett bevakningsbolag i avseende av 

laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt vara godkänd vid den prövning 

som länsstyrelsen skall göra av personal som arbetar på ett bevakningsbolag. Denna kontroll 

gäller även föreståndaren av bevakningsbolaget. 

Så här lyder 4 § i 1974:191 

4 § All personal hos auktoriserat bevakningsföretag skall vara godkänd vid prövning med 

avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i 

sådant företag. Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter i 

bevakningsföretags styrelse. 

Det kan lätt konstateras att lagens lydelse ställer ett högre krav på den som skall anställas i ett 

bevakningsbolag än den som skall förordnas till ordningsvakt. 

Det gäller självklart att personen som skall anställas inte förekommer i belastningsregistret 

samt andra register av vikt. Man skall ej ha ekonomiska bekymmer eller problem med alkohol 

eller andra droger. Det är givetvis olika krav beroende på vilken typ av bevakningstjänst som 

väktaren skall utföra. Väktaren kan till exempel arbeta som butikskontrollant i en 

dagligvarubutik där den spanar efter snattare och ingriper. Där ställs högre krav på en väktare 

som går som skyddsvakt på en militär anläggning eller ett kärnkraftverk. Men då är det den 

speciella uppgiften ”tjänsten” som skyddsvakt som väktaren kan ta på sig som det ställs högre 

krav på.   

En väktare har inga polisiära befogenheter utan är som envar. En väktare har alltså inga mer 

befogenheter att bruka våld mer än vad envar har. Det är enlig rättegångsbalkens 24 kapitel 

och 7 § andra stycket ”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa påträffas på 

bar gärning eller flyende fot, får han gripas envar. Envar får också gripa den som är efterlyst 

för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.” 

En väktare har även som envar rätt till nödvärn. Nödvärn kontrolleras av brottsbalkens 24 

kapitel första paragrafen och den lyder ” En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott 

endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottligt angrepp på person eller egendom 
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2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning 

3. den som olovligen tränger in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.” 

Denna lag ger stort handlingsutrymme för den som känner till den och till dem som kan 

utnyttja den. Brottsbalken 24 kapitel och 4 § handlar om nöd. Det är inte så vanligt att den 

används som nödvärnsrätten. Om någon ger sig på en väktare under tjänstgöring eller att det 

har med tjänsten som väktare att gör så åtnjuter väktaren samma skydd som polisman eller 

ordningsvakt och brottet rubriceras som våld eller hot mot tjänsteman. Väktare har 

tjänstemanna skyddet.  D.v.s. att enligt 7 § i lag om bevakningsföretag sägs att väktare som 

utför bevakningstjänst har det skydd som avses i 17 kap 5 § i brottsbalken. 

Det är den ända likheten väktaren har med myndighetsutövaren när han endast är väktare. 

Givetvis skall en väktare iaktta de principerna som omtalas i grundlagarna när han eller hon 

tjänstgör och gör ett ingripande. Det är mycket viktigt att ha det i åtanke när väktaren är 

iklädd sin roll och oftast i uniform.  En del av de större bevakningsbolagen ställer kravet att 

man skall ha 3 års gymnasium vid anställning som väktare. Det finns inget formellt krav på 

detta från myndigheternas sida. Det är bara ett sätt för bevakningsbolaget att kunna visa på 

kompetens och högre ställda krav på sina anställda iför kunden. För att bli anställd som 

väktare skall man ha fyllt 18 år gammal samt ha goda kunskaper i det svenska språket. För 

vissa tjänster krävs att man har fyllt 20 år, exempelvis om väktaren skall förordnas till 

ordningsvakt.  

 

3.3 Väktarens utbildning 

 

En väktares utbildning omfattar 227 timmar som ligger fördelat på två block. Utbildningen 

kallas VU1 och VU2 vilket står för väktarutbildning 1 och väktarutbildning 2.  

VU1 innehåller följande: 

Bevakningsjuridik, 6 timmar 

Bevakningsbranschen, 3 timmar 

Bevakningstjänst, 5 timmar 

Bevakningshjälpmedel, 3 timmar 

Räddningstjänst, 4 timmar 

Olyckfallsutbildning, 2 timmar 

Självskydd, 2 timmar 
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Väktarpraktik, 16 timmar 

Facklig information, 1 timme 

Kunskapsprov, 2 timmar 

VU1 innehåller 44 timmars utbildning och av dem är 16 timmar väktarpraktik på det företag 

där man är anställd. Detta är den första delen och efter den får man börja arbeta som väktare. 

