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Sammanfattning 
 

Den som inte är polisman kan förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän 

ordning enligt 1 § lagen (1980:578) om ordningsvakter. Ordningsvakten har vissa polisiära befogen-

heter men är anställd och avlönad av privata företag och hamnar därmed i någon form av gråzon 

mellan privat och offentlig verksamhet. Syftet med ordningsvakter är att frigöra polisiära resurser 

från vissa mindre kvalificerade uppgifter. Lagstiftningen som reglerar ordningsvaktens befogenheter 

och skyldigheter kan dock anses vara otydlig och denna uppsats avser klargöra denna. Den sedvanliga 

rättsdogmatiska metoden kommer att användas för att fastslå vad som är gällande rätt. På grund av 

avsaknaden av rättsvetenskaplig litteratur kring ordningsvaktsinstitutet får förarbeten, polisrättslig 

litteratur, JO-beslut samt publicerade och opublicerade domar en mer framträdande roll. Slutsatsen 

är att tillämpningen av lagstiftningen är problematisk då denna innefattar oklara och vaga begrepp 

och det går att argumentera för att tillämpningen av denna lagstiftning till viss del utgör godtycklig 

myndighetsutövning. Detta är ett problem ur ett rättssäkerhetsperspektiv då förutsebarheten blir 

lidande. Förutsebarheten blir också lidande då ordningsvaktens skyldigheter är otydliga. Detta gäller 

framförallt när ett ingripande är nödvändigt i anslutning till ordningsvaktens tjänstgöringsområde då 

det är oklart om ordningsvakten i sådana fall får ingripa med stöd av förordnandet. Ordningsvaktens 

ställning mellan privat och offentlig verksamhet riskerar även att medföra lojalitetsproblem då 

ordningsvakten kanske främst prioriterar privata intressen. Ytterligare rättssäkerhetsproblem uppstår 

i och med att en person som uppmanas av en ordningsvakt inte vet om ordningsvakten agerar i 

myndighetsutövning och om personen då är tvingad att åtlyda eller inte. Sammanfattningsvis är det 

rimligt att påstå att många av reglerna kring ordningsvaktsinstitutet är otydliga och att lagstiftningen 

kring detta är i behov av översyn från lagstiftarhåll. Ordningsvaktens problematiska mellanställning 

är en anledning till att verksamheten kräver noggrannare reglering än vad som är fallet i dagsläget. 
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1. Introduktion 
 

Ordningsvakter har blivit en allt vanligare syn i dagens samhälle och ordningsvakternas verksamhet 

har varit föremål för tidvis livlig debatt.1 Trots detta återfinns det förvånansvärt lite rättsvetenskaplig 

litteratur beträffande ordningsvakter. Ämnet är i stort sett obehandlat i doktrinen bortsett från diverse 

examensarbeten som på ett eller annat sätt berör institutet ordningsvakt.  

 

Ordningsvakten har vissa polisiära befogenheter2 men är anställd och avlönad av privata företag och 

hamnar därmed i någon form av gråzon mellan privat verksamhet och offentlig verksamhet. 

På senare tid har det riktats en del kritik mot den privatisering som skett av skolan och sjukvården 

samtidigt som det ägnas begränsad uppmärksamhet till det som kan upplevas som en gradvis 

privatisering av det statliga våldsmonopolet.3 Föredragande i proposition 1979/80:122 menar att 

bevakningsbranschens och ordningsvakternas verksamhet under en överskådlig tid måste ses som ett 

nödvändigt komplement till det skydd som det allmänna tillhandahåller genom polisen och andra 

organ. Tanken är att mindre kvalificerad personal kan utföra vissa polisiära uppgifter med syftet att 

frigöra polisresurser för mer kvalificerat arbete.4 Detta kan leda till en samhällsekonomisk vinst i och 

med att privata aktörer tar över kostnader som annars belastar staten. Polisens resurser är otvivelaktigt 

begränsade vilket är ett av skälen till att bevakningsbranschen har vuxit till en betydande storlek i 

framförallt den industrialiserade världen.5 Kostnadsmässigt motsvarar en nedlagd polistimme cirka 

2,5 ordningsvaktstimmar.6 

 

Det råder för närvarande en kraftig begreppsförvirring angående olika typer av vakter. Ordnings-

vakten måste hållas isär från väktare, skyddsvakter och värdar av alla dess slag som exempelvis 

entrévärdar eller personer med orden ”Security”, ”Vakt” eller liknande tryck på sina kläder. Skydds-

vakten har helt andra befogenheter än ordningsvakten och kommer därför inte behandlas i denna 

uppsats och de övriga saknar de befogenheter som tillkommer ordningsvakten och som är av intresse 

för denna uppsats. Media tenderar att använda de olika vaktbegreppen som synonymer, något som 

uppmärksammats av Ekstrand i hans D-uppsats i kriminologi.7 Det är dock inte bara media som 

slarvar; rättsfallet RH 1989:100 handlar enligt rubriken om en ingripande ordningsvakt medan domen 

egentligen behandlar en ingripande väktare.8 Ytterligare exempel är rättsfallet RH 2012:59 som enligt 

sin rubrik handlar om två ingripande väktare medan domen egentligen behandlar två ingripande 

ordningsvakter. Problemet anses delvis vara kopplat till att väktare ibland också innehar ordnings-

vaktsförordnande. Att väktare kan inneha ordningsvaktsförordnande är i själva verket inget problem, 

det som blir avgörande för vilka rättsregler som blir tillämpliga är om personen för tillfället arbetar 

som väktare i väktaruniform eller ordningsvakt i ordningsvaktsuniform. Väktaren saknar de polisiära 

befogenheter som ordningsvakten erhåller genom 29 § polislagen (1984:387) (PL) som ger 

befogenheten att tillämpa 13 § PL. 

 

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör 

en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att 

ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst 

                                                 
1 Se Prop. 1979/80:122, s. 20. Se även DS 2003:50, s. 27. & Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 18.  
2 Se Prop. 1983/84:111, s. 90. 
3 Se SOU 2001:87, s. 50. Se även DS 2003:50, s. 27, s. 51. 
4 Se Prop. 1979/80:122, s. 20-24. 
5 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 17. 
6 Se SOU 2013:19, s. 143. 
7 Se Ekstrand, s. 28. 
8 Se Westerlund, s. 275. 
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område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en 

straffbelagd handling skall kunna avvärjas. 

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet 

skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. 

 

Jag har under hela min tid på juristprogrammet arbetat extra som ordningsvakt. Till mina kollegors 

förtret har de fått stå ut med ständiga frågor, utläggningar och diskussioner angående olika juridiska 

frågor som berör ordningsvakter. Många av diskussionerna har berört ordningsvaktens befogenheter 

och skyldigheter och då särskilt 13 § polislagen. Vad är ”allmän ordning”? När är en 

person ”ordningsstörande”? När får ett ingripande med stöd av 13 § PL faktiskt ske? Har en 

ordningsvakt någon skyldighet att ingripa? Det är dessa frågor denna uppsats ämnar besvara. 

 

Bland de poliser och ordningsvakter jag talat med verkar det råda stor oklarhet i hur 13 § PL får 

tillämpas. Exempelvis har jag nyligen fått erfara från kollegor som gått fortutbildningen för ordnings-

vakter samt från nyutbildade ordningsvakter i Stockholm, att ordningsvakter inte längre får avvisa 

eller avlägsna berusade personer från krogen. 13 § PL kan sägas innehålla en del vaga begrepp och 

hur dessa begrepp ska tolkas är av vikt för dels dem som ska tillämpa 13 § PL men också för dem 

som riskerar att bli utsatta för de tvångsåtgärder som 13 § PL ger befogenhet till. Oklarheten är 

följaktligen ytterst en rättssäkerhetsfråga i den bemärkelsen att förutsebarheten blir lidande. De 

ingripanden ordningsvakten kan göra för den allmänna ordningens upprätthållande innebär generellt 

mer eller mindre kännbara inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter.9 Dessa grundläggande fri- 

och rättigheter skyddas av 2 kap. 6 § Regeringsformen (1974:152) (RF) som stadgar att var och en är 

gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, samt 2 kap. 8 § RF som stadgar att 

var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Med det allmänna avses 

samhället när detta utövar offentlig makt (eller representanter för det allmänna, exempelvis poliser 

eller ordningsvakter.)10 Rätten till frihet skyddas vidare genom artikel 5 i Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).  

 

Synpunkter på denna uppsats tas tacksamt emot till David.Elm (at) gmail.com 

 

 

2. Metod 
 

I föreliggande uppsats kommer den sedvanliga rättsdogmatiska metoden att utnyttjas, d.v.s. studier 

av lagar, förarbeten, praxis samt doktrin. Dessa utgör de allmänt accepterade rättskällorna och syftet 

med metoden är att fastslå vad som är gällande rätt, d.v.s. fastslå den faktiska tillämpningen av de för 

uppsatsen relevanta lagrummen. När lagregler innehåller vaga uttryck får förarbeten och praxis 

betydelse för hur reglerna ska tolkas.11 

 

På grund av bristen på referatfall från Högsta domstolen och hovrätterna kommer mycket opublicerad 

underrättspraxis nyttjas, företrädesvis från hovrätterna. Detta påverkar de slutsatser som kan dras då 

dessa domar generellt har ett lågt prejudicerande värde. Underinstanserna har dessutom en tendens 

att inte heller göra enhetliga bedömningar i fall som är mycket lika varandra. Ett exempel på detta är 

två domar från hovrätten gällande fall där ordningsvakter har burit handskar med fyllning av sand 

                                                 
9 Se Sjöholm, s. 74f. 
10 Se Westerlund, s. 12. Se även Norée, Laga befogenhet, s. 82. 
11 Se Heuman, s. 129. 
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kring knogpartierna. I en dom från Svea hovrätt meddelad 2009-02-27 ansågs sådana handskar sakna 

legitimt användningsområde och ansågs omfattas av knivlagens bestämmelser. Hovrätten för västra 

Sverige ansåg dock i en dom meddelad 2010-03-23 att sådana handskar inte omfattades av knivlagens 

bestämmelser.12 Utöver problemet med att underrättspraxis kan vara inkonsekvent kan dessutom ett 

enda avgörande av Högsta domstolen omkullkasta all tidigare underrättspraxis som berör den aktuella 

rättsfrågan.13 De opublicerade hovrättsdomarna i förevarande uppsats har huvudsakligen inhämtats 

från databaserna på Infotorg, Karnov samt Zeteo. Utöver detta kommer även utlåtanden från JO och 

JK att användas. De utgör förvisso inte traditionsenliga rättskällor men domstolar och doktrin 

hänvisar ofta till deras utlåtanden vilket ger dem en viss tyngd. Även förarbetena till polislagen 

hänvisar till att den praxis och vägledning JO skapat angående tillämpningen av LTO14 äger fortsatt 

giltighet när det gäller polislagens 13 §.15 En ordningsvakts åtgärder är i allmänhet myndighets-

utövning vilket innebär att de därmed är underkastade JK:s och JO:s tillsyn.16 I föreliggande uppsats 

kommer även Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd att användas. Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd äger fortsatt tillämplighet enligt 2 § Lag (2014:580) med vissa 

bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen. Slutligen kommer även material 

publicerat av Folkhälsomyndigheten beaktas vid diskussionen om berusning och våld. 

 

Ordningsvakten har fått mycket uppmärksamhet i massmedia men har trots detta ägnats föga intresse 

i den rättsvetenskapliga litteraturen. Bristen på doktrin angående ordningsvakter är anmärkningsvärd 

med tanke på att det redan i förarbetena talas om en livlig debatt och den massmediala 

uppmärksamheten17 som följt vissa ingripanden från ordningsvakter. Detta är också förklaringen till 

varför det i föreliggande uppsats hänvisas till mycket polisrättslig litteratur. Befogenheten att använda 

13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för ordningsvakten.18 Viss försiktig-

het bör dock iakttas vid användandet av polisrättslig litteratur eftersom poliser i betydande 

utsträckning har fler befogenheter än ordningsvakter och dessa ytterligare befogenheter kan ibland 

överlappa med befogenheterna i 13 § polislagen. 

 

 

3. Ordningsvaktens verksamhetsområde 
 

Ordningsvaktens uppgift att upprätthålla allmän ordning har länge ansetts vara en av polisens primära 

uppgifter,19 vilket framgår av 1-2 §§ polislagen. Detta kan i sin tur jämföras med 1 § lagen (1980:578) 

om ordningsvakter (LOV) som stadgar att den som inte är anställd som polisman får förordnas att 

som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning. Med ordet ”medverka” har lag-

stiftaren velat poängtera att ordningsvakterna inte har ett ansvar för den allmänna ordningen som är 

jämställt med polisens. Ordningsvakterna ska ses som ett komplement till och aldrig som en ersättning 

för polisen.20 I förarbetena till LOV slås det fast att ”polisens generella ansvar för allmän ordning och 

säkerhet får inte äventyras eller ens sättas i fråga.”21 Ordningsvaktens uppgift avgränsas dessutom 

genom stadgandet i 1 § LOV eftersom de övriga av polisens uppgifter inte räknas upp. 

 

En ordningsvakt får endast tjänstgöra inom sitt verksamhetsområde (även kallat förordnandeområde). 

Områden som ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid är enligt huvudreglerna i 2-2 b §§ LOV;  

                                                 
12 Rättsfallens målnummer Svea hovrätt B 3258-08 samt Hovrätten för västra Sverige B 4708-09. 
13 Se Kleineman, s. 38. 
14 3 § LTO (lagen om tillfälligt omhändertagande) motsvarar i stor grad nuvarande 13 § PL (Se JuU 1983/84:27, s. 31). 
15 Se Prop. 1983/84:111, s. 98. 
16 Se SOU 1978:33, s. 63. 
17 Nu senast 9-14/2 2015, en rad artiklar i massmedia om två ordningsvakter som ingrep mot två barn i Malmö. 
18 Se SOU 1995:146, s. 139. Se även SOU 2013:85, s. 339 & Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 41. 
19 Se SOU 1979:6, s. 84, 134f. 
20 Se Prop. 1979/80:122, s. 25, 30, 64. 
21 Se Prop. 1979/80:122, s. 24. 
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1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § OL och cirkusföreställningar,  

2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § OL,  

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 8 

kap. 2 § alkohollagen (2010:1622), 

5. vid säkerhetskontroll i domstolar och vid offentliga sammanträden i kommuner och lands-

ting. 

