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 Abstract  
 
Vem välkomnar dig i entrén på ditt uteställe? 

Gruppen hade en stark övertygelse innan vi skrev detta arbete att gemene man inte 

hade en aning om vem som välkomnade dig senast på din favorit krog. Vi trodde 

inte heller att ”vanligt” folk som inte jobbar i restaurang branschen visste 

skillnaden på ordningsvaktens och entrévärdens arbetsuppgifter.   

För att pröva vår teori om att ”vanligt” folk inte vet skillnaden mellan 

ordningsvakt och entrévärd använde vi oss av en enkät undersökning. Denna 

gjordes i en universitetsmiljö där det finns många vana krogbesökare. Resultatet 

av vår enkätundersökning styrker vår grundtes om att ”vanligt” folk inte har 

kunskap om regelsystemet gällande ordningsvakter och entrévärdar. 

I arbetet har vi gett en översiktlig bild av ordningsvaktens respektive entrévärdens 

rättigheter att agera i sina yrkesroller. 

För att undersöka problematiken runt kriminellt belastade entrévärdar valde vi att 

intervjua poliser som arbetar med problemen i krogvärlden, poliserna arbetade i 

Göteborg och Stockholm. 

I intervjuerna framkom att det är ett vanligt förekommande problem i Stockholm 

med kriminellt belastade entrévärdar. I Göteborg var detta inte ett stort problem då 

polisen har ställt krav på krogarna att de skall ha ett högt antal ordningsvakter i 

tjänst, detta har gjort att antalet entrévärdar minskat. Poliserna från Göteborg 

beskriver dock att det har förekommit problem med att kriminella nätverk försökt 

ta över entréverksamheten. Vi i gruppen tycker att dessa två uttalanden är lite 

motstridiga. 

Mycket av problemen vid entrédörren bör kunna lösas genom att ordningsvaktens 

och entrévärdens arbetsuppgifter förtydligas. Vi tycker att det borde införas något 

slags kontrollsystem gällande entrévärdens lämplighet att utföra sitt jobb. 
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1  Inledning 

En vanlig helg i Sverige besöker tiotusentals människor olika 

nöjestillställningar som krogar, nattklubbar och pubar. I entrén till dessa möts 

ofta medborgaren av en person som bedömer om de får komma in och hälsar 

dem välkomna eller nekar dem inträde. 

Hur dessa personer ser ut kan variera stort från ställe till ställe, de kan vara en 

person med en gul eller svart jacka med text på ryggen som till exempel 

ordningsvakt, vakt eller entrévärd. De kanske har en bricka med text som 

ordningsvakt, vakt eller entrévärd. De kan även vara klädda i kostym med 

samma beteckningar och symboler.  

Som medborgare utan insikt så kan tankarna om dessa personer variera stort, 

det kanske ser trevligare ut med en entrévärd istället för beteckningen vakt som 

kan ha negativ betydelse för vissa. Det är utan större svårighet vi sett 

medborgarens svårighet att skilja dem åt. 

En ordningsvakt skall vara lämplig för jobbet och ha ett ordningsvakts 

förordnande utfärdat av polismyndigheten.1 Om han skulle missköta sitt jobb 

som ordningsvakt kan detta förordnande återkallas. Nästa helg kan samma 

person trots detta stå på samma ställe och obehindrat arbeta som entrévärd.  

Vi tycker det är viktigt att kunna avskilja dessa personer som inte kan sköta sig 

från arbetsmiljöer där det lätt kan uppstå en konflikt.  

 

 

                                                
1 Lag om ordningsvakter 1980:578 
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2  Bakgrund 

Vi har valt att skriva om problematiken gällande dörrvakt kontra entrévärd då vi 

tror att det finns en oklarhet i skiljelinjen mellan dessa två yrken. Vi alla tre 

som varit involverade i analysen har stor erfarenhet inom branschen, en av oss 

har varit dörrvakt själv och de andra två har jobbat inom restaurangbranschen.  

Vi har valt att göra denna studie för att förtydliga hur ordningsvaktsyrket skiljer 

sig åt från entrévärdens. Vi tror att många ”vanliga” människor anser att 

begreppen ordningsvakt/entrévärd är diffusa. Gruppen tror att dessa olika yrken 

sammanblandas för gemene man då ordningsvakten och entrévärden inte 

arbetar efter vaktens/värdens befogenheter. Denna tes grundar sig på det 

tidigare nämnda egna erfarenheter vi i gruppen har ifrån restaurangvärlden.  

Vi i gruppen är vana vid dessa miljöer. Trots detta kan vi vara osäkra på vem 

som får göra vad? Kan då verkligen gemene man förstå vem som får göra vad? 

Kan de veta om de blir rätt bemötta i krogdörren? 

3 Syfte 

Syftet med vår studie är att förklara begreppen ordningsvakt respektive 

entrévärd för gemene man som inte är så insatt i krogvärlden. Vi vill visa vem 

som har rätt att göra vad inom yrkets olika begränsningar. Vi ska också försöka 

uppvisa någon slags statistik över entrévärdarnas laglydighet eller i varje fall 

försöka ge en bild av hur det ser ut i stora drag.  

I arbetet skall vi också försöka visa på hur stor kunskap ”vanligt” folk har om 

skillnaderna gällande ordningsvakt och entrévärd.  
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4 Frågeställningar 

Hur skiljer sig ordningsvaktens arbetsuppgifter gentemot entrévärdens? 

Vet människor i allmänhet skillnaden mellan ordningsvakt och entrévärd? 

Är det vanligt med kriminellt belastade entrévärdar? 

Om problemet med kriminellt belastade ordningsvakter finns, hur hanterar då 

polisen detta? 

Hur vanligt är det att polisen drar in ordningsvaktsförordnande? 

