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ABSTRACT 
 
Ordningsvakter har på senare tid fått mycket uppmärksamhet i media och ofta handlar det om 

ordningsvakter som gjort tvivelaktiga ingripanden. Detta gör att vi som arbetat med rapporten 

och även andra i våran umgängeskrets har en allmän uppfattning om att ordningsvakter ofta 

tar sig friheter och överskrider sina befogenheter. Då polisen är förman åt ordningsvakter är 

det av vikt för polisen att se över om det stämmer att ordningsvakter överskrider sina 

befogenheter och i så fall varför. För att kunna ta reda på det har vi granskat två rättsfall där 

ordningsvakter blivit dömda för deras agerande. Vi har dessutom intervjuat tre personer som 

har god inblick i hur det är att vara ordningsvakt, hur utbildningen är utformad och hur 

rekryteringen går till. Genom de rättsfallen som vi tagit del av har det visat sig att båda 

ordningsvakterna gjort fel i sina agerande och därför blivit åtalade och sedan även dömda för 

misshandel respektive ringa misshandel. Sedan har vi genom våra svar från de intervjuer vi 

gjort kommit fram till att en del av problemet med att ordningsvakter överskrider sina 

befogenheter kan bero på bristande utbildning. Då främst den rådande bristen på utbildning 

inom ickevåld och psykisk konflikthantering, där man försöker att lösa problem utan att 

behöva använda våld. I rapporten diskuterar vi om hur detta problem kan avhjälpas, ett förslag 

kan vara att ändra på rekryteringen så att opassande till ordningsvaktsutbildningen sållas bort i 

ett tidigt skede. En annan viktig del är ett bättre samarbete mellan polisen och ordningsvakter.
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1 Inledning 
 

På senaste tiden har ordningsvakter och deras agerande i olika situationer 

uppmärksammats stort i media, genom olika tidningsartiklar, tv-

program/dokumentärer. Senaste fallet som fick stor massmedial uppmärksamhet 

var ett fall då Anna Sjödin, ordförande för SSU, hamnade i ”bråk” med en 

ordningsvakt på en känd krog i Stockholm. Turerna kring denna händelse blev 

många och bägge sidorna anklagade varandra för att ha handlat felaktigt. Det 

hela resulterade i att Anna Sjödin anmäldes av den berörda vakten och hon i sin 

tur gjorde en anmälan mot vakten för misshandel. 

 

Genom våra egna erfarenheter och genom vad vi fått höra från vänner bland vår 

umgängeskrets så är det en allmän uppfattning att ordningsvakter ofta tar sig 

mer ”friheter” än vad de har rätt till. T.ex. genom att kontrollera Id-handling, 

kroppsvisitera kroggäster, vägra människor med etnisk bakgrund tillträde eller 

genom att bruka för mycket våld vid ett ingripande. Och att detta i sin tur leder 

till polisanmälan mot ordningsvakter om misshandel eller tjänstefel. 

 

Det finns i detta nu ca 22000 förordnade ordningsvakter i landet och en väl 

fungerande samverkan mellan poliser och bl a ordningsvakter är en förutsättning 

för att nå framgång i det brottsförebyggande arbete. 1 

Då polisen är de som förordnar ordningsvakter och är även deras huvudman är 

denna syn på ordningsvakter även en stark kritik mot poliser. Så det är därför 

viktigt att ta reda på om det finns någon orsak till den dåliga synen på 

ordningsvakter och vad som skulle kunna ändra på detta.  

                                                
1  Ds Ju 1996:59 : Alla vårt ansvar 
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1.1 Bakgrund 
 

Ordningsvakter förordnas av polismyndigheten i det län där han tjänstgör 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. Samtidigt har 

ordningsvakten även en sekundär förman i form av arbetsgivaren, 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, vilket en 

ordningsvakt inte har befogenhet till, samt hänga in i gardroben o.s.v. Detta kan 

inverka på den verksamhet som ordningsvakten primärt är anställd för.   

Innan en ordningsvakt får förordnas måste han/hon genomgå en utbildning som 

polismyndigheten ansvarar för. Polisens utbildning för ordningsvakter kan 

variera mellan 46 och 80 timmar beroende på hur gammal utbildningen är. Men 

ser vi till de allmänna råden som finns angående grundutbildningen för 

ordningsvakter så skall utbildningen utgöras av 74 timmar och fördelningen ser 

ut som följande, då vi ser till ämnen och antal timmar.  

 

• 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  

• Utbildningen avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov.2 

 

                                                
2 Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS) 2003:10  
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Ordningsvakten har till uppgift att medverka till att upprätthålla lag, ordning 

samt nykterhet på sitt tjänstgöringsområde. Områden kan till exempel vara 

kollektivtrafik, idrottsevenemang, krogar, tivoli, köpcentrum och sjukhus. 