 

Vid sidan om huvudreglerna finns en undantagsregel i 3 § LOV som anger att ordningsvakter får 

förordnas att tjänstgöra även i annat fall än enligt huvudreglerna om det finns ett särskilt behov och 

det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. I Stockholmsregionen är exempelvis tunnelbanan, 

pendeltågstrafiken, sjukhus, domstolar och köpcentrum typiska s.k. 3 § LOV-områden.22 Undantags-

regeln i 3 § LOV tillåter i princip att nästan vilket område som helst kan förordnas, vad som ska anses 

som ”särskilt behov” och av ”väsentlig betydelse från allmän synpunkt” är inte närmare definierat 

och bestäms därför någorlunda skönsmässigt av polismyndigheten. Detta har också lett till att olika 

polismyndigheters praxis på området har varierat, vissa har exempelvis förordnat nattöppna 

restauranger som inte serverar alkohol medan andra inte har gjort det.23 Innan lagen om ordnings-

vakter tillkom förordnades ordningsvakter för att hålla ordning vid kaféer, restauranger, industrier, 

köpcentrum, varuhus, campingplatser och idrottsanläggningar. På vissa orter även gator, torg, parker 

och andra allmänna platser.24 Förarbetena framhäver att ordningsvaktsförordnanden i vissa delar av 

landet då utfärdats i en utsträckning som knappast kan antas ha varit avsedd.25  

 

Enligt förarbetena är ”ett annat allmänt kännetecken för de uppgifter för vilka ordningsvakter mera 

regelmässigt bör kunna förordnas synes böra vara att det är fråga om ordningshållning av ett slag som 

— åtminstone i normalfallet — inte rimligen bör bekostas med statliga medel.”26 Det kan diskuteras 

vad som inte rimligen bör bekostas av statliga medel. Någon närmare diskussion förs inte i 

förarbetena och det blir därför svårt att dra någon skarp gräns. Därutöver får ordningsvakter inte heller 

förordnas att tjänstgöra ”… om uppgiften är av så kvalificerad art att den kräver polisutbildning.”27  

 

Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd bör utöver själva objektet för förordnandet även exempelvis 

ingångar till lokalen, infarter till området och särskilt upplåtna parkeringsplatser omfattas. Ett 

förordnandeområde kan också anses vara flexibelt, exempelvis en krogkö som sträcker sig utanför 

objektet. En ordningsvakt får dessutom ingripa mot ordningsstörningar som härrör från objektet och 

som sker i dess omedelbara närhet.28 Att ett förordnande omfattar även ingångar till lokalen, infarter 

till området o.s.v. stöds vidare av förarbetena där det uttalas att detta är självklart gällande punkterna 

1-3 i 2 § LOV. 29 Det bör dock noteras att den 4 punkten inte räknas upp, d.v.s. lokaler eller utrymmen 

där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. Det är 

anmärkningsvärt att förarbetena nyttjar ordet ”självklart” gällande punkterna 1-3 men uttrycker 

ingenting alls angående punkt 4. Trygghetsutredningen påpekar att förordnandeområde inte är helt 

oproblematiskt, en remissinstans poängterar exempelvis att begreppet ”omedelbar närhet” inte är helt 

lättolkat.30 

 

                                                 
22 Se https://polisen.se/PageFiles/288369/provade_bevakningsobjekt.pdf för samtliga 3 § LOV områden i Stockholm. 
23 Se DS 2003:50, s. 58. 
24 Se Prop. 1979/80:122, s. 18. Se även SOU 1978:33, s. 45. 
25 Se Prop. 1979/80:122, s. 21. 
26 Se Prop. 1979/80:122, s. 27. 
27 Se Prop. 1979/80:122, s. 27. 
28 Se RPSFS 2012:17 FAP 692-1, s. 7. 
29 Se Prop. 1979/80:122, s. 65. 
30 Se SOU 1995:146, s. 132. 
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I ett fall från hovrätten31 har en person som avvisats från en pub på grund av berusning begivit sig 

40-45 meter bort från puben till en allmän parkeringsplats och satt sig i en bil. Att ordningsvakten då 

försökte förhindra rattfylleribrott kan enligt hovrätten i detta fall inte falla inom dennes 

tjänsteåliggande att upprätthålla den allmänna ordningen vid puben. Att med uppsåt köra på 

ordningsvakten som försökt hindra fortsatt färd har därmed ansetts utgöra misshandel och inte våld 

mot tjänsteman. I ett annat fall från hovrätten32 ingrep en ordningsvakt 100-200 meter från den 

restaurang där han var förordnad att tjänstgöra. Ordningsvakten assisterade vid tillfället polisen och 

blev slagen i ansiktet vid ingripandet, men åtalet om våld mot tjänsteman ogillades. Hovrätten ansåg 

att ett ingripande så långt från den restaurang där han var förordnad inte fallit inom ramen för hans 

tjänsteåliggande att upprätthålla den allmänna ordningen vid restaurangen.  

 

Det bör noteras att i båda dessa fall har hovrätterna i sina domskäl hänvisat till RH 1989:100 i fråga 

om mål där en ordningsvakt ska ha agerat utanför sitt ”bevakningsområde”. Rättsfallet handlar enligt 

sin rubrik om en ordningsvakt som ingripit utanför det område han är satt att bevaka. Rättsfallet 

handlar dock egentligen om huruvida en väktare ska ha skydd enligt 17 kap. 5 § Brottsbalken 

(1962:700) (BrB) då han ingripit i ett bråk mellan en person och en ordningsvakt utanför det området 

som väktaren var satt att bevaka. I målet framgår det tydligt att hovrätten anser att väktaren ingripit i 

vad som närmast är att se som ett störande av den allmänna ordningen – vilket väktaren saknar 

befogenhet att göra. Detta mål torde således inte ha någon inverkan alls på huruvida ordningsvakter 

får ingripa i anslutning till de områden de är förordnade att tjänstgöra. Det är troligtvis så att rubriken 

till RH 1989:100 vilselett hovrätterna i de två ovan redovisade domarna.  

 

I andra fall har hovrätten godtagit att ordningsvakten agerat utanför sitt förordnandeområde, och RH 

1989:100 har då inte kommit att beaktats, åtminstone inte uttryckligen i domskälen. I ett fall från 

hovrätten33 har en ordningsvakt omhändertagit en man från en restaurang och överlämnat honom till 

polis på andra sidan gatan. Ordningsvakten har uppfattat att en annan gäst från restaurangen avsåg att 

störa eller förhindra polisens ingripande mot mannen och har omhändertagit även henne. 

Omhändertagandet har skett på gatan utanför restaurangen och gästen har invänt att ordningsvakten 

inte haft rätt att ingripa mot henne eftersom ingripandet skett utanför ordningsvaktens tjänstgörings-

område. Ordningsvakten överlämnade även henne till polisen och hovrätten har ansett att ordnings-

vakten haft rätt att ingripa. Det bör noteras att restaurangen faller in inom 2 § 4 p. LOV och därför 

inte är ett sådant verksamhetsområde som enligt förarbetena självfallet skulle omfatta även ingångar, 

infarter o.s.v.34 I ett annat fall från hovrätten35 har ordningsvakter ingripit i ett bråk utanför den bar 

(2 § 4 p. LOV) de var förordnande att tjänstgöra vid. Ingripandet har skett en våning ned i ett köp-

centrum men inom synhåll från baren. En av deltagarna i bråket slog en ordningsvakt i ansiktet vid 

ingripandet och personen dömdes för våld mot tjänsteman. Ytterligare exempel är ett fall från 

hovrätten36 där en man som redan blivit avvisad två gånger skulle avvisas igen. Mannen befann sig 

utanför rökrutan vid puben (2 § 4 p. LOV) när ordningsvakten skulle avvisa honom igen. Mannen 

slog då ordningsvakten och hovrätten konstaterade att ordningsvaktens ingripande hade skett i pubens 

omedelbara närhet och mannen dömdes för våld mot tjänsteman. I ytterligare ett fall från hovrätten37 

avvisade ordningsvakter ett par personer eftersom de konsumerat alkohol inne på området. Det 

uppstod bråk mellan personerna och ordningsvakterna cirka 10 meter utanför området då ordnings-

vakterna hade följt efter personerna för att kontrollera att dessa verkligen lämnade området. Hovrätten 

bortsåg från invändningen av personerna som avvisats om att ordningsvakternas ingripande skulle ha 

skett utanför det område där ordningsvakterna hade behörighet att agera. I flera andra fall har 

                                                 
31 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2101-11, meddelad 2012-04-24. 
32 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 443-12, meddelad 2012-10-29. 
33 Göta hovrätt, B 3389-08, meddelad 2009-09-16. 
34 Se Prop. 1979/80:122, s. 65. 
35 Svea hovrätt, B 633-14, meddelad 2014-10-14. 
36 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2493-13, meddelad 2014-04-30. 
37 Hovrätten för nedre Norrland, B 286-10, meddelad 2010-11-25. 



6 

 

hovrätten ansett att personer fått avlägsnas även utanför en restaurangentré (se närmare under 

rubriken ”befogenheter enligt 13 § polislagen”).38  

 

Rättsläget är som visats ovan oklart. De två fall där ingripandena har ansetts skett för långt utanför 

det förordnade området har domstolen hänvisat till ett publicerat avgörande som är vilseledande. I 

vilken utsträckning det har kommit att påverka utgången i målen går det inte att uttala sig om. I de 

övriga fallen har ordningsvakter fått agera utanför det förordnande området, men dessa fall har 

behandlat kortare avstånd från det förordnande området jämfört med de två första målen. Det får 

anses vara en brist att ordningsvakter inte vet om de får ingripa eller inte om något sker i anslutning 

till förordnandeområdet. Vid brottsliga handlingar med fängelse i straffskalan kan ordningsvakten 

precis som envar gripa i enlighet med 24 kap. 7 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB) och då torde 

det sakna betydelse om det sker inom eller utanför förordnandeområdet39. Gäller det dock enbart ett 

gräl eller en brottslig handling utan fängelse i straffskalan och ordningsvakten exempelvis tillämpar 

13 § PL kan det visa sig att platsen för ingripandet inte räknades till ”omedelbar närhet” av för-

ordnandeområdet och ordningsvakten riskerar att fällas för ansvar för brott. Det får vidare anses 

bristfälligt att ordningsvakter inte kan ingripa på ett tidigt stadium av en konflikt, exempelvis vid ett 

pågående gräl utanför förordnandeområdet utan måste vänta till dess att konflikten eventuellt 

eskalerat till en misshandel. Ännu tydligare blir det om man beaktar att någon är så berusad att denne 

utgör en fara för själv vid exempelvis en bilväg. En ordningsvakt som ingriper kan inte göra det med 

stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) utan måste åberopa 

en ansvarsfrihetsgrund som nöd. 

 

 

4. Ordningsvaktens befogenheter 
 

Enligt 1 kap. 1 § 3 st. RF utövas den offentliga makten under lagarna. Detta stadgande i grundlagen 

ger uttryck för den s.k. legalitetsprincipen. Principen innebär bl.a. att alla vålds- och tvångsåtgärder 

från det allmänna kräver lagstöd. De ingripanden ordningsvakten gör innebär som sagt i allmänhet 

mer eller mindre kännbara inskränkningar i enskildas grundlagsskyddade fri- och rättigheter, ex-

empelvis skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § RF. Att dessa rättigheter endast får 

begränsas genom lag framgår av 2 kap. 20 § RF. De tvångsåtgärder en ordningsvakt får vidta ska 

alltså ha lagstöd. För att en åtgärd ska räknas som kroppsligt ingrepp räcker det med att en ordnings-

vakt rycker, knuffar eller håller fast någon.40 Ordningsvaktens begränsade polisiära befogenheter 

gäller som sagt inom det förordnande området och regleras i 29 § 3 st. PL.41 

 

”Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte annat 

framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit 

någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas till närmaste 

polisman.“ 

 

10 a § PL ger befogenhet att fängsel får användas i vissa situationer och 13 § PL ger befogenhet att 

avvisa, avlägsna och omhänderta personer under vissa omständigheter. 13 § PL kommer att behandlas 

mer utförligt senare i uppsatsen. Utöver 13 § PL är även LOB tillämplig för ordningsvakter, med 

samma tillägg som gäller då en ordningsvakt har omhändertagit en person med stöd av 13 § PL, att 

den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas till närmaste polisman (10 § 2 st. LOB). 1 § LOB 

                                                 
38 Se bl.a. Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 510-13, meddelad 2013-06-11. Svea hovrätt, B 2978-13, meddelad 

2014-04-08. 
39 Ordningsvakten kan dock gå miste om tjänstemannaskyddet (17 kap. 1 § BrB) i vissa fall. 
40 Se Prop. 1983/84:111, s. 81. 
41 Se DS 2003:50, s. 33f. 
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stadgar att 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 omhändertas 

av en polisman. 1 § LOB är dock bara tillämplig om ” … den berusade anträffas på allmän plats eller 

i en port eller en trappuppgång eller annars inom ett område eller utrymme som gränsar till en allmän 

plats. Med allmän plats i denna mening avser man en plats – utomhus eller inomhus – som 

allmänheten har tillträde till och som även frekventeras av allmänheten. Även exempelvis butiker och 

restauranger är allmänna platser när de hålls öppna.”42 Eftersom LOB är en befogenhet som 

tillkommer ordningsvakten i och med förordnandet torde inte ordningsvakten kunna tillämpa LOB 

på någon som befinner sig utanför det förordnande området. 