5 Avgränsningar 

Givetvis kommer inte de svar vi får fram i detta arbete kunna ge en bild av hur 

problematiken ser ut över hela landet. Vi kommer att avgränsa oss till att 

försöka ge en beskrivning av de områden vi i gruppen har verkat inom, det vill 

säga Stockholm samt Göteborg. Vi kommer ytterligare att avgränsa arbetet till 

att endast intervjua 2-3 kunniga personer (som jobbar i branschen) inom 

området. Det skulle vara intressant att göra en beskrivning om hur storstad och 

småstad skiljer sig åt inom detta område men då tiden är knapp har vi ej 

möjlighet till detta. 
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6 Metod  

För att göra detta arbete har vi använt oss av intervjuer med personer med stor 

vetskap inom området. Innan vi kommit till intervjutillfället har vi gjort en så 

kallad detaljdisposition,2 detta för att maximera informationsutbudet vid 

intervjun. Vår disposition var: 

1. Inledning, där vi förklarar vilka vi är och det arbete vi gör samt vad 

informationen ska användas till. Här förklarar vi vad intervjun i stort ska 

gå ut på.  

2. Intervju. Vid intervjun kommer vi att använda oss av stolpar för att få 

svar på de frågor som är tänkt. Det är viktigt att det inte bara blir stela 

och fasta frågor då vi kan missa mycket information runt frågorna på det 

sättet. Vi vill att det ska vara ett fritt samtal inom vissa gränser. 

3. Avslutning. Vi kontrollerar att vi inte har missförstått något eller om den 

intervjuade anser att vi missat något viktigt.  

Vår ena frågeställning handlade om människor i allmänhet vet skillnaden på 

ordningsvaktens och entrévärdens arbetsuppgifter. För att ge ett svar på detta 

använder vi oss av en enkätundersökning där vi har satt upp ett antal påståenden 

om ordningsvakter och entrévärdar. Enkätfrågorna är poängbaserade så att vi 

kan jämföra de olika personernas svar. Vi kommer att använda oss av 

betygkriterierna Icke godkänd (IG), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). 

Frågorna är utformade enligt boken Praktisk intervjuteknik.3 

För att hitta relevanta frågeställningar har vi i gruppen också sett till våra egna 

kunskaper och erfarenheter inom ämnet. När vi formulerat frågorna, när vi har 

genomfört intervjuerna och vi har skrivit ut materialet har vi dock strävat efter 

objektivitet. Detta är viktigt med tanke på att egna värderingar skulle försämra 

den vetenskapliga tyngden i arbetet. 

                                                
2 Praktisk intervjuteknik s.66 
3 Praktisk intervjuteknik s. 79 
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7 Ordningsvakt/ Entrévärd 

7.1 Ordningsvakter 

Ordningsvakters arbete regleras i första hand i lagen (1980:578) om 

ordningsvakter (LOV), ordningsvaktsförordningen (1980:589) (OF) samt 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (RPSFS 

2003:10, FAP 692-1).  

Bestämmelser om ordningsvaktens befogenheter att använda tvångsmedel och 

våld finns enligt RPSFS 2003:10 FAP 692-1 5 § i följande lagar: 

Rättegångsbalken, Brottsbalken, Ordningslagen (OL 1993:1617), Polislagen 

(PL 1984:387)), Lagen  om förverkande av alkoholhaltiga drycker, Lag om 

införande av brottsbalken samt i lag om omhändertagande av berusade personer 

(LOB 1976:511).  

Vi kommer här att redogöra för den rättsliga regleringen av ordningsvaktens 

arbete för att läsaren ska få en djupare insikt om deras arbete. Vi kommer inte 

att göra en komplett genomgång utan kommer att koncentrera oss på de 

viktigaste regleringarna som knyter an till deras uppgifter, skyldigheter och 

begränsningar som knyter an till vår frågeställning. 

Lag (1980:578) om ordningsvakter, LOV  

I 1 § går att läsa att ordningsvaktens uppgift är ”att medverka till att 

upprätthålla allmän ordning”.  Det är viktigt att klargöra att deras uppgift endast 

är att medverka, det vill säga att det inte har ett ansvar för den allmänna 

ordningen vilket istället åligger polisen, som därutöver har ansvar för 

upprätthållandet av allmän säkerhet m.m.4 Vad det gäller allmän ordning så 

betyder det att ordningsvakten endast skall medverka för upprätthållandet av 

allmän ordning på platser där allmänheten har tillträde. I normalfallet skall 

alltså ordningsvakter inte förordnas att tjänstgöra på annan plats än dit 

                                                
4 Polislagen 1§ 
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allmänheten har tillträde. Detta framgår i 2 och 3 §§ LOV. Enligt huvudregeln i 

2 § får ordningsvakter förordnas vid  

1. allmänna sammankomster och cirkusföreställningar,  

2. offentliga tillställningar, 

3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, 

lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till,  

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med 

tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738). 

Enligt 2 a § får ordningsvakter dessutom förordnas vid säkerhetskontroll vid 

domstolar. 

Undantagsregeln i 3 § är avsedd att användas efter särskild bedömning och kan 

till exempel handla om en akutmottagning på ett sjukhus, vissa allmänna lokaler 

och med restriktivitet allmänna platser. 

Kvalifikationskrav 

Kraven på lämplighet som ordningsvakt finns i 4 § LOV. Han eller hon måste 

”med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter” vara lämplig för 

uppdraget. Laglydnadskravet undersöks genom slagning i polisens register. Det 

finns några rättsfall från förvaltningsdomstolarna som vägledning om var 

gränsen går för vilka lagöverträdelser som kan anses vara diskvalificerande och 

hur länge de bör vara det. 
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Förordnande 

I normalfallet meddelas förordnande av polismyndigheten, om tjänstgöringen 

avser flera polisdistrikt meddelas det av rikspolisstyrelsen. Ett förordnande 

meddelas för en viss tid men högst för tre år åt gången. I förordnandet skall det 

anges för vilken verksamhet samt inom vilket område det skall gälla.5 

Återkallelse av förordnande 

Om en ordningsvakt inte längre uppfyller de villkor som anges i 4 § LOV eller 

det finns andra särskilda skäl får ett förordnande återkallas av den myndighet 

som utfärdat det. En ordningsvakt får även stängas av från visst 

tjänstgöringstillfälle utan att återkallelse behöver bli aktuell.6 Vad som krävs för 

återkallelse beror givetvis på omständigheterna men kraven på laglydnad är 

högt satta. Brott i tjänsten torde enligt Munck alltid leda till återkallelse.7 Vissa 

brott ses naturligtvis som mer diskvalificerande, som när en ordningsvakt 

använder våld på ett oförsvarligt sätt eller annars utnyttjar sin särskilda 

ställning. 