Ordningsvakten svarar direkt mot polisen och har rapporteringsskyldighet enligt 

§ 27 polislagen och § 7 Lagen om ordningsvakter. 

 

Ordningsvakternas verksamhet regleras i flera författningar. 

 De viktigaste är Lag (1980:578) om ordningsvakter, Ordningsvaktsförordning 

(1980:589) och  Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ordningsvakter (FAP 692-1). 

Ordningsvakten får utrustas med diverse hjälpmedel. Vilken utrustning 

ordningsvakten får bära finns att hitta under ”särskild utrustning” på 

förordnandebeviset. En ordningsvakt får förordnas att bära handfängsel, batong 

samt expanderbar batong efter genomgången utbildning. Men det är 

polismyndigheten som avgör vilken utrustning som får användas.3 

En ordningsvakt får, om det behövs, använda våld om det är nödvändigt för att 

ordningen skall upprätthållas eller om han, med laga stöd skall gripa, avlägsna 

eller omhänderta en person. 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 

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)  

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

 

 

 

                                                
3 Rikspolisstyrelsens allmänna och råd om ordningsvakter 2003:10 
4 Ibid 
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Då ordningsvakter ingriper mot en människa genom att använda tvångsmedel 

och våld måste de precis som poliser agera rättssäkert. Det innebär att de har en 

del grundprinciper att ha i åtanke då de gör ett ingripande. De tre viktigaste 

principerna för en ordningsvakt är följande 

 

Legalitetsprincipen, innebär att ordningsvakten måste ha stöd i lagen för de 

ingripande som han gör.5 

 

Behovs- och proportionalitetsprinciperna, vilka innebär att ett ingripande endast 

får ske då inga andra sätt finns för att avvärja en fara eller störning och att 

våldsanvändningen inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet.6  

  

1.2  Syfte 
 

Syftet är att utifrån två rättsfall där ordningsvakter blivit åtalade för deras 

agerande vid ingripanden, se på vad som gjordes fel och se om det fanns andra 

alternativ till hur ordningsvakterna agerat. Detta utifrån det lagstöd 

ordningsvakter har.  

Om det är så att ordningsvakter överskrider sina befogenheter, vill vi se över de 

bakomliggande orsaker till varför. 

 
1.3 Frågeställningar 
 

• Vilka fel/brott begicks av den berörda vakten och framgår det av 

rättsfallen hur ordningsvakterna kunnat agera annorlunda?  

 

• Om ordningsvakter överskrider sina befogenheter, vilka är de 

bakomliggande orsaker till detta? 

                                                
5 Regeringsformen (RF) 1kap 1§ 3st 
6 Polislagen – en kommentar, sid 55, ISBN 91-39-10784-1 
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1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete genom att omfatta endast två stycken rättsfall 

från tingsrätt. 

 

 

1.5   Tillvägagångssätt 
 

Vi har inhämtat två stycken rättsfall mot ordningsvakter från tingsrätt. 

Detta har vi gjort genom att använda oss av rättsbanken7. För att få tag på 

rättsfall som vi kan använda oss av har vi sökt på ”ordningsvakter” på 

hemsidans sökfunktion, under rubriken ”domstolspraxis”. Vi fick ett stort antal 

träffar och genom att snabbgranska de träffar som kom upp hittade vi de två 

aktuella rättsfallen. 

Den teori som vi valt att använda oss av är hämtad ur boken Problemorienterat 

polisarbete8, vilket vi hade som kurslitteratur på polisutbildningen under första 

terminen. Vi har intervjuat Liss-Olof Persson, som har hand om själva 

utbildningen av ordningsvakter i Umeå och har stor erfarenhet om ämnet 

därigenom. 

Vi har använt oss av ett mindre frågeformulär som vi skickat via E-mail till 

Johan Eklund och Dragan Zeljic som båda genomgått 

ordningsvaktsutbildningen. Vi har även använt oss av lagtexter, förordningar 

och dokument från rikspolisstyrelsen som berör ordningsvakter  

                                                
7 www.rattsbanken.se 
8 M. Torstensson- problemorienterat polisarbete 
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2 Teori 
 

Den teori vi har valt att belysa i arbetet är den s.k. beslutsteorin9 

Denna teori visar på hur samhället, polisen och andra aktörer däribland 

ordningsvakter kan motverka att en gärningsman begår ett brott. 

 

Försvåra genomförandet är en viktig detalj i det förebyggande arbetet, detta kan 

man göra genom att ha ett säkert avstånd till den potentiella förövaren. Det 

gäller även att minska friktion mellan gärningsmän och eventuella offer, alltså 

minska antalet människor på en och samma yta T.ex. i krogkö. 