Skall man arbeta som sommaravlösare eller max 3 kalendermånader per år så räcker denna 

utbildning. Annars skall man genomgå VU2 om man arbetar heltid. VU2 skall göras inom 6 

månader för en heltidsanställd väktare och den innehåller följande: 

Bevakningsjuridik (fördjupning), 6 timmar 

Bevakningsbranschen (fördjupning), 3 timmar 

Bevakningstjänst (fördjupning), 16 timmar 

Bevakningshjälpmedel (fördjupning), 4 timmar 

Räddningstjänst (fördjupning), 14 timmar 

Självskydd, 8 timmar 

Kunskapsprov, 2 timmar 

Arbetsteknik (praktisk yrkesträning), 120 timmar 

Med den praktiska yrkesträningen på bevakningsbolaget där man är anställd så omfattar 

denna utbildning 173 timmar. Av dessa så är 53 timmar i skolbänken. Efter total 227 timmar 

så är grundutbildningen för väktaren klar och väktaren kan nu gå någon specifik utbildning 

om det behövs för hans tjänstgöring. Här följer några exempel på specialutbildningar och 

olika uppdrag en väktare kan ha.   

 

Butikskontrollant 

 

Butikskontrollanten arbetar normalt i civila kläder. I arbetet ingår bland annat att upptäcka 

och gripa butikssnattare, göra varukontroll, göra leveranskontroll eller att kontrollera 

personalen i en butik ex. vid hemgång. Vid en leveranskontroll kontrollerar man att 

leverantören skickar rätt gods och antalet kollin stämmer med följesedeln. 

Försäljningskontroll är ett annat specialområde där man kontrollerar restauranger, barer o.s.v. 

Man kontrollerar personalen om de tar rätt betalt samt att de redovisar alla belopp som skall 

redovisas.  

Det finns en utbildning för butikskontrollanter med det finns inget krav att man skall ha gått 

den. 
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Hundförare 

 

En väktare kan ha en tjänstehund för sitt egna skydd. Hunden används endast som skydd och 

skall inte jämföras med en polishund som används i andras syften. Hunden skall vara tränad 

och godkänd innan den kan tas i bruk. Väktaren skall även ha en hundförare utbildning och 

sedan skall blir godkända som ekipage vid prov. I träningen ingår bland annat lydnadsdressyr,  

fältdressyr, tillämpade övningar samt pratiskt prov. Det är oftast ronderande väktare som 

använder sig av tjänstehund. 

 

Skyddsvakt 

 

Skyddsvakt är en funktion som tidigare var militär men som genom ny lag 1991 även finns 

för civil personal. Det är samhällskänsliga anläggningar som kärnkraftverk, militära 

anläggningar, häkten, polisstationer samt en del annat.  

Skyddsvakten har mera befogenheter än vad väktaren har samt att det är myndighetsutövning 

han utför. Utbildningen är på 2 dagar för väktare och på 5 dagar för folk som inte är 

väktarutbildad. Det ingår även utbildning i vapenhantering och lagstiftningen däromkring. 

Skillnaden mellan väktare och skyddsvakt kan i kort göras med samma som mellan väktare 

och ordningsvakt. 

Enligt lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar mm så har skyddsvakten 

exempelvis rätt att enl. 11§ rätt att kroppsvisitera, enl. 12§ avvisa, avlägsna och tillfälligt 

omhänderta, enl. 13§ samma befogenhet som polisman att gripa vid vissa brott. 

Skyddsvakten är att anse som myndighetsutövare. 

 

Personskyddsväktare 

 

Det krävs ett speciellt tillstånd för bevakningsbolaget för att ha väktare för personskydd. 

Förutom att väktaren skall ha vanlig väktare utbildning så krävs en speciell utbildning som 

omfattar ca 2 veckor och utbildning om vapen. Det finns även fordonsförare kurs som väktare 

bör gå. 

Det skall tilläggas att verksamheten krig personskydd inom bevakningsbranschen är mycket 

blygsam representerad. 
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Personskyddsutbildningen är på 80 timmar och vapenutbildningen är på 21 timmar. D.v.s. att 

utbildningen är totalt på 101 timmar. Något formellt krav på förarutbildning finns inte vad 

gäller fordon men är att rekommendera.  

 

Värdetransportör 

 

En värdetransportör tar sig an att transportera pengar och andra saker av värde för andra. Ofta 

använder man sig av teknisk utrustning för att genomföra arbetet. Exempel på detta kan vara 

bepansrade bilar och väskor som kan förstöra pengarna om obehöriga försöker att komma åt 

dem. Värdetransportörer har en speciell utbildning för detta som ligger vid sidan om 

väktareutbildningen. Värdetransportören utbildning innehåller risker och skydd, rutiner vid 

genomförande, brottsliga angrepp, krishantering, yrkesträning, fordonskunskap och 

kunskapskontroll. Utbildningen sträcker sig under två dagar. 