Utbildning av ordningsvakter. 

För att vara ordningsvakt i Sverige måste man genomgå en utbildning hos 

polismyndigheterna.8 Polismyndigheterna kan delegera rätten att utbilda 

ordningsvakter till annat företag/organ om det finns särskilda skäl. 

Grundutbildningen ska minst vara 60 timmar. För att bli godkänd som 

ordningsvakt måste man genomgå ett skriftligt kunskapsprov samt klara av ett 

praktiskt prov. I boken Ordningsvakt och väktare9 poängteras vikten av 

yrkesetiken. 

Grundutbildning ordningsvakt innehåller: RPSFS 2003:10 

Yrkesetik 6 timmar 

                                                
5 Lag om ordningsvakt 5§ 
6 Lag om ordningsvakt 9§ 
7 Munck m fl, Ordningsvakt och väktare s. 34 
8 FAP 692-1 8§ 
9 Munck m fl, Ordningsvakt och väktare 



Rapportnummer 321, Ordningsvakt kontra Entrévärd 
Lars Andersson, Fredrick Boström, Reine Oxfält 
 

 8 

 

Juridik 20 timmar 

Akutsjukvård 6 timmar 

Droger 2 timmar  

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 4 timmar 

Konflikthantering och självskydd 12 timmar 

Expanderbar batong 8 timmar 

Problemorienterat ordningsvaktsarbete 2 timmar 

Brand 8 timmar  

Samhällsorientering 2 timmar 

Skriftligt och praktiskt prov 6 timmar (ordningsvakter och väktare s 91-95) 

Enligt 8 § ska fortbildning ske av ordningsvakten.  

Allmänna åligganden i tjänsten. 

En ordningsvakt lyder under det polisdistrikt där han arbetar. Han är skyldig att 

lyda order av polisman såvida det inte är uppenbart att det inte angår tjänsten 

som ordningsvakt eller uppenbart strider mot lag eller annan författning. Enligt 

LOV 6 §  har en ordningsvakt rapporteringsskyldighet gentemot polisen om 

sådant som han erfar inom tjänsten och som polisen bör få kännedom om. 

Enligt 11 § samma lag så har ordningsvakten tystnadsplikt angående sådant han 

har fått kännedom om under tjänstgöring. Sekrettes gäller enskilds personliga 

förhållande och förhållande av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrande 

av brott. 10 

Befogenheter 

Enligt Polislagen (PL) 29 § sista stycket så får ordningsvakten använda sig av 

PL 13 § om inte annat följer av hans förordnande. Ingripande enligt PL 13 § 

kan ske vid allmän ordningstörning, vid brott samt vid omedelbar fara för något 

av föregående. När det är nödvändigt får ordningsvakten då i första hand avvisa 

                                                
10 Lag om ordningsvakt 6,7 § 
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en person muntligen, i andra hand handgripligen avlägsna densamme och i sista 

hand om ett avvisande eller avlägsnande anses otillräckligt kan  en person 

tillfälligt omhändertas. Om en ordningsvakt har omhändertagit någon så skall 

denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Enligt LOV 8 § så skall 

ordningsvakten aldrig använda strängare medel än vad förhållandena kräver och 

i första hand söka rättelse genom upplysningar och uppmaningar. 

För att någon skall anses störa den allmänna ordningen så krävs att det är fråga 

om ett uppträdande som stör det allmänna ordningsintresset. Att endast ett 

uppträdande stör den enskilde ordningsvakten eller upplevs som obekvämt för 

denne skall det inte anses som ordningsstörning11. De räcker till exempel inte 

med att någon vägrar åtlyda en ordningsvakts tillsägelse. En ordningsvakt kan 

till exempel inte avvisa eller avlägsna någon enbart för att en krögare inte vill 

ha personen kvar på restaurangen. 

Bestämmelsen gäller som sagt även för att avvärja en straffbelagd handling. De 

krävs inte att den person ingripandet sker mot kan dömas till straff för brottet 

och det kan då vara aktuellt med ingripande även mot personer under femton år, 

fast då bör givetvis stor försiktighet iakttagas. 

Lag om omhändertagande av berusad 

Enligt 10 § Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) gäller vad 

som står om polismans befogenhet även en ordningsvakt om inget annat 

framgår av hans förordnande. Även här stagas att om en ordningsvakt har 

omhändertagit någon så skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste 

polisman. 

I första paragrafen LOB går att läsa ”den som anträffas så berusad av 

alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig 

själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får han 

omhändertas av en polisman”. Denna befogenhet har således även 

ordningsvakten. I andra stycket stagas att en påträffad person som uppfyller 
                                                
11 Polislagen en kommentar s. 95 
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kriterierna i första stycket inte får omhändertas där någon har sin bostad. I 

praktiken borde det inte vara några gränsdragningsproblem för ordningsvakten 

då denne i normalfallet endast tjänstgör på platser dit allmänheten har tillträde. 

Situationen som skulle kunna uppstå är att om någon påträffas i sitt  hotellrum i 

ett sådant tillstånd som nämns ovan, får denne ej omhändertas. 

I 2 § finns en allmän bestämmelse om att åtgärden inte skall orsaka den 

omhändertagne mer olägenhet än som är oundvikligt med hänsyn till åtgärdens 

syfte och inte heller väcka onödig uppmärksamhet.  

Enligt PL 29 § andra stycket kopplat till 19 § 1 st 1 p samma lag får även en 

ordningsvakt som omhändertar eller avlägsnar någon kroppsvisitera denne i den 

utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga 

föremål skall kunna tas om hand. För att förtydliga detta mot den ”normala” 

kroppsvisitationen kallas detta skyddsvisitation. Det finns dock inget i lagtext 

som heter skyddsvisitation, begreppet är taget ur Polislagen en kommentar.12 

Ordningsvaktens våldsanvändning. 