En annan faktor som är viktig att beakta handlar om att försvåra 

bortförklaringar. Människor har olika hög grad av motivation att begå brott.  

Vissa människor försöker motivera ett medvetet tvivelaktigt eller direkt felaktigt 

beteende med bortförklaringar och ursäkter, det gäller då att ta bort denna 

möjlighet. 

 

Modellen. 
 

Försvåra genomförandet 
 
 

 

 

 

Minska utbytet                   Öka upptäcktsrisken 
 

 

Förslag på hur vi tillämpat beslutsteorin kommer längre fram i arbete. 

                                                
9 M. Torstensson- Problemorienterat polisarbete 
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3 Resultat 

I detta resultat del har vi som avsikt att svara på de frågeställningar som 

redovisades i tidigare kapitel i detta arbete. Vi kommer att börja med att svara på 

den första frågeställningen och sedan fortsätta med den andra frågeställningen. 

 

Genom att granska rättsfallen får vi svar på den första frågeställningen. Vilka 

fel/brott begicks av den berörda vakten och framgår det av rättsfallen hur 

ordningsvakterna kunnat agera annorlunda?  

 

  

Kristinehamns tingsrätt, mål nr B 291-03, dom 2003-09-09 och 
Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 4054-03, dom 2004-01-26 

 

Ordningsvakten åtalades för misshandel genom att med knuten näve ha slagit till 

den bråkige mannen i ansiktet utanför puben. Han medgav att han hade slagit till 

mannen med knytnäven men hävdade att han handlat i nödvärn. 

 

Mannen åtalades för att ha hotat ordningsvakten med en kniv och sagt att han 

skulle döda honom. 

 

Polisens utredning visade att mannen åkt från Karlskoga och var förbannad på 

sina kompisar för att de inte väntat på honom. Hans kompisar var inne på puben 

och han ville komma in för att snacka med dom. Efter det hamnade han i bråk  

med sina kompisar utanför puben och ordningsvakterna gick emellan. Mannen 

hotade då vakten för att sedan ge sig av. Vakten uppfattade det vid detta tillfälle 

som att han blev hotad med kniv. Han försökte under kvällen kontakta polisen 

men de var upptagna på annat håll. Kamraterna stannade sedan kvar på puben 

efter det. När kamraterna senare lämnade puben kom mannen fram till vakten 

och började hota honom. Vakten struntade i honom och mannen kastade något 

mot vakten, vakten vände sig om och började gå mot mannen. Mannen förde 

handen bakom ryggen och det verkade som att mannen greppade efter en kniv 
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som han hade visat tidigare på kvällen. Vakten slog till mannen i ansiktet för att 

hindra honom från att ta fram kniven. Ännu senare på kvällen kom mannen 

tillbaka till puben och hade då enligt vittnen med sig en stor kniv som han 

hotade vakten med. Mannen hade varit väldigt full hela kvällen. 

 

Mannen menade att vakten hade överfallit honom och han hade varken hotat 

vakten eller haft någon kniv med sig. 

 

Tingsrätten ansåg att vakten tagit till mer våld än nödvändigt och att han skulle 

dömas för ringa misshandel till 30 dagsböter. Mannen dömdes för hot mot 

tjänsteman till fängelse i två månader.10 

 

 

Umeå tingsrätt, mål nr B 232-00, dom 2000-10-26 och 
Hovrätten för övre Norrland, mål B 337/00, dom 2002-04-30  

 

En 30-årig ordningsvakt från Umeå åtalades för att ha misshandlat en annan 

man utanför en restaurang i Umeå. Enligt åklagaren hade ordningsvakten dragit 

ner mannen på marken, tagit tag i hans fot och brutit den i sidled.  

Ordningsvakten slängde ut mannen genom en bakdörr eftersom han uppfattade 

att mannen var full och stökig. Mannen försökte sedan ta sig in genom  

huvudentrén för att prata med hans kompisar och få ut sin jacka. Ordningsvakten 

lade då ner honom på marken. När mannen lämnade restaurangen hade hans fot 

skadats. 

 

Umeå tingsrätt dömde ordningsvakten för misshandel till villkorlig dom och 100 

dagsböter. Tingsrätten tyckte att skadan i foten måste ha uppkommit när  

ordningsvakten vred den, eller på något annat sätt i samband med 

ordningsvaktens ingripande mot mannen. 

  

Hovrätten menar att ordningsvaktens uppfattning om att mannen inte skulle vara 

kvar på restaurangen var befogad, och att ordningsvakten hade rätt att lägga ner 

mannen på marken. Mannen låg på mage och hölls fast så han inte kunde röra 

                                                
10 Hovrätten för Västra Sverige, mål nr B 4054-03, dom 2004-01-26 
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sig. Både mannen och ett vittne säger att skadorna uppkommit precis som i 

gärningsbeskrivningen, ett annat vittne säger att mannen även blev sparkad.  