 

Precis som envar kan även en ordningsvakt gripa en person som gör sig skyldig till ett brott med 

fängelse i straffskalan förutsatt att personen anträffas på bar gärning eller flyende fot enligt 24 kap. 7 

§ 2 st. RB samt enligt 35 § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare när 

det gäller personer som ej uppnått straffmyndig ålder. Rätten till s.k. provisorisk skyddsvisitation i 

19 § 1 p. PL framgår av 29 § 2 st. PL. Visitationen får ske när någon avlägsnats eller berövats friheten 

(omhändertagits eller gripits). Med skyddsvisitation (19 § 1 p. PL) avses att systematiskt känna i eller 

utanpå fickor eller kläder.43 Även väskor och andra medförda föremål kan undersökas men däremot 

får inte en undersökning göras av exempelvis en bil.44 Inte heller låsta portföljer, resväskor eller annat 

slutet förvaringsmedel (exempelvis ett paket som är tillslutet med tejp eller snöre) får undersökas.45 

 

 

5. Ordningsvaktens skyldigheter 
 

En ordningsvakt ska hålla polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans verksamhet 

och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom (7 § LOV). Enligt förarbetena kan 

sådana underrättelser exempelvis gälla bristande säkerhets- och ordningsföreskrifter eller behovet av 

förstärkningar för ordningens upprätthållande. Även arrangören av exempelvis en offentlig till-

ställning ska hållas underrättad, eftersom denna har ett ansvar för att god ordning råder.46  

 

En ordningsvakt har även rapporteringsskyldighet beträffande brottslighet, en skyldighet som dock 

är begränsad till sådant ordningsvakten erfarit under tjänsten.47 Enligt 4 § ordningsvaktsförordningen 

(1980:589) (OF) ska en ordningsvakt som får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal så 

fort som möjligt lämna rapport om det till en polisman. Vilka brott som hör under allmänt åtal 

definieras i 20 kap. 3 § RB som alla brott förutom de som är uttryckligen undantagna. Begreppet ”fått 

kännedom om” prövades av hovrätten i RH 2004:42. Ordningsvakter hade hittat en man inne på en 

restaurang som blödde från sitt ansikte. De misstänkte att han hade blivit slagen men 

ordningsvakterna rapporterade inte det till polismyndigheten. Hovrätten konstaterar att ”regeln i 

ordningsvaktsförordningen kan inte sägas vara klar och tydlig i sin utformning på ett sådant sätt som 

vore önskvärt. Det kan enligt hovrättens uppfattning till exempel inte ha varit lagstiftarens mening att 

med begreppet ’kännedom’ innefatta även rykten och andrahandsuppgifter av mer löslig karaktär, 

vars innehåll och vederhäftighet kan vara vansklig att bedöma, särskilt när de lämnas i en miljö där 

alkoholförtäring hör till bilden och uppgiftslämnaren många gånger kan vara mer eller mindre 

påverkad.” Domstolen ansåg att bestämmelsen i 4 § OF måste tolkas restriktivt, ordningsvakterna 

friades då handlandet ansågs utgöra endast ringa tjänstefel. En polisman har möjlighet att lämna 

                                                 
42 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 41f. 
43 Se Prop. 1983/84:111, s. 118. 
44 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 19 §. Se även Munck, Vilgeus, 

Johansson & Carlberg Johansson, s. 44. Samt Norée, Polisers rätt till våld, s. 67. 
45 Se SOU 1982:63, s. 100. 
46 Se Prop. 1979/80:122, s. 69. Se även Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 37. 
47 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 37. 
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rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och 

det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (9 § 2 st. PL). Rapporteftergift 

innebär att polisen kan besluta att inte rapportera ett brott när en erinran eller tillsägelse kan anses 

tillräcklig, detta är dock begränsat till bötesbrott. Denna möjlighet till rapporteftergift finns inte för 

ordningsvakter. 

 

Ordningsvakter har en skyldighet att föra protokoll över ingripanden som innebär att någon har 

avvisats, avlägsnats, omhändertagits eller gripits (27 § PL). Om en person blivit belagd med fängsel 

under ett frihetsberövande ska även ett fängselprotokoll upprättas (28 § PL). 

 

En ordningsvakt lyder under polismyndigheten och är skyldig att lyda en order som en polisman 

meddelar i tjänsten, s.k. förmans befallning (eller förmans order). Ordningsvakten är inte skyldig att 

lyda om det är uppenbart att ordern inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller om det är 

uppenbart att ordern strider mot lag eller annan författning (6 § LOV). En intressant fråga är i vilken 

utsträckning polisen kan ge ytterligare befogenheter till ordningsvakten. Får ordningsvakten på 

polisens order dirigera trafik? En ordningsvakt ska lyda order från en polisman men det är tveksamt 

att polisen på detta sätt skulle kunna utvidga ordningsvaktens befogenheter. Däremot torde en 

ordningsvakt kunna assistera polisen enligt 13 a – c §§ så länge det är en polisman som fattat beslutet 

om åtgärden. 

 

Vidare har ordningsvakten ”… också en skyldighet att följa de anvisningar som har meddelats av 

uppdragsgivaren (exempelvis arrangör av en offentlig tillställning), när dessa inte strider mot 

polisens, [det] ligger i sakens natur”.48 Detta följer av det ansvar arrangören har för att det ska råda 

god ordning.49 Ordningsvakten har vidare en skyldighet att visa upp sitt förordnande för envar som 

framställer en sådan begäran, förutsatt att en sådan begäran inte uppenbarligen framställs i 

trakasseringssyfte.50 Ordningsvakten har också tystnadsplikt (11 § LOV). 

 

 

5.1. Skyldigheten att ingripa 
 

Ordningsvakten har som ovan visats befogenhet att ingripa, men har ordningsvakten någon skyldighet 

att ingripa? Samtliga tre lagrum som ger ordningsvakten befogenhet att ingripa med tvångsmedel är 

formulerade som fakultativa föreskrifter, 13 § PL, LOB samt envarsgripande enligt 24 kap. 7 § RB. 

Dessa lagrum stadgar att ordningsvakten ”får” ingripa, inte att ordningsvakten ”ska” ingripa. Polisens 

skyldighet att ingripa går att uttyda ur 1-2 §§ PL. Polisen anses nämligen ha en otvivelaktig skyldighet 

att ingripa vid ordningsstörningar och brott.51 Kan man påstå att ordningsvakter har en sådan 

skyldighet? En möjlighet är att läsa ingripandeskyldigheten ur 1 § LOV. Ordningsvaktens uppgift är 

ett medverka till att upprätthålla allmän ordning och att ingripandeskyldigheten därmed skulle följa 

av sakens, eller arbetets natur. Det framgår entydigt av rikspolisstyrelsens föreskrifter att en 

ordningsvakt får utföra andra uppgifter än ordningshållning endast om sidouppgiften inte innebär att 

uppdraget att upprätthålla allmän ordning försummas.52 Att ordningsvakten har ett visst ansvar för att 

upprätthålla allmän ordning framgår vidare av förarbetena till LOV.53 Exempelvis uttalas att ”en 

viktig del i uppgiften att upprätthålla ordningen är att tillse att besökarnas säkerhet till person och 

egendom inte äventyras. Ordningsvakt är sålunda skyldig att ingripa då någon t.ex. blir hotad, 

misshandlad eller frånstulen sin egendom.”54 Ytterligare exempel från förarbetena är att det 

                                                 
48 Se Prop. 1979/80:122, s. 43, s. 69. 
49 Se SOU 1978:33, s. 162. 
50 7 kap. 3 § RPSFS 2012:17, FAP 692-1. 
51 Se Prop. 1983/84:111, s. 73, s. 84. Se även Westerlund s. 70-72. Samt Norée, Laga befogenhet, s. 68f. 
52 7 kap. 2 § RPSFS 2012:17, FAP 692-1. 
53 Se SOU 1978:33, s. 119, s. 161f. 
54 Se SOU 1978:33, s. 212. 
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är ”uppenbart är att ordningsvakt inte får underlåta att ingripa mot den som överskrider klara 

föreskrifter såsom exempelvis förbudet att medföra eller förtära rusdrycker vid offentlig till-

ställning.”55 Vid uppenbar ordningsstörning har ordningsvakten alltså enligt förarbetena en skyldighet 

att ingripa för ordningens upprätthållande. En skyldighet att ingripa är inte absolut (se närmare under 

rubriken ”regler och principer för ingripanden”). Bedöms ett ingripande som för riskfyllt behöver det 

inte genomföras men däremot måste polisen meddelas och tillkallas.56 I förarbetena framförs att med 

hänsyn till ordningsvaktens begränsade utbildning kan det inte krävas att denne ska ingripa mot alla 

brott och förseelser.57  

 

Enbart för att lagstiftningen har en fakultativ utformning innebär det alltså inte att ordningsvakten 

efter fritt skön kan välja att ingripa eller inte. Att exempelvis LOB är fakultativt utformad innebär att 

andra mindre ingripande åtgärder än omhändertagande kan vidtas om det kan anses tillräckligt. Om 

exempelvis en nära vän till den berusade är nykter nog att tillse att den berusade tas om hand kan det 

anses vara en tillräcklig åtgärd.58 I förarbetena till polislagen uttalas att en polisman självfallet bör 

anses vara skyldig att se till att det vidtas någon åtgärd om någon påträffas så berusad att han inte kan 

ta hand om sig själv. En sådan skyldighet kan sägas följa av allmänna principer.59 Det framgår också 

av ”Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer” att 

om förutsättningarna för omhändertagande är uppfyllda ska den berusade omhändertas om inte 

särskilda skäl talar emot det.60 Av detta följer således att det kan vara tjänstefel att inte omhänderta 

en person som är så berusad att han inte kan ta hand om sig själv.61 Norée påpekar att ”om någon är 

så berusad att den måste omhändertas eller inte är emellertid en bedömningsfråga. Det är dessutom 

så – vilket det inte borde vara – att svaret många gånger påverkas av andra faktorer än graden av 

berusning, till exempel om vederbörande har varit oförskämd mot polisen.”62 Här finns det en fördel 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv med att ordningsvakten omhändertar i enlighet med LOB eftersom 

beslutet då närmast kommer att omprövas av den polispatrull som kommer till platsen. Det sker med 

andra ord en extra förmansprövning av beslutet. 

 

 

5.2. Särskilt om envarsgripande 24 kap. 7 § BrB 
 

Som har visats ovan har en ordningsvakt en viss skyldighet att ingripa vid flagranta ordnings-

störningar och i enlighet med LOB, men har en ordningsvakt någon skyldighet att gripa någon som 

begår brott? Det känns tämligen långsökt att utläsa en skyldighet att gripa någon ur uppgiften att 

upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt som griper någon för brott kan endast göra detta med 

stöd av reglerna som gäller envar i 24 kap. 7 § 2 st. RB. Detta styrks vidare av hovrättens domskäl i 

ett mål som handlar om våld mot tjänsteman då en ordningsvakt har gripit en person: ”Ett sådant 

gripande kan inte ske med hänvisning till förordnandet som ordningsvakt. I det avseendet har en 

ordningsvakt inte större befogenheter än de som tillkommer envar enligt bestämmelsen i 24 kap. 7 § 

andra stycket rättegångsbalken.”63. En polisman får däremot inte gripa enligt 24 kap. 7 § 2 st. RB.64 

I en kommentar till rättegångsbalken framgår att ”varje medborgare är … gentemot det allmänna 

skyddad mot frihetsberövanden som sker utan stöd av lag (legalitetsprincipen). Medan en polisman 

till följd av detta inte kan gripa någon utan att det är särskilt tillåtet, gäller att enskilda personer kan 

                                                 
55 Se SOU 1978:33, s. 162. 
56 Jmf Westerlund, s. 9, “polistaktiska skäl”. 
57 Se SOU 1978:33, s. 212. 
58 Se Prop. 1975/76:113, s. 90, s. 123. 
59 Se Prop. 1983/84:111, s. 144. Se även Norée, Laga befogenhet, s. 70f. 
60 2 kap. 1 § RPSFS 2000:57, FAP 023-1. 
61 Se Prop. 1988/89:113, s 35. Se även Norée, Laga befogenhet, s. 324f. 
62 Se Norée, Polisers rätt till våld, s. 133. 
63 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2851-07, meddelad 2008-10-07. 
64 Se Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 24 kap. 7 §.  
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företa en sådan åtgärd, om det inte är förbjudet.”65 Här blir problemet med ordningsvaktens mellan-

ställning tydlig.  

 

Syftet med gripanden är för ”… brottssakens utredande och straffrättskipningens genomförande säkra 

sig om den som är misstänkt för straffbelagd gärning”.66 Detta kan jämföras med syftet med 

ingripanden enligt 13 § PL som är att upprätthålla den allmänna ordningen. Frågan om ordnings-

vakten har skyldighet att gripa någon brottsmisstänkt vållar nog i praktiken sällan problem då 

ordningsvakten kan gripa vid brott och i de flesta fall rimligen gör det. Det skulle vara närmast 

stötande om ordningsvakten låter någon lämna platsen när han nyss begått en synnerligen grov 

misshandel om det finns både möjlighet och medel tillgängligt för att gripa och lagföra personen för 

brottet. Polisen har dock i jämförelse många gånger en skyldighet att gripa.67 Den laga befogenheten 

utgör en objektiv ansvarsfrihetsgrund och för en polisman innebär detta att denne i regel går fri från 

ansvar även om han misstagit sig beträffande omfattningen av den laga befogenheten.68 Hovrätten 

uttalade i RH 1998:90 att ”denna rätt för enskilda personer att verkställa frihetsberövande är mera 

inskränkt än den som enligt första stycket samma bestämmelse gäller för polisman.” Ordningsvakter 

bör därmed undvika att gripa folk om det inte är uppenbart att de har begått det aktuella brottet. Ett 

mindre lyckat envarsgripande kan leda till att ordningsvakten döms för olaga frihetsberövande 4 kap. 

2 § BrB, vilket är ett brott med 1-10 års fängelse i straffskalan.  

 

Det faktum att poliser och ordningsvakter har olika gripandegrunder får andra konsekvenser, 

exempelvis kan en ordningsvakt gripa för brottet ohörsamhet mot ordningsmakt 16 kap. 3 § BrB 

eftersom fängelse finns i straffskalan. Polisen saknar dock den möjligheten på grund av att normal-

påföljden för ohörsamhet mot ordningsmakten är böter.69 Detta borde inte heller innebära några 

praktiska problem då polisen kan frihetsberöva personen i fråga på andra grunder, som exempelvis 

13 § PL.70  

 

Av 9 § LOB följer att någon som ska gripas enligt 24 kap. RB inte får omhändertas eller hållas kvar 

enligt LOB. En liknande lydelse finns i 18 § PL som stadgar att någon som ska gripas enligt 24 kap. 

RB inte får omhändertas enligt 13 § PL. Ordningsvakter ”får” som sagt gripa enligt 24 kap 7 §, detta 

är en rättighet som tillkommer envar. Polisen å andra sidan ska gripa om skäl för det föreligger.71 

Frågan är om 9 § LOB och 18 § PL då gäller en ordningsvakt avseende gripanden enligt rättegångs-

balken. Svaret torde bli nej eftersom en ordningsvakt som, argumenterats för ovan, inte har en 

skyldighet att gripa någon. Huruvida ett gripande har företräde framför ett omhändertagande enligt 

13 § PL eller LOB torde dock sakna större praktisk betydelse då båda formerna av ingripanden 

resulterar i överlämnande till närmaste polisman. Detta är ytterligare en konsekvens av den valda 

lagtekniska lösningen av ordningsvaktens gripandemöjligheter. Däremot har LOB givetvis företräde 

framför 13 § PL även för ordningsvakter enligt 9 § LOB. 