PL 29 § första stycket ger stöd för ordningsvakten att bruka nödvändigt våld 

enligt 10 § PL andra och fjärde punkten. Våld får givetvis bara användas när det 

är absolut nödvändigt och när alla andra medel är otillräckliga för att utföra en 

tjänsteåtgärd. De måste klart framgå att våldet är rimligt i förhållande till den 

åtgärd som är aktuell. Våldet skall givetvis anpassas efter situationen och våld 

mot ömtåliga delar av kroppen är normalt aldrig tillåtna. Vid en bedömning i 

efterhand måste ju givetvis hänsyn tas till den aktuella situationen. Ibland kan 

ju även en situation utvecklas så att de bli aktuellt med nödvärn enligt 

Brottsbalken 24 kap 1 §, mer om detta i kapitlet om entrévärdar. Värt att nämna 

är att rätten till nödvärn är något som gäller samtliga personer och är alltså inte 

specifikt för ordningsvakter. 

                                                
12 Polislagen en kommentar  
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Fängsel 

PL 29 § sista stycket ger stöd för ordningsvakten att använda fängsel i enlighet 

med  10 a § PL. Fängsel får användas då det är nödvändigt av säkerhetsskäl. 

Det får aldrig användas slentrianmässigt på frihetsberövade personer. Detta 

framgår också av brottsbalken 24:2. Där står det att endast det våld får 

användas som med hänsyn  till omständigheterna kan anses försvarligt när den 

som är berövad friheten rymmer, sätter sig till motvärn med våld eller hot om 

våld eller gör motstånd mot den som har honom under uppsikt. 

Rättigheter för envar: Nödvärn Brb 24 kap, Gripande Rb24:7, se 

entrévärdar 

.  

Tjänstemannaskyddet 

En ordningsvakt omfattas av det så kallade tjänstemannaskyddet i brottsbalkens 

17 kapitel 1, 2 och 4 §§. Dessa brott är våld eller hot mot tjänsteman, 

förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Dessa brott är 

straffsanktionerade i andra lagrum men finns för att ge myndighetsutövande 

personer ett förstärkt skydd. De kan handla om exempelvis en misshandel eller 

ett olaga hot som riktar sig mot en ordningsvakt och blir då istället våld mot 

tjänsteman respektive hot mot tjänsteman. Straffsatsen för dessa handlingar är 

strängare när de riktar sig mot myndighetspersoner.  I kontrast till detta starkare 

skydd har allmänheten ett ökat skydd mot myndighetspersoners försummelse. 

Detta ökade skydd består av att myndighetspersoner kan bli dömda för 

tjänstefel genom straffbestämmelserna i 20 kapitlet brottsbalken.13 

                                                
13 Brott och påföljder s.351 



Rapportnummer 321, Ordningsvakt kontra Entrévärd 
Lars Andersson, Fredrick Boström, Reine Oxfält 
 

 12 

 

7.2 Entrévärd 

Entrévärden är anställd av restaurangen eller av ett vaktbolag som har kontrakt 

med ägaren att sköta ordningen på etablissemanget. Arbetsuppgiften är 

vanligtvis att stå i entrén, ordna med kön och se till att de som ska in uppfyller 

de krav som ägaren ställer på gästerna för att de ska bli insläppta. Ett exempel 

är att kontrollera ålder på gästen. Man måste vara 18 år för att få köpa alkohol 

på restaurang men inte för att vistas i lokalerna. Ansvaret för att någon under 18 

år inte får köpa alkohol i baren ligger på den som säljer alkoholen.14 Vanligtvis 

är det en bartender som står för försäljningen. Men på en större restaurang  blir 

det väldigt svårt om bartendern ska kontrollera alla gäster när dom ska handla i 

baren. Lösningen är då att sätta en åldersgräns redan vid entrén som är över 18 

år, ansvaret ligger dock fortfarande kvar hos den som säljer alkoholen.  

Ibland så får även entrévärden ansvar för ordningen inne på krogen. Det är 

oftast här som det uppstår juridiska frågeställningar. Entrévärden är inte en 

myndighetsperson utan räknas som envar. Det betyder att han/hon inte har 

några särskilda befogenheter utöver en vanlig civil medborgare. Med andra ord 

har entrévärden inte rätt att kasta ut någon som till exempel stökar inne på 

krogen, de måste då ta kontakt med ordningsvakt för att få situationen 

uppklarad.15 

Nödvärn som i folklig mun kallas självförsvar regleras i BrB 24:1. Upptäcker 

entrévärden någon som befinner sig i en nödvärnssituation eller ska hjälpa en 

ordningsvakt eller polisman som gör ett ingripande enligt PL 10 så kan han/hon 

ta stöd av BrB 24:5 för att hjälpa till. Att poängtera är att detta kan alla 

människor göra, det är inte endast en entrévaktsbefogenhet. 

Envarsgripande RB 24:7 får envar göra när det är ett brott som har fängelse i 

straffskalan och det är på bar gärning, flyende fot eller då en person är efterlyst 

                                                
14 Alkohol L 1994:1738 10kap 7 § 
15 Intervju med Anderz Andersson, Univ. adjunkt, Umeå universitet, 2006-02-27 
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för brott. Det kan till exempel vara en misshandel på krogen eller en överlåtelse 

av narkotika. Då en person grips ska han skyndsamt överlämnas till polisman. 

”Av rättsfall framgår att med uttrycket bar gärning i BrB avses inte endast de 

fall där GM påträffas på brottsplatsen eller kontinuerligt förföljs från 

brottsplatsen, utan även de fall där han överhuvudtaget inte har iakttagits på 

brottsplatsen, utan man är tvungen att leta efter honom. Tiden mellan brottet 

och då brottslingen påträffas får emellertid inte vara allt för lång. Enligt HD:s 

uppfattning är detta endast någon minut.” NJA 1994 s48.16 

När gästen kommer till entrén så upprättas det ett civilrättsligt avtal mellan 

ägaren och gästen. Restaurangägaren har rätt att sätta upp villkoren i avtalet för 

att gästen ska få tillträde till lokalerna. Villkoren i avtalet får inte bryta mot 

lagar som olaga diskriminering BrB 16:9 att gäster nekas på grund av ras eller 

sexuell läggning. Hindrande av förrättning, BrB 17:13 att till exempel neka 

polisman som har rätt att i tjänsten gå in i lokalerna med stöd av ordningslagen 

2:21. När det gäller att neka någon tillträde till restaurangens lokaler så arbetar 

entrévärden under en så kallad ställningsfullmakt. För att kunna ingå avtal när 

det handlar om ofta återkommande avtal av mindre värde eller mindre betydelse 

så kan en anställd ingå avtal med förpliktigande verkan för arbetsgivaren.17 

Entrévärden har då genom sin ställningsfullmakt rätt att ingå avtal åt ägaren. 