 

Ordningsvakten menar att det inte finns någon möjlighet att han kunnat vrida 

om mannens fot då han låg på mannen och höll fast hans överkropp. Hovrätten 

tar hänsyn till att det gått ett år mellan händelsen och förhöret med ett vittne, och 

att det nu förflutit två och ett halvt år till då domen åter tas upp av HovR.  

HovR tar även hänsyn till att vittnena var onyktra och att de lämnat restaurangen 

samtidigt som offret. Ordningsvakternas möjligheter att vrida foten måste ha 

varit begränsade och det är inte omöjligt att fotskadan uppkom på något annat 

sätt än genom ordningsvaktens ingripande.11 

 

 

För att kunna svara på vår andra frågeställning har vi tagit hjälp av de frågor vi 

skickat ut till personer som på något sätt varit inblandade i utbildningen12. Två 

av de tillfrågade har genomgått utbildningen och en person är ansvarig för att 

utbilda ordningsvakter.  

Vi har bland annat ställt frågor som rör rekrytering, utbildningen, svårigheten 

med att tjäna flera herrar och samarbetet med polisen. En av frågeställningarna 

har även handlat om deras egen syn på om ordningsvakter överskrider sina 

befogenheter. 

 

De intryck av de svar vi fått genom intervjuer är att det finns mer att önska av 

utbildningen men i det stora hela så är utbildningen bra. Den delen som fått 

kritik i utbildningen är konflikthantering där de tillfrågade tycker inte bara ska 

innefatta fysisk konflikthantering utan även psykisk konflikthantering där man 

försöker att lösa problem utan att behöva använda våld. Detta innefattar även en 

utökad utbildning när det gäller moral och bemötande. Som helhetsbedömning 

av de intervjusvar vi har så är det de mjuka delar i utbildningen som innefattar 

etik, konflikthantering och olaga diskriminering som behöver ses över.  

 

                                                
11 Hovrätten för övre Norrland, mål B 337/00, dom 2002-04-30  
12 Intervju, frågor och svar 
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De tillfrågade ser ett stort problem i att ha flera herrar att tjäna. Problematiken 

ligger i att krögare ofta vill att ordningsvakten ska ha bisysslor som att stå i 

garderob och att kolla legitimation och polisen vill att ordningsvakter ska hålla 

sig till de sysslor som de är förordnade att göra. effekterna av detta blir att de 

antingen förlorar jobbet eller bryter mot lagen. 

 

Angående ordningsvakter som överskrider sina befogenheter anser de frågade 

att det precis som i andra yrken finns personer som inte gör rätt och att det är 

dessa personer som syns och står ut ur mängden och kanske i viss mån får ta 

plats i media. En annan åsikt säger också att många människor som får se ett 

ingripande från en ordningsvakt inte vet vilka befogenheter ordningsvakten har 

och att det för denna person kan verka väldigt ”tufft” agerande och att det 

därigenom blir mycket åsikter bland allmänheten om att ordningsvakter 

överskrider sina befogenheter. När det gäller samarbetet mellan polis och 

ordningsvakter anser de tillfrågade att den kan bli bättre. Många gånger skulle 

det räcka med en kontakt innan helgen börjar polisen kan redogöra om hur de 

tror att helgen kommer att vara. 

 

Angående hur rekryteringen är uppbyggd och om den är tillräcklig får vi som 

svar att den typ av rekrytering som bedrivs anses som tillräcklig och görs genom 

annonsering i lokalpress eller att den sökande lämnar intresseanmälan till 

myndigheten. Personer med allvarlig brottslighet i ”bagaget” sållas bort genom 

slagningar i olika polisregister.  

 

3.1 Kritisk granskning 
 
 

Vi har haft stora problem att hitta tillämpliga rättsfall som vi kan använda oss 

av. Detta har gjort att vi har fått nöja oss med de två rättsfall vi hittat och i bägge 

två har ordningsvakterna blivit friade från anklagelserna mot dem i högre 

instans. Vi har även stött till problem då det gäller att intervjua personer med 

insikt i ordningsvakters verksamhet, det gäller både personer som tidigare varit 

verksamma som ordningsvakter och personer som i något sätt varit involverade i 

utbildningen av nya ordningsvakter. Avsikten med intervjuerna var till en början 
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att dessa skulle hållas personligen, tyvärr så har brist på tid gjort det svårt för oss 

att göra intervjuerna på det sätt som vi önskat, detta ledde till att vi skickade ut  

frågor via e-mail till de personer som vi kommit i kontakt med under arbetets 

gång. Tyvärr så har många av de som tillfrågats inte svarat vilket i sin tur ledde 

till att svaren inte blev så omfattande. 