 

Något som är vanligt vid envarsgripande är att den gripne förs till ett rum i väntan på polis. I en 

kommentar till rättegångsbalken anförs att ”institutet envarsgripande synes inte innefatta någon rätt 

att förflytta den gripne annat än i den mån detta är praktiskt motiverat inför ett överlämnande av den 

gripne till polisman.”72 Frågan prövades i fallet RH 2008:58, som visserligen rörde ett envarsgripande 

utfört av en väktare och inte en ordningsvakt.73 Väktaren grep en snattare i ett trapphus och förde 

                                                 
65 Se Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 24 kap. 7 §. 
66 Se Sjöholm, s. 219. 
67 Se Norée, Laga befogenhet, s. 257. Se även Norée, Polisers rätt till våld, s. 153. 
68 Se Boucht, s. 283. Se även Norée, Laga befogenhet, s. 213, 265. 
69 Se Westerlund, s. 229. 
70 Se SOU 1993:60, s. 184. Se även Westerlund, s. 93. 
71 Se Westerlund, s. 59ff. Se även Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 24 kap. 7 §. 
72 Se Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 24 kap. 7 §. 
73 Befogenheten att företa ett envarsgripande är dock densamma för väktaren som för ordningsvakten. 

https://lagen.nu/1942:740#K24
https://lagen.nu/1942:740
https://lagen.nu/1942:740
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sedan den gripne cirka 50 meter till en toalett. Hovrätten resonerade att det får anses gå utöver den 

rätt som tillkommer envar enligt 24 kap. 7 § RB, att mot den gripnes vilja och med våld föra denne 

en så lång sträcka som det här var fråga om. Att en ordningsvakt kan flytta en omhändertagen råder 

det ingen tvekan om (se under rubriken ”befogenheter enligt 13 § polislagen”). Frågan är dock om en 

ordningsvakt får flytta en person som är gripen enligt 24 kap. 7 § RB. Det enda stödet för en sådan 

åtgärd skulle vara 8 § 2 st. LOV som stadgar att ”när en ordningsvakt ingriper ska han se till att 

åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med 

hänsyn till dess syfte”. En förflyttning skulle kunna motiveras av integritetsskäl för den gripne, men 

om denne motsätter sig en sådan åtgärd kan knappast sådana skäl åberopas. Som lagtexten är 

utformad blir det svårt att motivera en förflyttning av säkerhetsskäl.  

 

I två av de fall som granskats har ordningsvakter flyttat en gripen person. I det första fallet74 har en 

man gripits utanför ett centrum för brott mot knivlagen och sedan förts till centrumets s.k. av-

räkningsrum. I det andra fallet75 har en person lånat en telefon på en stadsdelsförvaltning som denne 

kastat i golvet och sedan avvikit från platsen. Ordningsvakten på plats följde efter och grep personen 

och förde denne tillbaka till stadsdelsförvaltningen. Min uppfattning är att domstolen generellt godtar 

att en gripen förflyttas vilket stöds av utgången i de två fallen. Det vore en märklig ordning att det är 

tillåtet att förflytta en person omhändertagen med stöd av 13 § PL medan det inte är tillåtet att förflytta 

en person gripen med stöd av 24 kap. 7 § RB. Huruvida ordningsvakter faktiskt har befogenhet att 

flytta på gripna får dock anses vara oklart.  

 

Ett annat problem som ordningsvakten ofta ställs inför är att ordningsvakten inte själv ser att brottet 

begås – exempelvis att någon påstår att en annan person har begått en misshandel. Som påpekats 

krävs det att ordningsvakten påträffar personen på ”bar gärning” eller ”flyende fot” för att kunna 

tillämpa envarsgripande. I två fall76 har ordningsvakter gripit först efter att stölderna iakttagits genom 

övervakningskameror och detta har inte utgjort något hinder för ett envarsgripande. Det krävs inte 

någon specifik bevisstyrka angående brottet och det är inte nödvändigt att ordningsvakten ska ha sett 

brottet för att ett envarsgripande ska vara möjligt.77 Ordningsvakten har med andra ord viss möjlighet 

att gripa på baserat på andrahandsuppgifter. Detta är dock inte helt oproblematiskt vilket visar sig 

efter genomgång av underrättspraxis. I fyra fall har ordningsvakter gripit personer baserat på 

andrahandsuppgifter och personerna som gripits har sedan kommit att fällas till ansvar.78 I tre andra 

fall har ordningsvakter gripit personer baserat på andrahandsuppgifter där åtalet mot personerna 

senare kommit att ogillas.79 Ett felaktigt envarsgripande kan som sagt sluta med att en domstol senare 

dömer ordningsvakten för olaga frihetsberövande. Personen som uppmärksammade brottet och 

pekade ut gärningsmannen kan exempelvis avvika (ordningsvakten saknar för övrigt befogenhet att 

hålla kvar vittnen, dessa kan därför välja att lämna platsen när de själva behagar). Ordningsvakten 

kan därför bli stående med en person gripen på oklara grunder. Ordningsvakten bör därför iaktta 

försiktighet då denna envarsgriper i enlighet med 24 kap. 7 § RB.  

 

Ett fall från hovrätten80 kan ägnas särskild uppmärksamhet. Två personer har suttit bredvid varandra 

och en ordningsvakt har noterat att ena personen tagit något från sin ficka och överlämnat det till den 

andra personen. Ordningsvakten uppfattade det som att personerna försökt dölja överlämnandet och 

misstänkte att det kunde röra sig om narkotika. Ordningsvakten har sedan tilltalat personerna och bett 

                                                 
74 Svea hovrätt, B 7014-14, meddelad 2014-09-01. 
75 Svea hovrätt, B 4255-13, meddelad 2013-12-20. 
76 Hovrätten för övre Norrland, B 1024-14, meddelad 2015-04-08, Svea hovrätt, B 11697-14, meddelad 2015-02-24. 
77 Se Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 24 kap. 7 §. Se även Boucht, s. 311. 
78 Svea hovrätt, B 10198-04, meddelad 2006-02-15, Svea hovrätt, B 11449-13, meddelad 2014-02-04, Svea hovrätt, B 

1818-14, meddelad 2014-06-24, Svea hovrätt, B 4286-14, meddelad 2014-08-28. 
79 Hovrätten för västra Sverige, B 1076-14, meddelad 2015-01-28, Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1711-14, 

meddelad 2014-09-16, Svea hovrätt, B 8928-05, meddelad 2006-05-08. 
80 Svea Hovrätt, B 1334-15, Meddelad 2015-04-13. 
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mottagaren att överlämna det personen har i sina fickor. Personen har då överlämnat en liten brun bit 

som senare visat sig vara cannabis. Detta ingripande är ett typexempel på ett tveksamt envars-

gripande. Ordningsvakten har inte sett vad personerna överlämnade och det kan finnas andra helt 

legitima anledningar till varför man vill dölja en överlämning av något. Att ordningsvakten sedan ber 

någon tömma sina fickor är högst tveksamt. Personen som blir ombedd kan uppfatta att ordnings-

vakten handlar i myndighetsutövning och känna sig tvingad att medverka.81 Huruvida en person kan 

samtycka till en sådan åtgärd som ordningsvakten vidtagit i detta fall är tveksamt.  

 

Skyldigheten att ingripa vållar sällan större praktiska problem – ordningsvakten ingriper rimligen när 

han har befogenhet och möjlighet. Problemet är dock att reglerna kring institutet envarsgripande inte 

är tydliga nog, vilket riskerar att sätta ordningsvakten i en besvärlig position. Ordningsvakten som 

begår ett felaktigt envarsgripande riskerar som sagt att fällas till ansvar för olaga frihetsberövande. 

En ordningsvakt som blir misstänkt för den typen av brott kan stängas av från tjänstgöring eller få sitt 

förordnande återkallat i enlighet med 9 § LOV. Att vidare utreda envarsgripandeinstitutet går utanför 

syftet med denna uppsats.  

 

 

5.3. Regler och principer för ingripanden 
 

De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas i 2 kap. 6 § RF som stadgar att var och en är gentemot 

det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, samt 2 kap. 8 § RF som stadgar att var och 

en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Dessa fri- och rättigheter får i enlighet 

med 2 kap. 20 § RF enbart begränsas genom lag. Dessutom kräver legalitetsprincipen att samtliga 

vålds- och tvångsåtgärder från det allmänna kräver stöd i lag. JO har i ett beslut uttalat att ”av 

legalitetsprincipen följer att en myndighet – oavsett vad den anser om behovet av ett visst förfarande 

– inte får tillämpa en lagregel på sådant sätt att den i praktiken utvidgar regelns tillämpningsområde 

utöver vad som följer av lagtexten och dess förarbeten.”82 JO hänvisar i samma beslut också till vad 

Högsta domstolen uttalade i NJA 1996 s. 577 om att när det är fråga om ett undantag från en 

grundlagsskyddad rättighet finns en särskild anledning till restriktivitet vid tolkningen av 

bestämmelser. Saknas lagstöd får således varken våld eller tvång förekomma vid ett ingripande från 

ordningsvaktens sida. Ingripandena ska dessutom syfta till att upprätthålla den allmänna ordningen. 

Reglerna för ordningsvaktens ingripanden regleras närmare i 8 § LOV. 

 

Enligt 8 § 1 st. LOV får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver för att 

verkställa en åtgärd och han bör i första hand lösa situationen genom upplysningar och uppmaningar. 

Paragrafen ger uttryck för den s.k. behovsprincipen. Det finns sällan skäl att avstå från denna 

möjlighet att vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.83 Behovsprincipen innebär att våld 

absolut inte får användas om det inte är nödvändigt för att lösa uppgiften. Om exempelvis en person 

för oljud men genast slutar vid tillsägelse finns det ingen anledning till någon vidare åtgärd.84 

Dessutom bör en ordningsvakt först varna en person som riskerar att utsättas för våld om 

omständigheterna medger detta.85 Regeln innebär också att hjälpmedel så som batong inte får 

användas om ordningsvaktens kroppskrafter är tillräckligt för att lösa uppgiften.86 Första stycket 

sammanfattas i förarbetena till LOV som: ”Principen skall alltså vara att försöka lösa uppgiften med 

användande av lindrigaste möjliga medel ...”.87 

 

                                                 
81 Se SOU 1995:47, s. 144f. 
82 JO Beslut, dnr: 3505-1996, JO 1998/99, s. 107. 
83 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 39. 
84 Se Sjöholm, s. 91. 
85 Jmf Norée, Polisers rätt till våld, s. 32. 
86 Se Norée, Polisers rätt till våld s. 98. 
87 Se Prop. 1979/80:122, s. 70. 
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Enligt 8 § 2 st. LOV ska en ordningsvakt när han ingriper se till att åtgärden inte väcker onödig 

uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte. 

Samma lydelse går att finna i 17 § PL som också gäller ordningsvakten då denne ingriper med stöd 

av 13 § PL. Den sista meningen i 17 § PL om förvar är dock ej tillämplig för ordningsvakter. 8 § 2 st. 

LOV ger bl.a. uttryck för att proportionalitetsprincipen ska iakttas vid genomförande av ett omhänder-

tagande.88 Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och olägenheter som ingripandet kan 

medföra för ett motstående intresse inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet.89 Ett 

motstående intresse som alltid föreligger är att ett ingripande innebär en inskränkning av någons 

grundläggande fri- och rättigheter. Gränsen mellan ett ordningsstörande beteende och politiska 

åsiktsyttringar vid demonstrationer är ett typiskt exempel där det finns ett ytterligare motstående 

intresse som måste beaktas.90  

 

Behovs- och proportionalitetsprinciperna ligger mycket nära varandra91 och anses gälla generellt även 

om de inte skulle ha formulerats direkt i lagen.92 De anses vara av sådan vikt att de därtill uttrycks 

igen i 10 § 1 st. PL genom formuleringen ”…i den mån andra medel är otillräckliga och det med 

hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd”93. 

Principerna är även kodifierade i 13 § PL vid ordningsstörning eller befarad ordningsstörning då 

åtgärden ska vara ”nödvändig” för att ordningen ska kunna upprätthållas.  

 

En ordningsvakt får som sagt inte använda strängare medel än vad förhållandena kräver enligt 8 § 

LOV. Paragrafen har varit föremål för prövning ett flertal gånger då ordningsvakter har blivit 

anklagade för ”övervåld”, d.v.s. har brukat mer våld än nödvändigt och gått utöver vad som varit 

befogat, vilket därmed stått i strid med behovs- och proportionalitetsprincipen (se närmare under 

rubriken ”våldsanvändning vid ingripanden”). Norée påpekar att ”det säger sig självt att principerna 

om behov och proportionalitet inrymmer många och svåra bedömningsmoment som ställer stora krav 

på polisers omdöme, insikter och erfarenheter”.94 Här kan erinras att ordningsvaktsutbildningen är 2 

veckor lång vilket kan jämföras med polisutbildningens 2,5 år. Norée tillägger att ”därtill kommer att 

det rådrum som en polis får vid ett ställningstagande brukar vara kort. Polisen hinner inte göra lika 

ingående avvägningar som jurister kan göra i efterhand.”95 Samma problem kan uppstå även för 

ordningsvakter som många gånger befinner sig i en liknande arbetsmiljö. Ett annat problem är att vad 

som kan framstå som ett enkelt ingripande till en början kan utveckla sig till en nödvärnssituation. 

 

Vid ingripanden mot ordningsstörning eller befarad ordningsstörning enligt 13 § PL krävs vidare att 

åtgärden ska vara nödvändig för att upprätthålla den allmänna ordningen. Nödvändighetsrekvisitet är 

som påpekats ett ytterligare uttryck för behovsprincipen.96 Detta rekvisit har prövas i RH 2012:59 då 

två ordningsvakter omhändertog en man som var på väg att lämna platsen. Eftersom mannen var på 

väg att lämna platsen var ingripandet inte ”nödvändigt för att ordningen skulle kunna upprätthållas” 

och därmed inte heller befogat. Ordningsvakterna dömdes för misshandel och olaga frihetsberövande. 

Slutsatsen som kan dras av rättsfallet är att om en person som stör ordningen är på väg att lämna 

platsen kan inget ingripande ske då det knappast kan anses nödvändigt för att upprätthålla den 

allmänna ordningen.  