Uppfyller inte gästen avtalsvillkoren eller inte godkänner dom så kan han/hon 

nekas tillträde till lokalerna och får söka lyckan någon annanstans.18 

 

                                                
16 Brott och påföljder s. 59  
17 Allmän avtalsrätt, Ramberg Jan, Ramberg Christina, Nordstedts Juridik AB 2002 s 65.   
18 Telefon intervju med Anderz Andersson, Univ adjunkt, Umeå universitet, 2006-02-27 
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8  Resultat 

Vår enkät bestod av 10 frågor rörande ordningsvaktens kontra entrévärdens 

arbetsuppgifter. Vi gav ut 100 enkäter som skulle besvaras och fick svar på alla 

100. Gruppen har poängsatt alla frågor med 1 poäng. Har man fått 0-4 poäng på 

enkäten har vi ansett att kunskapen är underkänd, 5-8 poäng resulterar i ett 

godkänt resultat och 9-10 är ett väl godkänt resultat. Vi har betygsatt enkäterna 

efter de normer de flesta universitet använder sig av dvs. 50 % rätt ger G, 75 % 

rätt ger VG. Diagrammet nedan visar hur fördelningen mellan de 100 

deltagarnas resultat procentuellt. 

IG, 54%

G, 37%

VG, 9%

Resultat av enkätundersökning 

totalt 100 stycken 

Vi  kände oss tvungna att visa skillnaden mellan polisstudenter termin 1 jämfört 

med övriga. Då enkäten gjordes ansåg vi det inte som något problem att 

intervjua termin 1 polisstudenter då de ej har någon juridisk utbildning. Vi 

markerade alla polisstudenters enkäter för att kunna kontrollera  att de ej skiljde 

sig markant ifrån övrigas testresultat. Det visade sig relativt tidigt att det var 

stora skillnader mellan dessa studenter och övriga.  
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IG, 15%, 3 st 

G, 50%, 10 st

VG, 35%, 7 st

 Polisstudenter totalt 20 stycken 

Om man inte räknar med polisstudenter termin 1 skulle resultaten se ut så här: 

IG 63,75%, 51

st

G 33,75%, 27

st

VG  2,5%, 2 st

Totalt 80 stycken 

Intervju med Torbjörn, Krogkommissionen.  

Vi har intervjuat Torbjörn på Krogkomissionen i Polismyndigheten i 

Stockholms län den 24 mars 2006 angående ordningsvakter och entrévärdar. 

Hans uppfattning är att det är vanligt förekommande att entrévärdar är tidigare 

dömda för brott. Det kan handla om våldsbrott, narkotikabrott och 

förmögenhetsbrott. Han understryker att det är hans egna erfarenhet och att det 

inte finns någon statistik på det. Problemet är tillräckligt stort för att 

Krogkomissionen har lagt ett förslag om att alla ordningsvakter ska vara 

anställda av polismyndigheten. Restaurangerna ska då få beställa tjänsten från 

myndigheten som då skickar ut ordningsvakter.  

Tanken bakom förslaget är att tydliggöra att ordningsvakten är en 

myndighetsperson som samarbetar med polisen. Detta ska förhoppningsvis 
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skrämma bort kriminella entrévärdar samt bryta den beroendeställning som 

ordningsvakter kan känna gentemot restaurangägaren. 

På frågan om det är vanligt att man tar ifrån förordnandet på plats från en 

ordningsvakt  svarar Torbjörn att det förekommer men väldigt sällan med tanke 

på hur många ordningsvakter som tjänstgör i krogdörren. 

 

Intervju med Janne Bergfeldt och Göte Bard, Närpolisområde City 

Göteborg 

Problemen med entrévärdar var större för 5-10 år sedan. Det har genomförts en 

satsning där man arbetat för att få mer ordningsvakter som arbetar i 

krogdörrarna istället för entrévärdar. Detta har genomförts genom att polisen 

har ställt krav på att krögarna skall ha ett minimiantal ordningsvakter främst på 

helgerna. Vad de känner till så har de inte förekommit att någon ordningsvakt 

har blivit fråntagen sitt förordnande på plats av polismän,  i de fall när det har 

skett är det i efterhand vid utredning. Oftast gäller det då ordningsvakter som 

har blivit dömda för brott. Av dem som blivit av med sitt förordnande har de 

inte sett att dessa personer arbetat som entrévärdar efteråt. Det har förekommit 

problem med att kriminella organisationer försöker ta över entréverksamheten. 

Men det är svårt att veta hur det egentligen ligger till då det är få personer som 

talar öppet om problemen och att det sprids rykten som är svåra att kontrollera 

om de är sanna eller inte.  
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 8.1 Kritisk granskning av resultatet 

Genom att endast undersöka 100 enkätsvar kan man inte säga att vi skapat 

någon stark empirisk grund. Gruppen anser dock att vi fått fram en bra 

fingervisning om kunskapen bland allmänheten om ordningsvaktens kontra 

entrévärdens arbetsuppgifter. Vi märkte under enkätundersökningen att vissa 

inte förstod begreppet myndighetsutövning. Denna faktor kan ha påverkat 

resultatet då vi antar att det kan varit fler personer som ej velat fråga vad 

myndighetsutövning betytt och svarat på frågorna utan denna kunskap. 

Frågan vi måste ställa oss när vi pratar om gemene man är vem denne är? Kan 

man säga att en polisstudent i termin 1 är gemene man? Till en början ansåg vi 

detta men blev i ett senare skede tveksamma till detta då enkäterna besvarats.  

För att slippa denna problematik redovisar vi polisstudenternas resultat med 

övriga tillfrågades resultat samtidigt som vi visar polisstudenternas resultat som 

enskild grupp. På detta sätt kan vi utröna om polisstudenterna förändrade 

resultaten på ett sätt som gör  att det totala resultatet  blev missvisande. 