 
 
3.2 Resultatsammanfattning 
 
 

Syftet med rapporten har varit att ta reda på vilka brott eller fel ordningsvakter 

gjort och om det funnits andra sätt att agera på utifrån de lagstöd som finns. En 

annan del av frågeställningarna har riktat sig på vad det kan finnas för 

bakomliggande orsaker till att ordningsvakter överskrider sina befogenheter. 

Genom de rättsfallen som vi tagit del av har det visat sig att båda 

ordningsvakterna blivit åtalade och sedan även dömda för misshandel13 

respektive ringa misshandel.14 Sedan har vi genom våra svar från de intervjuer 

vi gjort kommit fram till att en del av problemet med att ordningsvakter 

överskrider sina befogenheter kan bero på bristande utbildning. Då främst den 

rådande bristen på utbildning inom ickevåld och psykisk konflikthantering, där 

man försöker att lösa problem utan att behöva använda våld. Kritik riktades även 

på andra av de mjuka delar i utbildningen som, etik och olaga diskriminering. 

 
  

4. Diskussion 
 

I det första rättsfallet begår vakten ett fel redan i ett tidigt skede då han ingriper 

mot den hotfulla personen då denne bråkar med sina bekanta. Som vi kan läsa i 

domen så hotade mannen den berörda ordningsvakten vid detta tillfälle och 

vakten uppfattar att mannen även håller i en kniv. Detta beteende från den 

berusade mannen är en grund för en polisanmälan för olaga hot15 och brott mot 

                                                
13 3 kap 5 § Brottsbalken  
14  Ibid 
15 Brottsbalk (1962:700) 4 kap 5 § 
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knivlagen16 då han även bär kniv. Här har alltså ordningsvakten en skyldighet att 

anmäla det till sin förman så snart det kan ske17. En anmälan skulle ha upprättats 

vid detta tillfälle och polisen borde ha kommit till platsen.  

 

Vid det senare tillfället då den berusade mannen kommer tillbaka till krogen och  

fortsätter att vara hotfull mot vakten anser vi också att vakten agerat fel. Genom 

att försöka konfrontera mannen ger vakten honom en möjlighet att få ut sina 

aggressioner mot vakten vilket gör att en situation med handgemäng uppstår. 

Ser man till beslutsteorin där mycket av det brottsförebyggande arbetet går ut på 

att minska friktioner mellan gärningsmän och eventuella offer så var vaktens 

agerande felaktigt. I det här läget hade vakten inte behövt konfrontera mannen 

utan han hade kunnat få ut en annan vakt som tog över hans uppgifter vid 

utgången, på det sättet hade han undvikit friktion med mannen. Situationen med 

den första vakten hade då inte uppkommit vilket förmodligen gjort så att den 

ringa misshandeln som följde inte uppstått. 

 

I det andra rättsfallet är ordningsvakten anklagad för misshandel som han gör 

sig skyldig till genom att bryta ner till marken, en med stöd av polislagen18 

redan avvisad gäst, och vrider om hans fot så att skada uppkommer. Vid detta 

tillfälle måste mannen ha gjort sig skyldig till våldsamt motstånd19  och då 

vakten tydligen inte anser att det räcker med att avvisa mannen från platsen så 

skulle polis ha kallats till plats. Polisen hade då kunna ta emot en anmälan från 

ordningsvakten mot mannen om våldsamt motstånd, sedan hade polisen även 

kunnat göra en bedömning ifall inte avvisning från platsen räcker till för att 

mannen ska avlägsna sig eller om andra åtgärder måste användas. 

Ser vi till beslutsteorin om orsaker till brott och hur man ska minska dessa 

orsaker ser vi ett tydligt problem i att mannen vid tillfället då han blir utslängd 

inte får med sig sina ytterkläder. Detta gör att han måste försöka få tag på 

kläderna vilket i sin tur leder till att han försöker ta sig in igen. Hade han fått 

med sig sin jacka hade ordningsvakten fått bort den bortförklaringen/orsaken för 

                                                
16 Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 1 § 
17 Ordningsvaktsförordning (1980:589), 4 § 
18 Polislagen 13§ 
19 BrB 17kap 4§ 
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mannen att försöka ta sig in på krogen och därigenom trotsa uppmaning från 

vakten om att avlägsna sig.  

 

Då det gäller ordningsvakters kontakt med poliser då brott har begåtts har vi 

genom våra intervjuer fått indikationer på att ordningsvakter ofta blir hotade i 

sin yrkesutövning men sällan tas dessa hot på allvar och sällan eller aldrig 

anmäls det. Rent lagmässigt är detta inte rätt då ordningsvakter ska anmäla till 

sin förman så snart det kan ske. Sedan ser vi ett problem i gränsdragningar för 

när ett hot är tillräckligt allvarligt för att göra en anmälan och att detta leder till 

att anmälan endast görs då hot förverkligas. 