 

En annan allmän rättsprincip som har betydelse för ordningsvaktens ingripanden är ändamåls-

                                                 
88 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 41. 
89 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 41. 
90 Se Kühlhorn, s. 84, Se även Westerlund s. 138. 
91 Se Norée, Laga befogenhet, s. 76. 
92 Se Prop. 1983/84:111, s. 72. 
93 Se JuU 1983/84:27, s. 29. 
94 Jmf Norée, Polisers rätt till våld, s.35. Se även Sjöholm s. 97f. 
95 Se Norée, Laga befogenhet, s. 77. Se även Norée, Polisers rätt till våld, s. 35.  
96 Se Sjöholm, s. 180. 
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principen, som innebär att tvångsmedel enbart får användas för det syftet som faktiskt anges i lag.97 

Exempelvis får skyddsvisitation enligt 19 § 1 p. PL enbart ske för att leta efter vapen eller andra 

farliga föremål, den får inte användas med syftet att leta efter narkotikapreparat på en person som 

exempelvis avlägsnas med stöd av 13 § PL. Om narkotika påträffas vid en skyddsvisitation kan 

personen dock gripas i enlighet med. 24 kap. 7 § RB. I svensk rättsordning finns principerna om fri 

bevisföring och fri bevisvärdering – att narkotikan påträffas vid en skyddsvisitation utgör med andra 

ord inget hinder för ett envarsgripande.98 

 

Ytterligare rättsprinciper av betydelse är likhetsprincipen och objektivitetsprincipen vilka är 

grundlagsfästa i 1 kap. 9 § RF. De innebär att alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska ta 

hänsyn till allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Om två personer stör 

ordningen på samma plats på samma sätt måste ordningsvakten ingripa mot båda – godtycklig 

särbehandling strider mot både likhetsprincipen och objektivitetsprincipen.99 Likhetsprincipen vållar 

inga större problem för ordningsvakten men det kan noteras att på evenemang där både poliser och 

ordningsvakter tjänstgör riskerar den som beter sig förargelseväckande genom exempelvis offentlig 

urinering ordningsbot om polisen ingriper men inte när ordningsvakten gör det. 

 

 

6. Befogenheter enligt 13 § polislagen 
 

Baserat på tidigare argumentation är det rimligt att påstå att ordningsvakten har en viss skyldighet att 

ingripa vid ordningsstörningar. Ordningsvaktens möjlighet att ingripa i och med förordnandet regleras 

i LOB och i 13 § PL.  

 

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör 

en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att 

ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst 

område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en 

straffbelagd handling skall kunna avvärjas. 

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet 

skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. 

 

Paragrafen kan därmed tillämpas i fyra skilda situationer;100 

1. Vid ordningsstörning, 

2. Vid omedelbar fara för ordningsstörning, 

3. Vid brott, 

4. Vid fara för brott. 

 

De olika tvångsåtgärderna som kan vidtas med stöd av paragrafen är uppdelade i tre steg; avvisande, 

avlägsnande och omhändertagande. Ett avvisande innebär att man säger åt personen som är föremål 

för ingripandet att lämna platsen.101 Ett avvisande kan också innebära att en person hindras tillträde 

till ett område eller en byggnad, exempelvis att ordningsvakten nekar någon inträde.102 En person 

som accepterar ett avvisande och självmant lämnar platsen behöver inte underkasta sig en s.k. skydds-

                                                 
97 Se Westerlund, s. 74. 
98 Se Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 1 §. 
99 Se Norée, Laga befogenhet, s.71f. Se även Sjöholm, s. 100. 
100 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 13 §. 
101 Se Westerlund, s. 89. Se även Boucht, s. 169. 
102 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 41. 
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visitation. 29 § 2 st. PL reglerar att en ordningsvakt endast får genomföra en skyddsvisitation vid ett 

laga frihetsberövande eller vid ett avlägsnande. Vid ett avvisande får med andra ord ingen 

skyddsvisitation genomföras.103  

 

Till skillnad från ett avvisande förekommer det vid ett avlägsnande ett fysiskt element.104 Med 

avlägsnande menas att personen förs bort från det område där han befinner sig. Enligt förarbetena till 

LOV gäller för ordningsvaktens del att ett ”avlägsnande skall ske omedelbart och i ett sammanhang, 

varvid den avlägsnade skall avlämnas omedelbart utanför området.”105 Vid genomgång av 

opublicerad praxis framgår det att domstolarna verkar acceptera avlägsnanden längre bort än vad som 

uttalats i förarbetena. I ett fall ansåg hovrätten att en person befann sig utanför restaurangen, men 

ändå så pass nära entrén att personen fortfarande kunde avlägsnas.106 I ett annat fall var ett 

avlägsnande cirka 100 meter bort från en restaurang godtagbart.107 Det riskerar att medföra problem 

om ordningsvakten inte kunde avlägsna personer längre bort än precis utanför området, exempelvis 

om någon stör utanför förordnandeområdet men störningarna har återverkningar inom området – 

exempelvis oljud. 

 

Polisen har möjlighet att avlägsna personer längre bort än ordningsvakter. Detta är dock inte 

oproblematiskt eftersom ett avlägsnande som innefattar ett längre påtvingat kroppsligt ingrepp kan 

anses utgöra ett omhändertagande.108 I RH 1996:24 dömdes en polisman för olaga frihetsberövande 

då avlägsnandet som genomfördes ansågs utgöra ett omhändertagande. Risken för detta är lägre för 

ordningsvakten då omhändertaganden ofta innebär att invänta polisman medan ett avlägsnande 

innebär att personen förs ut från området/platsen och lämnas utanför. Viss försiktighet måste dock 

även ordningsvakten iaktta så att ett avlägsnande inte uppfattas som ett omhändertagande (se rättsfall 

nedan). 

 

Om ett avvisande eller ett avlägsnande bedöms vara otillräckligt får den berörde personen omhänder-

tas. Att ett omhändertagande är en mer långtgående åtgärd än ett avlägsnande framgår direkt av 

paragrafen.109 I förarbetena till polislagen uttalas att för att ett så kraftigt ingripande som omhänder-

tagande ska komma i fråga bör det förutsättas att det är en fråga om brott eller omedelbar fara för 

brott.110 Gällande skillnaden mellan ett avlägsnande och ett omhändertagande anses ett omhänder-

tagande regelmässigt syfta till att föra en person till en plats (i ordningsvaktens fall exempelvis ett 

rum, i väntan på polis), medan ett avlägsnande syftar till att föra en person från en plats.111 Ett 

omhändertagande kan ske direkt ”om det redan från början framstår som gagnlöst att tillgripa ett 

avlägsnande … I sådant fall är det naturligtvis av värde om det av dokumentation beträffande 

omhändertagandet framgår vilka omständigheter som har motiverat det.”112 Ett omhändertagande får 

inte vara längre än 6 timmar och denna tid räknas från det att omhändertagandet påbörjats. Om det 

exempelvis tar polisen 2 timmar att komma till platsen får personen vara omhändertagen i max 4 

timmar till.113 Polisrättsutredningen utredde grunderna för polisens omhändertaganden genom att gå 

igenom polisens omhändertagandeblad. Utredningen konstaterade att anledningen till omhänder-

tagandet i många fall var att personen stört den allmänna ordningen, dock utan angivelse av vad som 

legat till grund för polismannens bedömning. I många av fallen hade den omhändertagne begått brott, 

                                                 
103 Se Westerlund, s. 106. 
104 Se Boucht,, s. 169. 
105 Se SOU 1978:33, s. 220. 
106 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 510-13, meddelad 2013-06-11. 
107 Svea hovrätt, B 2978-13, meddelad 2014-04-08. 
108 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 39. 
109 Se JuU 1983/84:27, s. 32f. 
110 Se Prop. 1983/84:111, s. 32. 
111 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 13 §. 
112 Se Prop. 1983/84:111, s. 98. 
113 Se Prop. 1983/84:111 s. 110. 
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vilket dock inte har anmälts eller rapporterats.114 Rikspolisstyrelsen konstaterar i sin tillsynsrapport 

från 2014 att det vid polisens ingripanden enligt 13 § PL förekommer brister vid dokumentationen.115 

Även JO har kritiserat polisens dokumentation vid tillämpningen av 13 § PL ett flertal gånger där JO 

menar att dokumentationen i flera fall varit så pass bristfällig att händelsen inte ens gått att utreda.116 

JO uttalade exempelvis i ett beslut att ”jag vill särskilt framhålla att det inte är tillräckligt att som 

grund för ett ingripande ange endast det lagrum som har tillämpats.”117 Det saknas anledning att anta 

att ordningsvaktens rapporter skulle vara bättre än polisens, förutom i de fall då polisen som kommer 

till platsen är missnöjd med dokumentationen från ordningsvakten som då får korrigera den direkt på 

plats.  

 

Var gränsen mellan avlägsnande och omhändertagande går har även prövats av hovrätten118 i ett fall 

där tre ordningsvakter blev åtalade för bl.a. tjänstefel efter att de med tvång fört två personer från en 

nattklubb till en angränsande restaurang som för tillfället var tom. Efter några minuter hade 

ordningsvakterna gjort bedömningen att de två personerna hade lugnat sig så pass mycket att ett 

avlägsnande inte längre var nödvändigt. Ordningsvakterna beslutade då att de istället kunde avvisas 

och därmed tilläts de gå ut via nattklubbens entré där de från början kommit in. Hovrätten konstaterar 

att ”ett ingripande som har följts av ett visst frihetsberövande – om än tämligen kortvarigt – måste 

anses gå utöver vad som utgörs av ett avlägsnande i lagens mening och måste därmed betraktas som 

ett omhändertagande.” Domstolen konstaterar att det i målet är ostridigt att de omhändertagna inte 

överlämnats till närmaste polisman och frågan är om ordningsvakterna har åsidosatt vad som vid 

myndighetsutövning gällt för uppgiften. Domstolen konstaterar också att ”gränsdragningen mellan 

vad som ska anses utgöra ett avlägsnande respektive ett omhändertagande är inte självklar. Praxis på 

området synes mycket begränsad. Det har inte heller framkommit annat än att de tilltalade inte 

utbildats närmare angående gränsdragningsproblematiken. De tilltalades handlande kan mot denna 

bakgrund inte heller anses utgöra straffbar oaktsamhet. Hovrätten finner därför att de tilltalades 

agerande sålunda faller utanför det straffbara området för tjänstefel.” Det bör noteras att det vid 

tidpunkten för domen inte i ”Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter” 

nämndes något huruvida ordningsvakter får häva omhändertaganden eller gripanden. Ett problem 

som rättsfallet inte belyser, men som förekommer på nattklubbar, är att musiken ibland är så pass hög 

att det är omöjligt att föra en normal konversation. Det kan således vara nödvändigt att förflytta sig 

av kommunikationsskäl. Det vore orimligt att bedöma ett sådant förfarande som ett omhändertagande. 

 

Av förarbetena till polislagen framgår att ”förutsättningarna för frigivande skall prövas fortlöpande 

med början omedelbart efter det att ett omhändertagande ägt rum. I och för sig kan den 

omhändertagne friges redan på platsen för omhändertagandet.”119 För ordningsvaktens del 

tillkommer dock regeln att den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas till närmaste polisman 

enligt 29 § 3 st. PL. Lagtextens ordalydelse att en omhändertagen skyndsamt ska överlämnas till 

närmaste polisman kolliderar således med motivuttalandena om att prövningen över huruvida ett 

omhändertagande ska bestå ska ske fortlöpande. Föreligger inte längre skäl för ett omhändertagande 

borde personen onekligen släppas snarast möjligt. Om exempelvis en person stört en offentlig 

tillställning, men tillställningen är slut, finns det inte längre skäl för att personen ska vara fortsatt 

omhändertagen. Att en person inte i onödan är frihetsberövad torde väga tyngre än den utformade 

lagtexten om ett skyndsamt överlämnande till närmaste polisman. En ordningsvakt kan förvisso alltid 

kontakta polismyndigheten och be om tillstånd att släppa personen men det torde egentligen inte vara 

                                                 
114 Se SOU 1993:60, s. 136f. 
115 Rikspolisstyrelsens - Tillsynsrapport 2014:6, s. 32f. 
116 Se bl.a. JO Beslut, dnr: 2928-2007, 2008-08-26, JO Beslut, dnr: 3489-2001, 2002-08-22, JO Beslut, dnr: 2053-2006, 

2007-09-26. 
117 JO Beslut, dnr: 3489-2001, 2002-08-22. 
118 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2855-07, meddelad 2008-06-02. 
119 Se Prop. 1983/84:111, s. 110. 
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nödvändigt. Visst stöd för detta argument finns i ett yttrande från Lagrådet120 som visserligen rör 

envarsgripande enligt 24 kap. 7 § RB, men där lydelsen ”skyndsamt överlämnas till närmaste 

polisman” diskuteras: 

 

”Syftet med bestämmelsen om skyndsamt överlämnande till närmaste polisman, 

alltså ett fysiskt överlämnande, är knappast att polisen genast skall kunna 

kontrollera om gripandet varit lagligt eller få en möjlighet att genast förhöra den 

gripne. Syftet är snarare att säkerställa att ett fortsatt frihetsberövande inte äger 

rum utan myndighetskontroll. Lagrådet tvivlar därför på att det skulle finnas något 

lagligt hinder för den gripande att släppa den gripne (jfr rörande anhållande NJA 

II 1943 s. 329, återgivet i betänkandet på s. 82). Vilket brott skulle den gripande 

annars göra sig skyldig till – nu och enligt den föreslagna lagen: Olaga frigivning? 

Något lagstiftningsbehov för att befria den gripande från ett ovillkorligt krav på att 

fysiskt överlämna den gripne till närmaste polisman torde således inte finnas.” 

 

Rikspolisstyrelsen verkar ha accepterat Lagrådets beskrivning av rättsläget med tanke på sin 

formulering i en föreskrift om att personer som är frihetsberövade kan släppas utan föregående 

kontakt med polismyndigheten. I dessa fall ska, utöver den vanliga dokumentationen för ingripandet, 

även skälen för frigivandet och varför polisen inte kontaktats redovisas.121 Det bör noteras att polisen 

har stöd för att häva sina gripanden i lagstiftningen (24 kap. 8 § 3 st. RB) men att polisen använder 

helt annan lagstiftning för gripanden än vad envar gör. (se närmare under rubriken ”särskilt om 

envarsgripande 24 kap. 7 § BrB”). 