 8.2 Resultatsammanfattning 

Som vi redan påpekat tidigare skiljer sig polisstudenternas resultat en del ifrån 

de övrigas resultat. Då vi ser till resultaten kan man säga att mer än 50 % fick 

Icke godkänt på enkäten, detta till trots att polisstudenternas resultat hjälpte till 

att förbättra resultatet. När vi räknade bort deras resultat hade över 60 % icke 

godkänt på enkäten.  

Intervjuresultaten ifrån Stockholm och Göteborg skiljer sig en del ifrån 

varandra gällande entrévaktsproblematiken. Enligt Torbjörn på 

Krogkomissionen i Polismyndigheten i Stockholms län är det vanligt med 

entrévärdar som har ett kriminellt förflutet, vanligaste brotten är våldsbrott, 

narkotikabrott och förmögenhetsbrott. 

Enligt Janne Bergfeldt och Göte Bard, Närpolisområde City Göteborg är 

problemet inte stort längre, det var mer problem för 5-10 år sedan. I Göteborg 
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har det gjorts en satsning som gör att man ska ha ordningsvakter istället för 

entrévärdar.  

På frågan gällande indragning av ordningsvaktsförordnande är det enligt våra 

intervjupersoner ovanligt att detta sker. 

9  Diskussion 

Då arbetet startade hade gruppen en åsikt om att det finns en 

kunskapsproblematik runt ämnet ordningsvakt kontra entrévärd. Gruppens syfte 

med arbetet är att synliggöra problematiken och försöka avhjälpa den genom en 

tydlig beskrivning om hur ordningsvakten och entrévärden får agera. Varför är 

det då viktigt att veta skillnaderna mellan dessa två yrken? Genom att inte veta 

skillnaderna kan våra grundläggande rättigheter kränkas när vi befinner oss i 

krogmiljöer. Gruppen tycker att vi har klargjort okunskapen bland ”vanligt” 

folk genom vår enkät som visar tydliga resultat.  

En av arbetets frågeställningar handlade om huruvida entrévärdar är 

brottsbelastade i allmänhet. Vi har letat men ej lyckats att uppvisa någon form 

av statistik över brottsligheten bland entrévärdar. Den information vi inhämtat 

har varit genom intervjuer samt media. Som vi skrivit  ansåg Torbjörn på 

Krogkommissionen att det är vanligt med kriminellt belastade värdar. I en 

artikel som Aftonbladet publicerat visar de på ett flertal olika värdar som är 

belastade med ett kriminellt förflutet.19 Det är viktigt att inte tolka vårt arbete 

som att alla entrévärdar är brottsbelastade för detta har vi ej belägg för. 

Gruppen tycker dock att vi har synliggjort att det finns problem angående 

kriminalitet i entrévärds yrket.  

Som vi diskuterat i inledningen är det ett stort problem att en ordningsvakt som 

missköter sitt jobb och bedöms som olämplig för yrket kan dyka upp ståendes i 

dörren nästa helg som entrévärd, helt lagligt. Detta är något som kan verka 

stötande för allmänheten.  

                                                
19 Aftonbladet 2001-07-27 
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Enligt vår intervju med Torbjörn på Krogkommissionen så är det inte ett 

ovanligt fenomen i Stockholm att ordningsvakten börjar jobba som entrévärd 

helgen efter de har förlorat sitt ordningsvaktsförordnande. De poliser vi 

intervjuat från Göteborg har ej uppmärksammat några sådana problem.  

Gruppen känner sig lite frågande till Göteborgs polisen då de säger i ena 

meningen att de ej längre har några problem med entrévärdar medan det i nästa 

mening sägs att vissa kriminella organisationer har försökt ta över 

entréverksamheten i krogdörrarna. 

I arbetet frågade vi oss ”hur polisen i förekommande fall hanterar 

problematiken med kriminella entrévärdar?”. Eftersom det inte finns någon 

lagstiftning mot att vara entrévärd med kriminell bakgrund är det svårt för 

polisen att göra någonting.  

 

10  Slutsatser och förslag 

Som slutsats på detta arbeta kan vi säga att vi har visat att kunskapen om 

ordningsvaktens och entrévärdens befogenheter är mycket dålig. Detta är ett 

problem då våra grundläggande friheter kan kränkas utan att man förstår att så 

är fallet. 

Att det kan göras mycket för att förhindra att ordningsvakter och entrévärdar 

agerar på ett sätt som de ej får är tydligt. Frågan blir kanske mer hur detta ska 

förhindras och hur skillnaderna dem emellan kan förtydligas.  

Att vi idag i Stockholm och delvis i Göteborg har problem med kriminella 

entrévärdar är ett problem som enligt gruppen måste åtgärdas. Då det är diffust 

mellan begreppen entrévärd och ordningsvakt skapas en möjlighet för 

entrévärdar att agera som ordningsvakter utan att någon lägger märke till detta. 

Det är ett stort rättsäkerhetsproblem om outbildade personer genomför 

uppgifter som det krävs lämplighet och utbildning för. Vi tror att om 
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ordningsvakter och entrévärdar endast utför de arbetsuppgifter de som de har 

rätt till kommer ”vanligt” folk att få en ökad förståelse för vem som får göra 

vad. 

Vi tycker att det är olämpligt att sätta ut entrévärdar som är dömda för brott 

(ofta våldsbrott) i en miljö där det lätt uppstår konflikter. Man kan jämföra det 

med att jobba som dagislärare då man blivit dömd för sexualbrott mot barn. För 

att motverka brott måste dessa personer bort ifrån de miljöerna där det lätt 

skapas olämpliga situationer. 

Entrévärden kan lätt uppfattas som någon slags myndighetsperson trots att den 

inte är det i lagens mening, det är då viktigt att entrévärden har en bra 

värdegrund gällande lag och moral. Då detta yrke ej är reglerat i lag är det 

mycket svårt att göra något åt att det finns kriminella entrévärdar.  

Vi tror att lösningen på problemet är att man inför en lämplighetsprövning av 

entrévärden på samma sätt som sker för ordningsvakten, detta genererar i att 

entrévärdarna inte kan ha ett kriminellt förflutet. Man ska inte gå så långt att 

entrévärdar blir myndighetspersoner men krav på laglydighet borde inte vara 

för högt ställda krav för ett yrke där man befinner sig i en miljö där konflikter 

lätt kan uppstå. Kontroller av laglydighet sker inom vissa andra yrkesgrupper 

som till exempel dagispersonal och det borde inte vara omöjligt att införa något 

liknande system för personal vid krogentrén. 