 

Vi ser ett tydligt samband i att ordningsvakter har flera herrar att tjäna och att 

ordningsvakter överskrider sina befogenheter. Polisen å ena sidan med de lagar 

och förordningar som tillkommer och krögare som gärna ser att deras 

önskningar fullföljs. Med följden att som krogvakt antingen bryta mot lagen 

eller bli av med jobbet. En annan orsak som kommer fram i de intervjuer vi gjort 

lyser upp problem i utbildning där den delen av konflikthanteringen endast eller 

till stor del utgörs av självskydd och fysisk konflikthantering  

 

Som inom många yrken där människor har rätt till maktutövning är det folk som 

inte är kapabla till att hålla sig inom ramarna för vad man får göra. Denna typ av 

problem finns givetvis även bland ordningsvakter och pga. media får dom 

väldigt stort utrymme och därigenom försämras synen även hos allmänheten. 

Det kan när det handlar om allmänhetens syn på ordningsvakter handla om 

okunskap om vad ordningsvakter har befogenhet till. 

 
4.1 Slutsatser och förslag 
 
 

Den psykiska biten av ordningsvaktsutbildningen har tidigare i det här arbetet 

fått kritik både av personer som genomgått utbildningen och personer som är 

ansvariga för densamma. Detta kan vi även utläsa från rättsfallen som vi tagit 

del av under rapportens skrivande. Ett förslag vi har för att kunna komma åt det 

här problemet är helt enkel att utöka bemötande, etik och moral delen under 

utbildningen. Vi skulle gärna se ett större och bättre samarbete mellan polis och 
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ordningsvakter där ordningsvakter inte drar sig för att ta hjälp av polisen i ett 

tidigt skede. Ett sätt att få ett utökat samarbete är att en representant från 

ordningsvakterna är med vid polisens utsättning på helgdagarna eller andra 

större festdagar och arrangemang. Vi tror även att denna typ av samarbete skulle 

gynna polisen.  

 

Gällande rekryteringen kan vi som polisstudenter relatera till den typ av 

rekrytering vi fick gå igenom, där vi bland annat haft intervjuer och möten med 

psykologer och skulle se det som ett bra sätt att använda sig av på 

ordningsvaktsutbildningen. Detta skulle göra att olämpliga personer sållas ut på 

ett tidigt stadium och förhoppningsvis leder detta till bättre ordningsvakter. 
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BILAGA 
Intervjusvar från ordningsvakter och ordningsvaktutbildare 
 
Dragan Zeljic 
 
Anser du att ordningsvakter är tillräckligt utbildade för de uppgifter de har att utföra? 
 
Nej det tycker jag inte. Utbildning är på två veckor av vilka är, tror jag 8 timmar självskydd. 
Sedan man läser bara alkohollagen och PL. Man har även lite etikutbildning men det är 
ingenting.  
 
Tycker du att utbildningen som den ser ut nu är komplett? 
 
Nej det tycker jag inte. Utbildningen skulle kunna vara i en månad och då öka utbildning på 
alla områden. Vi får inte glämma att ordningsvakterna är de första som möter människor och 
eventuell våld innan vi kommer. De skulle ha något sort av konflikthantering. 
 
Om inte, vad tycker du behöver ändras? Vad i utbildningen saknas eller vad behövs det 
mer av? 
 
Svarade på förra frågan. 
 
Anser du att den utrustningen en ordningsvakt kan förordnas är tillräcklig? 
 
Ja det är tillräckligt. Oftast köper vakterna själva skottsäkra västar och knivhandskar, 
handbojorna och batong får man på utbildningen. Det ingår i priset för utbildningen. 
 
Borde någon annan utrustning ingå? T.ex. OC-spray? 
 
Vet ej, kanske det. 
 
Tycker du att vår bild att ordningsvakter tar sig mer friheter än vad de har rätt till är 
befogad? 
 
Det finns sådana ordningsvakter också men de flesta håller sig inom ramen för det de får göra.  
Jag personligen har jobbat bara med skötsamma killar men vet att det finns såna som av 
ingenting gör i stort sett upplopp. 
 
Kan det som ordningsvakt bli svårt att göra sitt jobb då ni i första hand har polisen som 
förman och krögaren som sekundär förman? Om man ser till den intressekonflikt som 
kan uppstå då krögaren gärna ser att ordningsvakten, utöver de uppgifter som de 
förordnas att ha, vill att ordningsvakten även sköter en del bisysslor. T.ex. Legitimations 
koll, hänga i garderob mm. 
 