 

Ordningsvakten får inte tillämpa 13 a-c §§ PL eftersom dessa paragrafer till skillnad från 13 § inte 

räknas upp i 29 § PL. 13 c § PL gäller ordningsstörande folksamlingar. 13 § PL får ej tillämpas på en 

störande folksamling som sådan, men den går att tillämpa på individer i en folksamling.122 

Ordningsvakten har dock möjlighet att ge en befallning till en folksamling för ordningens upprätt-

hållande enligt 16 kap. 3 § BrB. Det kan exempelvis vara fråga om en skingringsbefallning eller en 

befallning att vara tyst.123 Om en sådan befallning inte åtlyds kan personerna avvisas, avlägsnas eller 

omhändertas med stöd av 13 § PL eftersom de begår brottet ohörsamhet mot ordningsmakten 16 kap. 

3 § BrB. Ordningsvakten har dessutom som tidigare påpekats även lagtekniskt sett möjlighet att gripa 

i enlighet med 24 kap. 7 § RB eftersom en möjlig påföljd enligt 16 kap. 3 § BrB är fängelse. Vad som 

utgör en folksamling är dock inte närmare definierat. 13 personer har i RH 2005:30 dömts för 

ohörsamhet mot ordningsmakten, men det framgår av domen att de begått gärningen tillsammans 

med andra vilket gör det omöjligt dra några slutsatser om huruvida 13 personer utgör en folksamling 

eller inte. I en kommentar till brottsbalken anförs att ”några enstaka personer kan inte utgöra en 

folksamling, men ett tiotal personer kan bilda en folksamling”.124 Ordningsvakten bör därför tillämpa 

16 kap. 3 § BrB med försiktighet om antalet personer inte självfallet kan anses utgöra en folksamling. 

 

 

6.1. Allmän ordning 
 

Ordningsvakten ska medverka till att upprätthålla allmän ordning enligt 1 § LOV.  ”Allmän ordning” 

kan i detta avseende anses vara ett tämligen vagt begrepp. Begreppet måste klargöras då allmän 

ordning avgör vad som kan klassificeras som ordningsstörande eftersom det är den allmänna 

                                                 
120 Lagrådet - Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-07. 
121 7 kap. 8 § RPSFS 2012:17 FAP 692-1. 
122 Se Westerlund, s. 92f. 
123 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 16 kap. 3 §. 
124 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 16 kap. 1 §. 
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ordningen som ska störas för att 13 § PL ska vara tillämplig. Polisrättsutredningen uttalar att det 

generellt inte går att uttala vad som avses med begreppet allmän ordning.125 Ordningsvakts-

utredningen hänvisar till vad äldre förarbeten har uttryckt om ”allmän ordning och säkerhet,”126 bl.a. 

vad departementschefen uttalade i proposition 1964:101, "att i korthet ange det konkreta innehållet i 

denna bestämning är knappast möjligt. Inte heller finner jag det lämpligt att genom noggrann 

avgränsning av uppgiften försvåra en fortlöpande anpassning av polisens verksamhet för ordningens 

och säkerhetens upprätthållande till den ständiga förändring som samhällsbilden undergår.”127 

Ordningsvaktsutredningen citerar också proposition 1973:115: ”uppgiften att upprätthålla allmän 

ordning innebär ansvar för att lugn råder på allmänna platser, att trafiken kan fortgå utan störningar, 

att människor inte ofredas m.m. Uppgiften innebär skyldighet att i sådant syfte tillse att gällande 

författningar respekteras och att, om så inte sker, vidta erforderliga åtgärder, eventuellt genom att till 

åtal rapportera begångna överträdelser.”128 En fråga som uppstår i samband med uttalandet är vad 

som avses med ”gällande författningar”. Helt klart är att ordningsstörande inte behöver vara ett brott, 

men kan man påstå att någon är ordningsstörande enbart för att personen bryter mot en 

författningsbestämmelse även om den inte utgörs av ett straffstadgande? Exempelvis är rökning 

förbjuden i restauranger och andra serveringsställen förutom när serveringen sker utomhus enligt 2 § 

tobakslagen (1993:531). Frågan är då om ordningsvakten kan avvisa eller avlägsna den som röker 

inomhus på en restaurang för att det bryter mot lag och därför är ordningsstörande eller för att 

rökningen i sig stör den allmänna ordningen.  

 

Propositionen till LOV påminner också om vad departementschefen uttalande i proposition 1964:101, 

att vad som ska innefattas i uppgiften att upprätthålla allmän ordning och säkerhet fortlöpande 

påverkas av samhällsutvecklingen. ”Med hänsyn till polisverksamhetens speciella karaktär och 

önskemålet om att den även i fortsättningen skall kunna efter hand anpassas till utvecklingen är det 

f.n. knappast vare sig möjligt eller lämpligt att annat än i allmänna ordalag beskriva innehållet i 

polisens huvuduppgift. Redan på grund härav torde det stå klart att principen om att det ankommer 

på polisen att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inte alltid utan vidare kan ge vägledning för 

de praktiska överväganden som behöver göras i skilda sammanhang.”129 Samhällets föränderlighet 

anges följaktligen som skäl till varför allmän ordning inte närmare kan eller för den delen bör 

definieras. Vad som innefattas i begreppet allmän ordning påverkas med andra ord av de för tiden 

rådande värderingarna i samhället.  

 

Vad som är allmän ordning skiljer sig mellan olika orter och kan även skilja sig inom samma ort men 

under olika tider på dygnet. Exempelvis får de som bor i en storstad acceptera mer trafikbuller än den 

som bor på en mindre ort. Samma sak gäller för den som bor nära ett industriområde eller en 

flygplats.130 Vidare torde inte skrik och vrål accepteras av allmänheten under en operakonsert men 

framstår kanske närmast som önskvärt under en fotbollsmatch. Kühlhorn beskriver att ordnings-

begreppet bäst kan förklaras med sociologiska modeller – där man talar om konforma beteenden som 

inte bryter mot skriva eller oskrivna normer. Kühlhorn beskriver hur dessa normer kan skilja sig åt i 

olika situationer och sociala miljöer, samt förändras under tidens lopp. Exempelvis stör inte urinering 

på toaletten någon, inte heller om det sker undanskymt bakom en buske, däremot ofta om det sker 

mot en port eller på en tunnelbaneperrong.131 Vad som innefattas i begreppet allmän ordning blir 

sammanfattningsvis de för tiden rådande värderingarna i samhället, på den aktuella platsen. 

 

Exempel på att allmän ordning kan skilja sig mellan olika orter är möjligheten för en kommun att 

                                                 
125 Se SOU 1993:60, s. 189. 
126 Se SOU 1978:33, s. 55f. 
127 Prop. 1964:101, s. 77f. 
128 Prop. 1973:115, s. 112. 
129 Prop. 1979/80:122, s. 22. 
130 Se Sjöholm, s. 24. 
131 Se Kühlhorn, s. 24. 
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meddela ordningsföreskrifter. Enligt 3 kap. 8 § OL kan regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, en kommun meddela ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Sådant bemyndigande har givits 

enligt 1 § förordning (1983:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 

lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Exempelvis har Stockholms kommun koppeltvång av hund 

och förbud mot alkoholförtäring på flera allmänna platser. Ordningsvakter kan ingripa med stöd av 

föreskrifterna om de är förordnande att arbeta på platsen där föreskriften gäller. Saknas förbud mot 

alkoholförtäring kan ordningsvakten givetvis inte ingripa mot alkoholförtäringen i sig.132 Över-

trädelser av vissa lokala ordningsföreskrifter är dessutom straffbelagda i enlighet med 3 kap. 22 § OL 

och ett ingripande med stöd av 13 § PL kan därför ske för att avvärja brottslig handling. 

 

Helt klart är också att begreppet allmän ordning måste beröra allmänheten i någon mening. I en 

kommentar till polislagen anförs att ”i begreppet allmän ordning och säkerhet har ansetts ligga att 

objektet för polisens verksamhet i här aktuellt hänseende måste beröra allmänheten, d.v.s. samhälls-

medlemmarna i gemen, vem som helst eller en obestämd krets av enskilda subjekt. Att ta tillvara 

renodlade privaträttsliga intressen eller att eljest ingripa i enskildas privata mellanhavanden faller 

däremot självfallet inte på polisen, som måste iaktta grundlagens krav på opartiskhet.“133 Detsamma 

torde gälla ordningsvakter, som inte kan ingripa mot exempelvis avtalsbrott (se närmare under 

rubriken ”sidouppgifter”). Det krävs inte att det ordningsstörande beteendet stört ett flertal personer, 

det anses tillräckligt att det är en enda person som störts så länge beteendet i sig skulle uppfattas som 

störande av gemene man.134 Det måste också vara en fråga om allmän plats, eller åtminstone att en 

allmän plats berörs i någon grad, ”normalt sett torde man kunna tala om att upprätthålla allmän 

ordning bara när det är fråga om platser dit allmänheten har tillträde. Störningar på privat område, 

som inte återverkar på ordningen på en allmän plats och som inte heller utgör straffbara handlingar, 

kan i princip varken polis eller ordningsvakter ta någon befattning med.”135 

 

En viktig fråga är huruvida arrangörer och näringsidkare (exempelvis en restaurangägare) i allmänhet 

får bestämma egna ordningsregler som ordningsvakten kan agera efter. Med andra ord, kan en 

arrangör eller en näringsidkare påverka vad ”allmän ordning” är på den aktuella platsen? Vid offentlig 

tillställning eller allmän sammankomst ansvarar anordnaren för att god ordning råder enligt 2 kap. 16 

§ OL. Av förarbetena till ordningslagen framgår att anordnaren kan utforma in- och utgångar samt 

placera åskådarplatser på ett sådant sätt att ordningsproblem inte uppstår.136 Av samma paragraf 

framgår att polismyndigheten kan meddela de villkor som behövs för att upprätthålla ordning och 

säkerhet, samt att villkoren kan innefatta skyldighet för anordnaren att anlita viss personal. Skyldighet 

att anlita ordningsvakter finns endast i fråga om konserter och offentliga tillställningar. Om 

polismyndigheten har meddelat villkor är det ”angeläget att polismän och ordningsvakter som ska 

tjänstgöra vid en sammankomst eller tillställning får kännedom om innehållet i de meddelade 

villkoren. Detta sker enklast genom att de får ta del av tillståndsbeslutet.”137 Överträder någon de av 

polismyndigheten meddelade villkoren torde personen anses ordningsstörande. Huruvida över-

trädelse av arrangörens egna ordningsregler är att anse som ordningsstörande eller inte torde få 

avgöras i det enskilda fallet. Har arrangören exempelvis disponerat åskådarplatserna på ett visst sätt 

och delar av publiken forcerar avspärrningar måste ordningsvakterna rimligtvis kunna ingripa. Att 

arrangören ansvarar för att god ordning ska råda vore meningslöst om allt arrangören kan utforma är 

att se som avtalsvillkor. I ordningsvaktsutredningen yttras att ”det är rimligt att anordnare ges 

möjlighet att påverka den av honom anordnade ordningsvaktsverksamheten eftersom anordnaren har 

                                                 
132 Se dock NJA 1981 s. 1010, rättsfallet behandlas mer ingående under rubriken “tillämpningen av 13 § PL vid brott”. 
133 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 1 §. Se även Westerlund, s. 69. 
134 Se Sjöholm, s. 30f. 
135 Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 25. 
136 Se Prop. 1979/80:17, s. 25, 84. 
137 Se Åberg, Kazimir, Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis, kommentaren till 2 kap. 16 §. 
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del av ansvaret för att god ordning råder.”138 Vidare stöd för detta uttalades i propositionen till 

LOV, ”att det dessutom måste finnas ett utrymme för den som anlitar en ordningsvakt att meddela 

honom anvisningar för tjänstgöringen ligger enligt min mening i sakens natur och synes inte kräva 

något särskilt författningsstöd.”139 

 

Innan förbudet om rökning enligt 2 § tobakslagen infördes i restauranger och andra serverings-

områden kunde en restaurang ha en rökfri del. Den som rökte i en sådan del av lokalen torde rimligtvis 

ha ansetts ordningsstörande. Godtar man den argumentationen följer alltså att en näringsidkare får 

bestämma vissa ordningsregler på exempelvis sin restaurang. Hur långt dessa ordningsregler får 

sträcka sig får avgöras i det enskilda fallet, ordningsvaktens möjlighet att ingripa får bara ske med 

hänsyn till vad som är sagt om begreppet allmän ordning. Under en operakonsert kan det exempelvis 

anses ordningsstörande att bara prata i sin mobiltelefon oavsett om arrangören har meddelat förbud 

mot det eller inte. I ett rättsfall från hovrätten140 har en ordningsvakt ingripit mot en person på en 

restaurang som dansade på ett bord, dels med hänsyn till hennes säkerhet och dels till de på 

[etablissemanget]141 gällande ordningsföreskrifterna. Ordningsvakten skadade kvinnan när han 

ingrep och dömdes för vållande till kroppsskada men hovrätten konstaterar att ordningsvakten har 

haft rätt att ingripa. Ett beteende som avviker från den för platsen rådande normen får därmed anses 

vara ordningsstörande. 

 

Det bör även noteras att annan personal än ordningsvakter har kunnat ingripa med våld mot störande 

gäster på restauranger. Rubriken till RH 1986:39 lyder ”restaurangpersonal, som inte innehaft 

ordningsvaktsförordnande, har ansetts äga rätt att handgripligen mota ut störande gäster.” I ena fallet 

ansåg hovrätten att innehavaren av en restaurang måste anses berättigad att i någon mån ingripa mot 

gäster som uppträder störande i restaurangen. I det andra fallet har två personer vägrat lämna 

restaurangen efter stängning trots flera uppmaningar från garderobiären. Garderobiären har då 

kommit att använda visst våld för att fösa ut de två personerna. Hovrätten har resonerat som så att 

garderobiären på grund av sin anställning har fått anses ha viss befogenhet att avhysa personerna. 