Vi tycker att polisen måste bli mer aktiv då det gäller ordningsvakter. Polisen 

måste våga ingripa och verkligen återkalla ordningsvaktsförordnande för de 

vakter som inte sköter sig. Vi tror ej detta sker i tillräcklig utsträckning i dagens 

läge med tanke på våra intervjuresultat samt våra egna erfarenheter. 
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När någon person angriper en annan så har den angripne rätt att försvara sig 

enligt BrB 24 kap 1 § nödvärn. När någon brukar våld mot person så döms 

han/hon för misshandel men sker våldet i självförsvar så hänvisar man till 

nödvärn och då åtnjuter personen ansvarsfrihet så länge våldet står i proportion 

till angriparens våldanvändning. Nödvärnsrätten slutar när gärningsmannen inte 

är förmögen att fortsätta angreppet eller flyr från platsen. Rätten till nödvärn 

föreligger också vid andra tillfällen så som när någon har tagit en annans 

egendom och vägrar att lämna tillbaks den eller försöker tränga in i någons 

bostad eller vägrar lämna bostaden på tillsägelse.20  

 

Avvisande, Avlägsnande och Omhändertagande 

Ett avvisande är när någon muntligen ombeds att lämna ett ställe. När någon 

handgripligen tas ut från ett ställe benämns det som ett avlägsnande. Ett 

omhändertagande är när en person frihetsberövas och förs till ett ställe och hålls 

kvar där. Generellt kan sägas att ett avlägsnande är när någon förs ifrån en plats 

och omhändertagande när någon förs till en plats.21 

 

Bilagor 

Stolpar för intervju 

• Kriminellt belastade ordningsvakter? 

• Hantering av detta problem? (om problem finns) 

• Fråntagande av ordningsvaktsbricka? Vanligt? 

 

                                                
20 Brott och påföljder s.56-57 
21 Ordningsvakt och väktare s.39 
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enkätfrågor  

• Vem eller vilka av följande personer får avvisa/avlägsna dig ut från 

en restaurang?  

A) Ordningsvakt   B) Entrévärd    C) Båda    D)    Ingen    E) Vet ej 

• Vem eller vilka av dessa personer får kräva att du visar legitimation 

när du ska gå in på en restaurang? 

A) Ordningsvakt   B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Vilka eller vilken person genomför myndighetsutövning? 

A) Ordningsvakt   B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Vilken eller vilka av dessa personer har högt ställda krav på 

laglydighet. 

 A) Ordningsvakt   B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Om någon blir misstänkt för våld mot tjänsteman. Vem eller vilka 

personer har han/hon då brukat våld mot 

A) Ordningsvakt   B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen E) Vet ej 

 

• Vem/vilka är utbildade hos polismyndigheten 

A) Ordningsvakt     B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Vem/vilkas befogenheter kan polis dra in direkt på plats om de 

anses som olämpliga för arbetet  

A) Ordningsvakt     B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Vem/Vilka har rätt att gripa någon? 
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A) Ordningsvakt     B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Vem/vilka får använda handfängsel mot bråkiga gäster? 

A) Ordningsvakt     B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 

• Vem/vilka får använda batong i sin yrkesutövning? 

  A) Ordningsvakt     B) Entrévärd    C) Båda    D) Ingen    E) Vet ej 
 
 
 

 
SEKUNDERNA EFTER 
SKOTTEN En tungt kriminell 
entrévärd flyr från restaurang 
Tiger efter att ha skjutit ned en 
27-åring. Entrévärden, som var 
gäst på krogen, har dömts till 
sex års fängelse för 
dråpförsök. Bilden är från 
Tigers övervakningskamera. 
 
Foto: BJÖRN ELGSTRAND 
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Aftonbladet har kartlagt de grovt kriminella bland Stockholms 
entrévärdar 
Många entrévärdar i Stockholm är kriminella och dömda för allvarliga våldsbrott. 
  På krogen ansvarar de för din säkerhet. 
  - Vi kan bara vädja till restaurangägarnas sunda förnuft, säger Stefan Holmén, chef för 
citypolisens krogspanare. 
  Krogkungen Lennart Karlsson kräver nya regler och ökad kontroll av vaktbolagen. 
  - Det är ett jäkla problem att de här personerna tjänstgör, säger han. 
   I dörren på innekrogarna i Stockholm står oftast ordningsvakter. De är förordnade av 
polisen som granskat deras bakgrund. 
  Men där står också entrévärdar. De saknar förordnanden och ingen har kontrollerat dem. 
  Enligt polisen är flertalet kriminellt belastade. 
  - I dag är entrévärdarna ofta de som sparkar hårdast, har medalj i någon kampsport och 
fungerar som "bodyguards" åt ordningsvakterna, säger Stefan Holmén. 
  - Om en ordningsvakt begår brott så förlorar han "brickan". En entrévärd kan stå i samma 
krogdörr dagen därpå. Han har inget att förlora. 
   
Hoppade på en liggande man  
  Flera av entrévärdarna har befattat sig med anabola steroider, vapen och knark. De har 
kontakter inom den organiserade grova brottsligheten. 
  Några har klarat sig lindrigt undan rättvisan. 
  En entrévärd på en krog vid Stureplan har upprepade gånger blivit anmäld för övervåld. 
Han har bara dömts en gång och fick då fängelse i sex månader. 
  I ett fall som inte har lett till åtal såg vittnen hur han hoppade på en liggande man. 
Entrévärdens händer och skjortmanschetter var nedblodade efteråt, enligt polisrapporten. 
  Polisen har uppgifter om entrévärdar som öppet kränker gästerna. 
  - En uppriven kvinna berättade för mig att kvinnor tvingas visa brösten på en krog för att 
komma före i kön, säger Stefan Holmén. 
  Kände nazisten Robert Vesterlund har också försörjt sig som entrévärd.  
  Polisen har tidigare ertappat honom med vapen och dopingpreparat samt gripit honom vid 
nazistdemonstrationer.  
  - Tanken med entrévärdar är att de ska vara krogarnas ansikten utåt. De som hälsar 
gästerna välkomna och är trevliga, säger Stefan Holmén. 
  Men verkligheten talar ett annat språk. 
   