Klart att det finns såna krogägare som vill det också men det gäller att vara bestämmd. Vill de 
ha en sådan vakt då brister det koll på orningen i lokalen. Ordningsvakten får inte göra sådana 
sysslor under tiden krogen är öppen fär allmänheten. I roll som ordningsvakt är man 
företrädare för staten och lagen och inte för krogägaren. När krogen har stängt då kan man 
göra det om man själv vill t.ex. om man är kompis med personalen. 
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Anser du att samarbetet polis/ordningsvakt fungerar bra? Om inte, hur skulle 
samarbetet kunna ändras för att bli bättre? 
 
Nej det anser jag inte. Det finns så mycket som kan förbättras. Ett exempel är att polisen har 
alltid någon efterlyst. Polisen går inte in på krogarna under patrulleringstiden. Ordningsvakten 
har koll i stortsett på alla som går in och ut. Där kunde ordnignsvakter kunna då den info. Inte 
ordagrant varför man söker personen utan bara att man kontakta polisen om man se denne. 
Samtidigt är det svårt. Det finns ordningsvakter som umgås med de kriminella och sådanain 
infårmationer kan vara bara till hjälp för de.  
Möten mella polisen och ordnigsvakter är nåt som händer nästa aldrig, varför vet ej men det är 
synd. Det hade det varit till stor hjälp för polisen och ordningsvakter på så sätt att 
ordningsvakter hade kännt sig lite mer viktiga och varit mer på hugget. 
 
Tror du att ordningsvakter tillkallar polis i för liten utsträckning? Väntar de på att en 
allvarlig situation ska bli akut innan polis tillkallas? Se rättsfall 2, mannen med kniven 
kommer tillbaka igen efter att ha hotat vakten. 
 
Jag vet inte, det beror på från vakt till vakt. Visa kallar på polisen bara för att någon har gått 
för fort in på ett ställe (ironisk), vissa väntar till det smäller och då man har bojat någon. 
 
 
 
Johan Eklund 
 
Anser du att ordningsvakter är tillräckligt utbildade för de uppgifter de har att utföra? 
 
Jag tycker det är ok, men all utbildning är bra. Jag anser att två veckor är vad man kan erbjuda 
folk att gå eftersom de flesta får betala själva och även vara lediga för att kunna gå 
utbildningen under tiden. Det är ju dagar mellan 8-18. 
 
Tycker du att utbildningen som den ser ut nu är komplett? 
 
Nej. 
 
Om inte, vad tycker du behöver ändras? Vad i utbildningen saknas eller vad behövs det 
mer av? 
 
Jag anser att konflikthanteringen bör innehålla mer än rent självskydd. Jag vill se mer psykisk 
konflikthantering där man strävar efter ickevåld. 
 
  
Anser du att den utrustningen en ordningsvakt kan förordnas är tillräcklig? 
 
Ja 
 
Borde ngn annan utrustning ingå? T.ex. OC-spray? 
 
Nej. Både OC-spray och Tazer anser jag vara olämpliga i krogmiljö, och det är där de flesta 
ov finns. Den ov-verksamhet jag mest arbetat i ligger närmare polisens uppgifter. 
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Tycker du att vår bild att ordningsvakter tar sig mer friheter än vad de har rätt till är 
befogad?  
 
Jag tror ni har både rätt och fel. Som inom alla yrken finns rötägg och tyvärr får de den största 
uppmärksamheten. Vad gäller krogvakter så har man två stora faktorer som gör att det ofta 
tycks och tänks både människor emellan och i media. 

1. Människor är påverkade. De tappar all ödmjukhet, självkritik och omdöme. 
2. Allmänheten har ingen aning om vilka befogenheter en ordningsvakt 

egentligen har. Man vet att de inte är poliser. Man blandar ihop väktare, 
entrévärd och ordningsvakt.Då man inte känner till befogenheter som PL13 
och PL 10 så tror man att ordningsvakten gör sig skyldig till brott så fort 
man tar i någon. Det är inte alla människor som är vana vid att se våld och 
en nedläggning framåt med påföljande bojning kan förefalla brutal, särskilt 
som personen ifråga garanterat skriker av både påhittad smärta och fejkade 
skador och indignation över att bli utskämd.  

Dessa faktorer tillsammans med den stämning som uppstår i en grupp när någon tycker 
något och hetsar alla runt om gör stämningen hätsk och det kan bli svårjobbat resten av 
kvällen… 

 
Kan det som ordningsvakt bli svårt att göra sitt jobb då ni i första hand har polisen som 
förman och krögaren som sekundär förman? Om man ser till den intressekonflikt som 
kan uppstå då krögaren gärna ser att ordningsvakten, utöver de uppgifter som de 
förordnas att ha, vill att ordningsvakten även sköter en del bisysslor. T.ex. Legitimations 
koll, hänga i garderob mm. 
 