Andra tjänster som en väktare kan åta sig är tillexempel brandvakt vid het arbeten. Det är 

vanligt med receptionstjänst med tillträdeskontroll. Vanlig traditionell ronderingen på nattetid 

på företag med låsning och kontroll är en av de vanligaste. En relativt ny företeelse är 

områdesväktare i bostadsområden som har en hel del störjour och hjälper bostadsinnehavarna 

att avhysa människor som inte är välkomna.  

Tjänster som glasning av fönster och åtgärder vid inbrott är också vanligt. 

Fler och fler tjänster utförs av väktare då människor anser att man har råd att betala för 

säkerhet. Det dyker ständigt upp nya områden där väktaren är till nytta och kan användas. 

 

3.4 Utrustning 

 

Den utrustning som ingår i en väktares vardag är många. Alla väktare utbildas i självskydd. 

Och där ingår batongen som en del. Batongen är till för självskydd och inget annat. D.v.s. att 

freda sig själv eller någon annan som blir utsatt av våld . Det är bevakningsbolaget som avgör 

om väktaren skall ha batong när han tjänstgör. Polismyndigheten eller någon annan 

myndighet kan inte inskränka denna rättighet.  

Om man bortser från utrustning som ingår i specialtjänster som skyddsvakt och 

personskyddsväktare så har fordonet blivet ett vanligt hjälpmedel för väktaren att transportera 

sig själv mellan bevakningsobjekt. Bilarna kan vara olika utrustade men brukar ha 

kommunikationsradio så att väktaren kan kommunicera med larmcentral eller 

arbetsledningen. Förbandsväska samt en del verktyg kan också vara vanlig. 
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Ronderingsväktaren har sitt nyckelskåp med nycklar till alla objekt ha skall rondera. Väskan 

är låst och sitter fast i bilen som även är larmad. 

Ficklampa brukar sitta i bilen där den även laddas. Eftersom mycket bevakning sker nattetid 

så är ficklampan ett oumbärligt hjälpmedel. 

En väktare skall bära uniform tillsammans med föreskriven huvudbonad, vanligtvis en basker. 

Det finns stora likheter mellan en polisuniform och en väktares uniform vad gäller 

utformningen. Den skall vara praktisk och ha många fickor. 

Om man vidare tittar på den utrustning som väktare bär på sig så har många väktare ett sk. 

multitool som innefattar flera verktyg i fickformat. En avkodare för att kunna lösa av 

streckkoder på objekten som han bevakar. Ev. batong som sitter i en batonghållare. Och 

vanligtvis en ficklampa som bärs i bältet.  

En bärbar radio som oftast bärs i bältet tillhör också utrustningen. Hållare för nycklar är även 

vanligt.   

En väktare skall alltid bära med sin tjänstelegitimation så han kan legitimera sig vid behov. 

Detta är enligt förordningen om bevakningsföretag. 

Alla väktare skall bära uniform som tillhandahålls av bevakningsföretaget. Uniformen skall 

vara godkänd av rikspolisstyrelsen och ha funktionsbeteckningen väktare broderat på höger 

sida på bröstet. Är det en bevakningstjänst som kräver civil klädsel så är även det godkänt.  

Väktare som har någon annan funktion som exempelvis skyddsvakt eller ordningsvakt skall 

även ha den funktionsbeteckningen på väster sida på bröstet. 

 

4 Entrèvärdar  

 

På senare år och framför allt under 1990-talet började fenomenet entrévärdar att utbreda sig. 

Samtidigt som kravet från krögaren växte på att ”rätt” gäster skulle komma in och ha förtur i 

kön, samtidigt skall vissa gäster selekteras bort med olika metoder. Detta kan inte en 

ordningsvakt göra då han är en myndighetsperson som inte har några lagstöd för att säga vem 

som får komma in och som inte får. Det arbetet är inte ordningshållning och ingår då inte i 

ordningsvaktens naturliga arbete. 

En entrévärd är en person som är anställd av krögaren och som i dennes ställe sköter kön och 

insläppet. Entrévärdarna arbetar ofta tillsammans eller vid sidan om ordningsvakterna och det 

kan bli felaktigt. Eftersom entrévärden inte utövar myndighetsutövning så kan entrévärden 

bara luta sig på nödvärnsregeln och då skulle entrévärden bara ingripa om ordningsvakten var 

i ett underläge och skulle behöva hjälp. Tidigare har det diskuterats att ex. väktare kunde 



 15 

assistera en ordningsvakt vid gripanden, men i allt material jag har läst samt alla personer jag 

har pratat med så fungerar inte detta. 