Polisen: Vi kan bara vädja  
  Den 4 april sköt en entrévärd ned en 27-åring som firade sin förlovning på restaurang 
Tiger. Mannen överlevde trots allvarliga skador. 
  Entrévärden var villkorligt frigiven från fängelset. Han arbetade inte på Tiger utan var där 
privat. 
  Vad kan polisen göra? 
  - Vi kan inte ta bort entrévärdarna, vi kan bara vädja till krögarna. Jag hoppas att de står 
för saneringen. Det är inte alltid klokt att låta polisen styra enskilda näringsidkares 
verksamhet, säger Stefan Holmén. 
  - Mitt råd till krögarna är att se över problemen och anställningsförhållandena. Meningen 
är att vi vanliga Svenssons som går ut på krogarna ska ha trevligt. 
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Inte rädda för anmälan  
  På länsstyrelsen diskuteras frågan, men ännu har inget hänt.  
  - Vi måste gemensamt göra något, säger Jan-Olof Tidbeck, samordnare för "Operation 
krogsanering" på länsstyrelsen. 
  Han misstänker att krogarna använder entrévärdar som frontmän vid allvarliga bråk. 
  - De är redan så straffade att det inte spelar någon roll om de får ytterligare en anmälan, 
säger Jan-Olof Tidbeck. 
Andreas Harne 
 

Fler brottsbelastade dörrvärdar i Stockholm: 

Robert Vesterlund, 24 
Känd nazistledare och redaktör för nazisttidningen Info 14. Har arbetat på en krog i Gamla 
stan och varit ersättare på en krog vid Stureplan. Har gripits med vapen och dopingpreparat. 
Var misstänkt för anstiftan till mordet på syndikalisten Björn Söderberg, men åtalades 
aldrig. 

25-årig man 
Sköt den 4 april i år en man  
i magen med pistol på innekrogen Tiger. Dömd till sex års fängelse för försök till dråp. 
Tidigare dömd för bland annat grov stöld, grov skadegörelse och rån. 

29-årig man 
Dömd för flera misshandelsfall, grov misshandel, våldsamt motstånd, narkotikabrott och 
stöld. Slog en kroggäst blodig med batong och hade 20 påsar kokain gömda i strumpan. I 
hans bostad hittade polisen karatepinnar, en teleskopbatong och ännu mer narkotika. 

22-årig man 
Har arbetat på en av Stockholms mest kända krogar. Dömd flera gånger för misshandel till 
vård inom socialtjänsten. Anklagades för att ha sparkat en liggande man i huvudet, men 
friades av tingsrätten. 

33-årig man 
Misstänktes vara inblandad i stölden mot Ströms klädbutik i Stockholm. I hans bostad 
hittades exklusiva kostymer och kavajer värda en halv miljon. Dömd till ett års fängelse för 
grovt häleri och dopingbrott.  

26-årig man 
Höll en 18-årig flicka fånge i flera timmar, slog och förnedrade henne, tryckte en kniv mot 
hennes hals och hotade att raka av henne håret. Dömd till fängelse för bland annat 
misshandel och olaga frihetsberövande. Åtalades för stöld på ett dataföretag, men friades. 

33-årig man 
Var med i den kriminella organisationen Brödraskapet MC och blev skjuten i benet vid ett 
bråk under en fest. Dömd för förskingring, misshandel, olaga hot, narkotikabrott, bilstölder 
och trafikbrott. 

40-årig man 
Beväpnad med pennpistol tvingade han en affärsman att skriva på en skuldförbindelse. I 
entrévärdens bostad hittades uppgifter om affärsmannens familj och ekonomi. Dömd för 
olaga tvång, vapenbrott, misshandel, grovt rattfylleri, försök till bedrägeri och stöld. 

36-årig man 
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Var för flera år sedan inblandad i en amfetaminliga i dörrvaktskretsar. Arbetade på 
svartklubbar i samma krets som "OS-bombaren" Mats Hinze. Dömd för narkotikabrott, 
grovt bedrägeri, varusmuggling, rymning och olovlig körning. 

38-årig man 
Arbetar på en välbesökt innekrog. Dömd till ett halvårs fängelse för misshandel vid sex 
tillfällen. Har varit misstänkt för flera misshandelsfall i samband med sin tjänst, men inte 
blivit fälld.  

”Man tittar inte i kriminalregistret på dem man anställer” 

Krogkungen Lennart Karlsson kräver nya regler och ökad kontroll av vaktbolagen. 
  - Det är ett jäkla problem att de här personernerna tjänstgör, säger han. 
Flera krögare erkänner för Aftonbladet att de ofta inte vet vilka vakter som står i dörren. 
Det beror på att dessa arbetar åt vaktbolag som i sin tur anlitas av krogarna. 
   
Behövs en tuffing  
  - Jag vill att vaktbolagen bara ska få anställa förordnade ordningsvakter. Entrévärdarna 
ska vara anställda direkt av krogarna, säger Lennart Karlsson. 
  Han äger en rad restauranger i Stockholm, bland andra Sturecompagniet, Tiger och 
Aladdin.  
  - Entrévärdarna används ibland som livvakter till de förordnade ordningsvakterna. Jag har 
hört motiveringen att man behöver en "tuffing", säger Lennart Karlsson. 
  - Jag tror inte på den idén. Samtidigt har jag stor förståelse för ordningsvakternas 
situation. De blir utsatta för hot eller våld varje kväll. 
   
Vill ha tips  
  Han vill att entrévärdarna ska vara de som hälsar gästerna välkomna och visar dem till 
rätta. Som det var tänkt från början. 
  Jessica Freme, restaurangchef på Kharma, framhåller att det råder brist på förordnade 
ordningsvakter. 
  - Vi måste fylla ut med entrévärdar. Och man tittar inte i kriminalregistret på dem man 
anställer. 
  Hon tycker att polisen ska tipsa krogar som har olämpliga entrévärdar.  
Andreas Harne 
Utskriftsdatum: 2006-03-27 
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,76205,00.html 
© Aftonbladet Nya Medier 
Tipsa oss! 
MMS & SMS: 72104 
Mejla: ettan@aftonbladet.se 
Ring: 08 - 411 11 11 
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