Både på krogen och åt företag är det svårt. Krogen innebär ju oftast problem när krögaren 
tycker saker som att inte vissa folkgrupper ska komma in. Jag har själv inte blivit tillsagd 
något liknande. Om man står på sig och vägrar handla olagligt så finns det, i alla fall i 
Göteborg så pass många ov att man snart är ute ur ”leken”. Man kan lätt bli av med jobbet. 
Inom företagsdelen är ett problem att man arbetar åt företaget o dess anställda, samtidigt som 
du skall kontrollera och tillrättavisa de anställda. Allt måste ske trevligt. 
 
Anser du att samarbetet polis/ordningsvakt fungerar bra? Om inte, hur skulle 
samarbetet kunna ändras för att bli bättre? 
 
Krogvärlden har jag ingen större aning om. Märkte aldrig av dem i dörren. 
Företagsdelen. Såg dem bara när de kom och hämtade tjuvar eller lobbar hos oss. De hörde av 
sig ibland när de önskade info om ficktjuvar och liknande.  Kan nog bli en tätare kontakt. De 
bjöd in till en del föreläsningar, bla om vapen och föreläsare från Kris. 
 
Tror du att ordningsvakter tillkallar polis i för liten utsträckning? Väntar de på att en 
allvarlig situation ska bli akut innan polis tillkallas? Se rättsfall 2, mannen med kniven 
kommer tillbaka igen efter att ha hotat vakten. 
 
Hot är ganska vanligt. Beroende på vem som uttalar det tar man på olika stort allvar. Jag har 
själv aldrig anmält hot. Då det inträffar ganska ofta, förstår jag att man inte kontaktar polis. 
Det leder sällan till något straff och risken är att hämndmotivet ökar om man anmäler. Mina 
upplevelser är att man tillkallar polis om man har någon gripen, omhändertagen eller om 
situationen spårar ur helt. 
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Liss-Olov Persson 
 
Hur ser rekryteringen ut? 
Rekrytering sker genom annonsering i lokalpress och eller lämnar den sökande in 
intresseanmälan till en myndighet. 
 
Är den tillräcklig för att ”sålla bort” olämpliga? 
De sökande referensundersöks samt kallas till personlig intervju. Personer med allvarlig 
brottslighet i "bagaget" sållas bort genom registerslagning. Jag är av uppfattningen att 
nuvarande förfaringssätt är tillräckligt. 
 
Anser du att ordningsvakter är tillräckligt utbildade för de uppgifter de har att utföra? 
Tycker du att utbildningen som den ser ut nu är komplett? Om inte, vad tycker du 
behöver ändras? Vad i utbildningen saknas eller vad behövs det mer av? 
Utbildningen är i det närmaste komplett. Möjligen skulle det ingå lite mer moral och 
bemötande. För inte så många år sedan var kurstiden 16 timmar så jag tycker att den 
utbildning på minst 60 timmar är tillräcklig. De kurser som jag haft är på två veckor (ca 80 
timmar) 
 
Vilka åtgärder vidtas om en ordningsvakt under utbildning anses olämplig? 
Om en ordningsvaktsaspirant under utbildning skulle visa sig vara olämplig så upplyses han 
om detta. Även myndigheten får vetskap om detta och kan då vägra att ge ett förordnande. 
Anser du att den utrustningen en ordningsvakt kan förordnas är tillräcklig? 
 
Borde någon annan utrustning ingå? T.ex. OC-spray? 
Ordningsvaktens utrustning är väl anpassad för deras verksamhet. Det kan nog tänkas att även 
de, i en framtid, får tillgång till OC. Men med tanke på hur många år det tog innan de fick 
handfängsel så ligger detta långt fram i tiden. 
 
Tycker du att vår bild att ordningsvakter tar sig mer friheter än vad de har rätt till är 
befogad?  
Ordningsvakter över lag har en tendens till att göra arbetsuppgifter som direkt inte har med 
deras uppdrag "medverka till att upprätthålla allmän ordning" att göra. Ett exempel är att de 
gör generella kroppsvisitationer och legitimationskontroller. 
 
Hur ser samarbetet mellan polis och ordningsvakter ut? Anser du att samarbetet 
polis/ordningsvakt fungerar bra? Om inte, hur skulle samarbetet kunna ändras för att 
bli bättre? 
Samarbetet mellan polis och ordningsvakter fungerar olika inom de olika myndigheterna.  
Jag är av uppfattningen att ju mindre orterna är så fungerar det bättre mellan ordningsvakterna 
och polismännen. Oftast är det den personliga kontakten som är det som gör att samarbetet 
fungerar. För ett bättre samarbete bör poliserna stiga ur polisbilen och gå fram till 
ordningsvakten och diskutera bl.a. förhållandet på stället. En form är att ha en gemensam 
utsättning . 
 