 

Begreppet allmän ordning enligt brottsbalkens 16 kap. var uppe till behandling i rättsfallet NJA 1989 

s. 308. Fallet handlade om en folksamling på drygt 200 personer som hindrat ett motorvägsbygge och 

vägrat lämna bygget på polisens uppmaning. En del av personerna kom att åtalas för ohörsamhet mot 

ordningsmakten 16 kap. 3 § BrB. Frågan i Högsta domstolen var om deltagarna i folksamlingen stört 

den allmänna ordningen genom att avsiktligt hindra motorvägsbygget och om polisens uppmaning 

varit avsedd att upprätthålla den allmänna ordningen. Att begreppet som sagt är komplicerat framgår 

av vad riksåklagaren anförde i målet, ”någon närmare definition av begreppet allmän ordning eller 

mer ingående uttalanden angående dess innebörd saknas såvitt jag kan finna i lagstiftningen.” Högsta 

domstolen resonerade som så att personerna har tagit sig in på arbetsplatsen och de har sedan satt sig 

ned för att på det sättet hindra arbetet med motorvägen. Genom att avsiktligt ha gjort det omöjligt för 

Vägverket att utföra sitt arbete har folksamlingen stört den allmänna ordningen. Genom att inte följa 

polisens uppmaning har den ordning och säkerhet som rättsordningen ska garantera kränkts. 

Personerna dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Justitierådet Munck tillade bl.a. att varje 

brott som åtminstone faller under allmänt åtal i princip innefattar ett störande av den allmänna 

ordningen mot vilken polisen har en skyldighet att ingripa. Att polisen skulle vara skyldig att meddela 

en befallning för ordningens upprätthållande till en folksamling men där denna straffritt kunde vägra 

att följa befallningen saknas det anledning att räkna med. Begreppet allmän ordning måste antas ha 

samma innebörd i 16 kap. 3 § BrB som enligt 1-2 §§ PL. Hovrätten hade åberopat ett motivuttalande 

som uttryckt att ett störande av allmän ordning ”… föreligger ej redan i och med att en folksamling 

                                                 
138 Se SOU 1978:33, s. 162. 
139 Se Prop. 1979/80:122, s. 43. 
140 Svea hovrätt, B 5578-09, meddelad 2009-11-27.  
141 Hovrätten använder ordet “etablissementet”. 
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uppstått, även om den skulle utgöra hinder för trafiken. Det fordras därutöver, att folksamlingen 

uppträder på ett störande sätt, såsom genom skrän eller hotfulla åtbörder.”142 Munck menade att detta 

uttalande endast ska tolkas som ett exempel på fall då den allmänna ordningen störs utan att någon 

straffbelagd norm har kränkts. Justitierådet Muncks yttrande om att begreppet allmän ordning måste 

antas ha samma innebörd i 16 kap. 3 § BrB som enligt 1-2 §§ PL kan jämföras med äldre polisrättslig 

doktrin där Sjöholm framför att begreppet allmän ordning och säkerhet i 2 § polisinstruktionen 

(dåvarande 2 § polisinstruktionen motsvarar dagens 1-2 §§ PL)143 har en betydligt mera vidsträckt 

innebörd än vad begreppet har i exempelvis 16 kap. 1 § BrB.144 

 

I rättsfallet RH 2005:30 prövades också om ohörsamhet mot ordningsmakten hade skett (16 kap. 3 § 

BrB). En grupp ungdomar protesterade mot en porrbutik och hovrätten konstaterade att de tilltalade 

har inte bara psykiskt utan även fysiskt hindrat fri passage till butiken och har därför ansetts störa den 

allmänna ordningen. Uppmaningen från polisen motiverades av att de ville skapa förutsättningar för 

fri passage till butiken där det bedrevs laglig verksamhet. De tilltalade dömdes för ohörsamhet mot 

ordningsmakten. De två föregående rättsfallen ger stöd för att det är ordningsstörande att förhindra 

laglig verksamhet även genom ren passivitet. I det första fallet genom att sittandes protestera på 

arbetsplatsen för att hindra vägbygget och i det andra fallet genom att fysiskt stå i vägen och blockera 

entrén för kunder. 

 

Sjöholm uttrycker att ”allmän ordning och säkerhet är ett obestämt rättsbegrepp. Detta innebär att 

lagstiftaren inte har närmare angett vad som är att hänföra under detta uttryck utan har överlämnat åt 

polisorganen och polismännen att i de enskilda fallen efter rättsliga, objektiva bedömanden och 

värderingar pröva, huruvida i det aktuella fallet en viss konkret företeelse eller annat sakförhållande 

kan hänföras under nämnda begrepp. Dessa ställningstaganden innebär ej sällan stora svårigheter för 

polismännen och myndigheterna.”145 Sjöholm sammanfattar senare det polisiära ordningsbegreppet 

som innefattande av ”de skriva och oskrivna normer som utgör en nödvändig förutsättning för en 

trivsam och i möjligaste mån friktionsfri samlevnad för befolkningen inom polisdistrikten.”146 Ett 

försök till att sammanfatta begreppet allmän ordning får bli det tillstånd som normalt ska anses råda 

på den aktuella platsen vid den aktuella tidpunkten. Att närmare bestämma och precisera innebörden 

av begreppet allmän ordning verkar inte vara möjligt.  

 

 

6.2. Tillämpningen av 13 § PL vid ordningsstörning 
 

13 § PL kan tillämpas om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen. Vad som är 

ordningsstörande är inte definierat i lagen och begreppet är relativt vagt. Det går att utläsa direkt ur 

13 § PL att en ordningsstörning kan vara något annat än en straffbelagd handling. Brott av olika slag 

anses dock alltid utgöra störningar av den allmänna ordningen.147 Som visats ovan är allmän ordning 

ett obestämt rättsbegrepp och vad som är ordningsstörande måste relateras till vad som är allmän 

ordning. Vogel konstaterar att varken polislagen eller lagens förarbeten definierar vad som skall anses 

som ordningsstörning.148 Det går att utläsa direkt ur 13 § PL att det ska vara ett uppträdande som stör 

den allmänna ordningen. För att ett beteende ska anses vara ordningsstörande ska det vara ”frågan 

om ett uppträdande som innefattar angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller 

annars från allmän synpunkt”.149 Vad detta närmare innebär är dock högst oklart. 

                                                 
142 Se SOU 1944:69, s. 209. 
143 Se Prop. 1983/84:111, s. 172. 
144 Se Sjöholm, s. 28. 
145 Se Sjöholm, s. 17. 
146 Se Sjöholm, s. 24. 
147 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 25. 
148 Se Vogel, FT 2/1991, s. 79. 
149 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 39. 
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Av förarbetena till LOV framgår det att ”ordningsvaktens uppgift innebär rättighet och skyldighet för 

honom att ingripa mot allt som kan uppfattas som angrepp mot ordningen inom verksamhetsområdet. 

Det är inte möjligt att räkna upp alla situationer som kan anses utgöra sådant angrepp.”150 Detta 

förtydligas senare i förarbetena där det framgår ”att uttömmande ange vilka ordningsstörande 

handlingar som bör föranleda avvisande eller avlägsnande är inte möjligt.”151 Av förarbetena framgår 

vidare att ”ingripande måste givetvis även ske mot den som genom sitt beteende åsidosätter 

brandskyddsföreskrifter eller andra meddelade föreskrifter och förbud.”152 Exempelvis får inte någon 

från ett serveringsställe med serveringstillstånd medföra alkoholdrycker som har serverats i lokalen 

enligt 8 kap. 23 § alkohollagen. Någon som överträder ett sådant förbud kan givetvis tillrättavisas av 

en ordningsvakt. Samma sak torde gälla om någon exempelvis dansar på en restaurang som saknar 

danstillstånd i enlighet med 2 kap. 4 § OL. Det är också exempelvis förbjudet enligt Stockholms 

kommuns lokala ordningsföreskrifter att samla in pengar men förbudet anses inte omfatta den som 

tigger för sitt uppehälle. Självfallet kan tiggarna störa på andra sätt, exempelvis genom att 

handgripligen ofreda vid tiggeriet eller sitta i vägen för en entré för laglig verksamhet men då är det 

inte själva tiggeriet i sig som utgör det störande beteendet.  

 

Det finns inte heller någon lag som påbjuder att man ställer sig i en kö men det anses dock utgöra 

sedvanerätt – eller är åtminstone en oskriven norm. När man ska betala sina varor i butiken ställer 

man sig helt enkelt sist i kön. Om någon tränger sig i en kö kommer folk i allmänhet att irritera sig 

över det. Att någon tränger sig i en kö måste bedömas som ordningsstörande trots att det saknas 

uttryckligt förbud mot det. 

 

En person får i regel anses vara ordningsstörande om personens beteende avviker från de accepterade 

beteendenormerna på stället där man befinner sig och beteendet av allmänheten kan uppfattas som 

störande. Som påpekats under rubriken ”allmän ordning” får vad som anses ordningsstörande avgöras 

med hänsyn till vad som är normalt på platsen där man befinner sig – gap och skrik accepteras normalt 

under en fotbollsmatch men inte på ett torg. Huruvida ett visst uppträdande stör den allmänna 

ordningen får dock inte ”… bero bara på vad som för den enskilde ordningsvakten framstår som 

obekvämt eller olämpligt. Endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en ordningsvakts 

tillsägelse innebär t.ex. inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande i en sådan situation 

är vilka följder från ordningssynpunkt som en vägran kan antas medföra.”153 JO har uttalat att det inte 

är en tillräcklig grund för avlägsnande om en person är allmänt otrevlig eller uppkäftig mot polisen.154 

Exempelvis har JO i ett beslut uttalat att det inte fanns stöd att enligt 13 § PL omhänderta en 15-årig 

pojke som hade kastat en snöboll mot en polisbil och därefter uppträtt ”aggressivt” mot poliserna på 

plats.155 

 

Kühlhorn uttrycker att genom att ge polisen i uppdrag att bevara den allmänna ordningen har man 

också gett dem befogenhet att avgöra när ordningen är störd.156 Detsamma måste anses gälla 

ordningsvakten. Han beskriver vidare att det är ofrånkomligt att det finns visst utrymme för att 

bedöma liknande ordningsstörande situationer på olika sätt.157 Det finns med andra ord ett 

skönsmässigt utrymme för ordningsvakten att avgöra vad som är ordningsstörande. 

 

 

                                                 
150 Se SOU 1978:33, s. 212. 
151 Se SOU 1978:33, s. 219. 
152 Se SOU 1978:33, s. 212. 
153 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 39. 
154 JO Beslut, dnr: 2928-2007, 2008-08-26. Se även JO Beslut, dnr: 274-2007,  JO Beslut, dnr: 5954-2008, 2009-01-09. 
155 JO Beslut, dnr: 2928-2007, 2008-08-26. 
156 Se Kühlhorn, s. 24f. 
157 Se Kühlhorn, s. 51. 
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6.3. Tillämpningen av 13 § PL vid omedelbar fara för ordningsstörning 
 

13 § PL kan också tillämpas om någon genom sitt uppträdande utgör en omedelbar fara för den 

allmänna ordningen. Vid en ordningsstörning har skadan redan skett medan vid fara för ordnings-

störning har ingen skada skett, utan det föreligger bara fara för ordningsstörning.158 I äldre polis-

rättslig litteratur skriver Sjöholm ”att genom en definition eller på annat sätt entydigt försöka fastställa 

den reella innebörden av det polisiära farobegreppet låter sig ej göra. Detta hänger samman med att 

farobegreppet – liksom kompetensbestämningen allmän ordning och säkerhet – är ett obestämt rätts-

begrepp, vars innehåll är beroende av så många olika faktiska förhållanden och värderingar att det 

väsentligen måste bedömas med hänsyn till omständigheterna vid den aktuella tidpunkten i det 

enskilda fallet.”159 LTO/LOB-utredningen framhåller att innebörden av termen ”omedelbar fara” för 

allmän ordning inte är alldeles klar.160 Enligt Norée har det polisrättsliga farobegreppet många 

likheter med det straffrättsliga farobegreppet så som det kommer till uttryck i flera brotts-

beskrivningar.161 En grundförutsättning är att faran ska vara konkret, d.v.s. att den är bestämd till tid 

och rum.162 Ett ingripande får därmed inte ske för att avvärja abstrakta faror. Sjöholm beskriver 

abstrakt fara som handlingar och tillstånd som erfarenhetsmässigt brukar innebära fara för skada eller 

andra menliga resultat. För att faran ska övergå till en konkret fara krävs att situationen innebär ett 

faktiskt hot. Kravet på att faran ska vara konkret innebär med andra ord att ett ingripande får ske först 

vid ett senare skede, när den faroframkallade situationen föreligger.163 Var denna gräns går någonstans 

är svårt att avgöra. 

 

Faran ska vidare ha uppkommit genom ett särskilt uppträdande från den som det ingrips mot. Därför 

kan konkret fara knappast anses föreligga på grund av ”… en persons blotta närvaro på en plats, även 

om det är känt att han brukar bråka och uppträda ordningsstörande.”164 I NJA 1993 s. 360 III beaktade 

dock Högsta domstolen vad som var känt om en person sedan tidigare. ”När som i förevarande fall 

ett ingripande aktualiseras på ett tidigt stadium, kan det givetvis vara svårt att bedöma om veder-

börandes uppträdande utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller om det föreligger en 

omedelbar fara för brott. Med hänsyn till det sätt på vilket Lars S uppträdde vid inledandet av 

förrättningen och med beaktande av vad som var känt om honom sedan tidigare får det emellertid 

anses ha funnits fog för bedömningen att han skulle komma att störa eller söka hindra förrättningen 

på ett sätt som var straffbart eller åtminstone innefattade en kränkning av den allmänna ordningen.” 

JO kritiserade dock polisens ingripande i det aktuella fallet och uttryckte att det sammanfattningsvis 

kan konstateras att det saknades rättslig grund för ett omhändertagande enligt 13 § PL.165  

 

JO kritiserade också polisens tillämpning av 13 § PL då polisen avvisat fyra personer från centrala 

Örebro i samband med en högriskmatch i fotboll. Polisen misstänkte att de fyra hade varit involverade 

i en misshandel som skett i närheten och grunden för avlägsnandet var befarad ordningsstörning och 

för att avvärja straffbelagd handling. De fyra personerna har vid ingripandet befunnit sig i en skobutik 

och JO ansåg att ingenting i deras uppträdande har utgjort en fara för den allmänna ordningen eller 

fara för att de skulle komma att begå brott. JO uttalade också att ”ett avlägsnande – inte minst det 

som här förekom – är emellertid en form av frihetsberövande som utgör ett betydande ingrepp mot 

den enskilde. Varken lagtexten i 13 § polislagen eller rättskällorna i övrigt ger stöd för att sådana 

åtgärder får företas i andra situationer än de i lagtexten direkt beskrivna.” JO ansåg att polisen 

felaktigt har fattat beslutet om avlägsnande på en ”helhetsbedömning av tillgänglig information”, JO 

                                                 
158 Se Sjöholm, s. 52. 
159 Se Sjöholm, s. 43. 
160 Se SOU 1982:64, s. 100. 
161 Se Norée, Laga befogenhet, s. 63. 
162 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 40. 
163 Se Sjöholm, s. 44. 
164 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 13 §. 
165 JO Beslut, dnr: 2888-1991, 1992-04-03. 
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har alltså i detta fall inte bedömt faran som konkret.166  

 

I en dom från hovrätten167 har en person vid ett avlägsnande sagt att han ska komma tillbaka och störa 

ordningen. Hovrätten ifrågasatte inte ordningsvaktens avlägsnande av personen men ifrågasatte att 

personen verkligen sagt så och poängterar att även om så var fallet kan ett omhändertagande inte 

anses befogat. Om någon under ett avlägsnande påstår att han ska komma tillbaka och störa innebär 

det alltså inte konkret fara för att så ska ske.  