Många som arbetar som entrévärdar har samma beklädnad som ordningsvakten med den ända 

skillnaden är att det står entrévärd på ryggen och bröstet istället för ordningsvakt. Det kan 

vara väldigt vilseledande då man kan ta fel på deras uppgifter samt att blanda ihop dem. 

Det är vanligt att krögaren använder sig av enrtévärdar istället för ordningsvakter och det kan 

både vara olagligt samt att det tummar på rättssäkerheten.  

Eftersom att en ordningsvakt har utbildning både i juridik samt har man skall hantera en 

situation så har de långt mer kompetens är vad entrévärden har. Dessutom så är 

ordningsvakten bemyndigad att använda tvångsmedel om det behövs, det har inte entrèvärden. 

I Helsingborg hade man på försök att ordningsvakten skulle ha en beklädnad och entrèvärden 

en annan. Det kan vara ett sätt att skilja dem åt. 

Ett av problemen som man har stött på är att det finns ingen kontroll på vem som arbetar som 

entrèvärdar. Det finns inga register eller liknande som med väktare och ordningsvakter. Det är 

även vanligt med svartarbete i krogbranschen och då finns inga register om vem som har 

arbetat om så skulle behövas. Exempelvis vid ett bråk eller om någon vill anmäl någon så 

försvårar detta för rättsväsendet. 

Krögaren vill ha någon i dörren som kan hålla ordning och reda, detta för att affärerna skall gå 

bra till. Folk använder droger på krogen och då ökar risken att bli upptänkt.  Krögaren säljer 

svartsprit och har personal som arbetar för svartlöner.  

Vid kontroller i storstadsregionerna har kriminellt belastade, oftast män arbetat som 

enrtévärdar. Många av dessa har ofta förekommit i polisen register. Entrévärdar är och skall 

anses som envar. De har inga befogenheter utöver vad en vanlig samhällsmedborgare har. De 

har dock rätten att arbeta en dörr och representera krögaren. Så länge värden inte 

diskriminerar någon enligt lag så kan han ha vilka kriterier han vill för att välja gäster. 

Vad gäller entrèvärdarnas verksamhet så finns ingen lag eller förordning som styr 

verksamheten. Därför finns inga formella krav på utbildning eller funktionsbeteckning eller 

liknande. Man kan ju tycka att alla som ingriper skall ha grundlagarna i baktanke, men det 

krävs en viss erfarenhet eller utbildning för att känna till grundlagarna. Annars får man 

hoppas att allmänt sunt förnuft finns hos dem som ingriper vid incidenter enligt 

nödvärnsreglerna.  

 

Diskussion 
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Då behovet av säkerhet har ökat i samhället så har antalet ordningsvakter och väktare även 

ökat. Man kan genom lagstiftningen se att ordningsvakten har långt mycket mera 

befogenheter än vad väktaren har. Dessutom är han en myndighetsperson som är i 

myndighetsutövning. Detta ställer inte bara ett högre krav på ordningsvakten utan även på 

myndigheter som har kontrollfunktionen över ordningsvakten. 

Väktarnas funktioner har utökats mycket under de tio till femton senaste åren. Exempel på 

detta är miljöväktare samt väktare som ronderar bostadsområden. Det har varit en stor statlig 

utredning där man tog sikte på att förändra mycket kring ordningsvakter och väktare. 

Man kan se en stor skillnad mellan ordningsvakter och väktare både vad gäller arbetsuppgifter 

och vilka befogenheter de har. 

Ordningsvakten är en myndighetsperson med befogenhet att använda tvångsmedel mot det 

enskilda, medan väktaren endast kan handla envar och åtnjuter endast tjänstemannaskyddet 

vid våld eller hot mot honom som yrkesutövare. 

Jag tror att vi kan se en fortsatt ökning av privata säkerhetsbolag oavsett vad polisen får för 

resurser. Våldet i samhället tenderar att bli grövre och grövre. Det går inte en dag utan att man 

öppnar tidningen och då står det om en knivskärning eller att någon har blivit skjuten.  

Människor är beredda att betala för en del säkerhet men framför allt stora företag so köper 

fysiskt skydd i form av larm, säkerhetsdörrar o.s.v.  

Det har även varit under utredning att ordningsvakter skulle få mera befogenheter samt att 

man skulle utöka deras arbetsområden. Detta ger signaler på att behovet av säkerhet ökar i 

samhället. 
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