 

En möjlighet är att se på konkret fara för ordningsstörning som att det är en ren tillfällighet att ingen 

störs. Om någon beter sig ordningsstörande på en allmän plats och det är en ren tillfällighet att ingen 

störs utöver ordningsvakten och det är sannolikt att allmänheten snart befinner sig på platsen är det 

rimligt att anta att konkret fara föreligger.  

 

 

6.4. Tillämpningen av 13 § PL vid brott 
 

Vad som är ett brott definieras i 1 kap. 1 § BrB där det stadgas att brott är en gärning belagd med 

straff enligt denna balk eller i annan författning. Alla typer av straffstadganden omfattas därmed; 

brottsbalken, narkotikastrafflagen, miljöbalken o.s.v.  Det krävs inte att straffet för gärningen kan 

dömas ut och ingripanden för att avvärja straffbelagd handling kan således även riktas mot personer 

som ej uppnått straffmyndig ålder.168 Skillnaden mellan tillämpningen av 13 § PL vid ordnings-

störning och vid tillämpningen av 13 § PL vid brott är att det vid brott inte behöver göras någon direkt 

prövning om huruvida uppträdandet också har varit störande av den allmänna ordningen. Därtill 

föreligger vid tillämpningen av 13 § PL vid brott inget krav på att ingripandet ska vara nödvändigt 

för att upprätthålla den allmänna ordningen.169  

 

Det saknas anledning att gå närmare utreda de enskilda brotten, de flesta brott är väl utredda i 

doktrinen och går utanför syftet med denna uppsats. Av intresse för denna uppsats är dock brott som 

typiskt sett också brukar anges som ordningsstörande och där möjligheten till envarsgripande är 

begränsad därför att fängelse saknas i straffskalan för brottet. Typexemplet utgörs av förargelse-

väckande beteende 16 kap. 16 § BrB. Att beteendet ska vara ”ägnat att väcka förargelse” innebär att 

beteendet ska vara av sådan art att det enligt gängse uppfattning är förargelseväckande.170Att föra 

oljud anges direkt i lagtexten som ett exempel på ett beteende som anses förargelseväckande beroende 

på platsen. Ytterligare förutsättning är att allmänheten måste ta del av beteendet. ”Uppfattningen om 

vad som är förargelseväckande växlar även med tids- och samhällsförhållandena. Konkreta exempel 

från förarbeten och äldre praxis får därför användas med försiktighet.”171 Ett beteende kan vara 

förargelseväckande trots att det inte finns någon som observerar det, exempelvis om man lämnar 

förargelseväckande spår efter sig som vid exempelvis nedskräpning eller urinering.172 JO har uttalat 

att ”vad som kan anses utgöra förargelseväckande beteende i lagens mening är inte helt entydigt.”173 

JO uttalade också i ett beslut att beteendet i sig kan vara en åsiktsyttring, men det är aldrig åsikts-

yttringen i sig som bör bedömas som förargelseväckande utan i så fall sättet som det framförs på.174 

En liknande intresseavvägning måste således göras som vid en eventuell ordningsstörning som sker 

i samband med yttrande- och demonstrationsfriheten. 

                                                 
166 JO Beslut, dnr: 341-2012, 2013-03-12. 
167 Svea hovrätt, B 280-14, meddelad 2014-09-11. 
168 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 13 §. 
169 Se Westerlund, s. 87. Se även Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 39. 
170 Se Westerlund, s. 251. 
171 Se Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 16 kap. 16 §. 
172 Se Westerlund, s. 252. 
173 Se JO 2007/2008, s. 16. 
174 Se JO 2007/2008, s. 148. 
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I NJA 1981 s. 1010 hade en man förtärt sprit på en allmän plats där det inte fanns någon lokal 

föreskrift som förbjöd det. Mannen åtalades för förargelseväckande beteende men friades av Högsta 

domstolen som uttalade att för att betrakta spritförtäring på allmän plats som förargelseväckande 

krävs det att något moment tillkommer utöver själva förtäringen. Dessa moment kan bestå av att 

personen i samband med förtäringen skränar, antastar förbipasserande, lägger sig på gångbanan eller 

om förtäringen sker på ett särskilt utmanande sätt. Även utan ett sådant ytterligare handlingsmoment 

kan spritförtäring på allmän plats vara ägnad att väcka förargelse om exempelvis förtäringen sker i 

närheten av en begravningsceremoni.  

 

Tillämpningssvårigheterna av förargelseväckande beteende kan jämföras vid de som finns vid 

tillämpningen av 13 § PL och ingripande vid ”ordningsstörning”. Vid en ordningsstörning är det ett 

beteende som ska störa den allmänna ordningen. Det är den rådande uppfattningen på den aktuella 

platsen som ska vara vägledande vid bedömningen om vilket beteende som är ordningsstörande. 

Beteendet ska vidare störa allmänheten i någon grad. Vad som kan uppfattas som ordningsstörande 

behöver dock som sagt inte uppnå ett beteende som utgör en straffbelagd handling som exempelvis 

förargelseväckande beteende.  

 

Ett annat brott av intresse där fängelse saknas i straffskalan är olaga intrång 4 kap. 6 § 2 st. BrB. 

Brottet består i ett olovligt inträngande eller kvarstannande i kontor, fabrik, annan byggnad eller 

fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe. Enligt 24 kap. 1 § 3 p. BrB finns en rätt till nödvärn 

vid vissa typer av olaga intrång; i rum, hus, gård eller fartyg. För att nödvärn ska vara tillämpligt vid 

ett olaga intrång ska själva inträngandet ha varit olovligt, ”det räcker alltså inte med att konstatera att 

den misstänkte vägrar att avlägsna sig, då han uppmanas att göra det. Det måste vara klarlagt att han 

har trängt sig in olovligen, något som det ibland kan vara vanskligt att avgöra.”175 Kriminaliseringen 

av olaga intrång enligt 4 kap. 6 § sträcker sig alltså längre än vad som omfattas av nödvärns-

bestämmelsen i 24 kap. 1 § 3 p. BrB.176 Envar har med andra ord inte rätt till nödvärn vid alla typer 

av olaga intrång. Ordningsvakten kan dock tillämpa 13 § PL vid olaga intrång eller olaga kvar-

stannande istället för att åberopa nödvärn. Bestämmelsen om olaga intrång anses dock inte gälla i 

fråga om lokaler som är tillgängliga för allmänheten, och ”torde därför normalt inte vara tillämplig 

på fall då någon vägrar lämna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning”.177 Sådana 

platser som är allmänna när lokalen är öppen (s.k. kvasi-allmänna platser) upphör dock att vara 

allmänna efter att lokalen stängt. Ordningsvakter torde därför kunna tillämpa 13 § PL mot personer 

som kvarstannar efter att exempelvis en restaurang har stängt.  

 

Av intresse för bestämmelsen om olaga intrång 4 kap. 6 § BrB är NJA 1995 s. 84 där en 

affärsinnehavare hade förbjudit en person att besöka hans affärslokaler (s.k. ”portning”) eftersom han 

tidigare uppträtt ordningsstörande och dessutom snattat. Högsta domstolen uttalade att stadgandet om 

olaga intrång inte kan tolkas på annat sätt än att det är avsett att skydda lokaler och utrymmen som 

inte är tillgängliga för allmänheten. En affärslokal utgörs av en plats dit allmänheten har fritt tillträde 

under dess öppettider och är därför inte en sådan lokal som avses i straffstadgandet. Högsta domstolen 

använder orden ”fritt tillträde” och frågan är hur det ska tolkas. Kan en entrévärd neka någon entré 

på en restaurang helt godtyckligt i enlighet med kontraheringsfriheten? Bedrivs nattklubbsverksamhet 

med exempelvis en entréavgift kan allmänheten inte anses ha fritt tillträde till lokalen och därmed 

torde det inte vara några problem förutsatt att ingen diskrimineringsgrund kränks. Restauranger utan 

entréavgift kan i allmänhet sägas ha fritt tillträde men kan samtidigt ha klädkod eller ålderskrav men 

dessa riktar sig då inte mot en specifik person. En ordningsvakt torde inte kunna portförbjuda någon 

eftersom ett nekande är att jämställa med ett avvisande och en sådant kan inte grundas på en befarad 

                                                 
175 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 46. 
176 Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 24 kap. 1 §. 
177 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 47. 
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ordningsstörning. Att en person uppträtt ordningsstörande tidigare är inte grund befarad ordnings-

störning (se närmare under rubriken ”tillämpningen av 13 § PL vid omedelbar fara för ordnings-

störning”). Bara i ett rättsfall vid genomgången av praxis har berört frågan om ”portning”. I fallet 

från hovrätten178 har en man nekats inträde till en nattklubb. Ena ordningsvakten hänvisade till att 

mannen hade ett ölglas i handen och därför inte blev insläppt. Den andra ordningsvakten hävdade att 

personen blev nekad inträde eftersom han är ”portad” på grund av att han tidigare varit involverad i 

bråk på nattklubben. Hovrätten berörde inte frågan om huruvida portningen varit lagenlig eller inte 

utan konstaterar bara att personen i fråga nekats entré. Visst våld kom efter avvisandet att brukas mot 

ena ordningsvakten och personen dömdes för våld mot tjänsteman. Sammanfattningsvis kan en 

ordningsvakt förmodligen inte portförbjuda någon trots utgången i rättsfallet. Huruvida en 

restaurangägare kan göra det med stöd av kontraheringsfriheten är oklart. 

 

 

6.5. Tillämpningen av 13 § PL vid fara för brott 
 

13 § PL får också tillämpas vid fara för brott, (för ”farobegreppet” se närmare under 

rubriken ”tillämpningen av 13 § PL vid omedelbar fara för ordningsstörning”). Ett exempel på befarad 

brottslig handling som nämns i kommentaren till 13 § PL är att någon försöker starta en bil i ett 

spritpåverkat tillstånd.179 Frågan är dock när detta övergår till att bli konkret fara. När personen sätter 

sig bakom ratten i spritpåverkat tillstånd, han kanske bara ska sova i bilen? När personen tar fram 

bilnycklarna? När personen sätter in nyckeln i tändningslåset? När personen startar bilen? Han kanske 

bara vill få upp värmen i kupén?180 När föraren börjar framföra fordonet kan han envarsgripas med 

stöd av 24 kap. 7 § BrB eftersom 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott har fängelse i 

straffskalan, men då bilen är i rullning blir detta problematiskt. Dessutom är risken stor att ett 

ingripande enligt 13 § PL inte är möjligt på ett tidigt stadium eftersom personen med största 

sannolikhet befinner sig utanför det förordnande området. En annan möjlighet är att stoppa en berusad 

förare på ett tidigt stadium är genom att åberopa nöd.181 Att åberopa en ansvarsfrihetsgrund för ett 

sådant ingripande kan vara vanskligt och bör nog undvikas om ordningsvakten vill behålla sitt 

förordnande – å andra sidan kan det vara besvärligt att leva med vetskapen att föraren senare skulle 

komma att köra ihjäl någon. 

 

 

6.6. Särskilt om berusning 
 

Som påpekats i inledningen till denna uppsats har det kommit till min kännedom att polismyndigheten 

i Stockholm lär ut att ordningsvakter saknar lagstöd för att avvisa berusade människor från krogen 

om dessa inte samtidigt är ordningsstörande på något vis (så sent som i maj 2015 enligt uppgift från 

kollega som då var på fortutbildning). Kommunen kan besluta att ordningsvakter måste förordnas i 

verksamheten i samband med att man beviljar ett serveringstillstånd. Av förarbetena till alkohollagen 

framgår det att ”våld och alkohol hör ofta samman. Forskning har visat att särskilt gatuvåld och våld 

mot okända brottsoffer ofta förekommer i direkt anslutning till eller i närheten av restauranger och 

nöjesställen.”182 Folkhälsomyndigheten gör gällande att ”det finns en stark koppling mellan alkohol 

och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige.”183 

Folkhälsomyndigheten uttalar vidare att ”våld och skador i restaurangmiljön har ett direkt samband 

                                                 
178 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2949-13, meddelad 2014-05-20. 
179 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan, Polislagen: en kommentar, kommentaren till 13 §. 
180 Se exempelvis Svea hovrätt, B 9774-08, meddelad 2009-06-08. 
181 Se Norée, Laga befogenhet, s. 235f. 
182 Se Prop. 1994/95:89, s. 58. 
183 Se http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-alkohol/ansvarsfull-

alkoholservering/ 
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med gästernas berusningsnivå.”184 Om ordningsvakter slutade avvisa och avlägsna berusade 

människor från restaurangerna skulle det rimligen uppstå betydligt fler ordningsproblem och vålds-

brott.  

 

Enligt 3 kap. 5 § alkohollagen ska den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker se till 

att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Statens folkhälsoinstitut185 har i sin handbok till 

alkohollagen kommenterat bestämmelsen som så att ”onyktra kunder/gäster får inte ges tillträde till 

försäljningsstället eller vistas där utan ska avvisas”.186 Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen ska kommunen 

tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt 

riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Stockholm stad tolkar begreppet ordning 

och nykterhet som att ”gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska 

nekas tillträde till restaurangen. En märkbart berusad gäst får inte serveras och ska dessutom avvisas 

från restaurangen.”187 Vem som är märkbart berusad lämnar uppenbarligen ett visst utrymme för 

skönsmässig bedömning. 

 

Det är som ovan visat ordningsvaktens uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen (se under 

rubriken ”skyldigheten att ingripa”). Begreppet ”allmänn ordning” är svårt, om inte omöjligt, att 

definiera specifikt men kan sammanfattas som det tillstånd som ska anses råda på den aktuella platsen 

(se närmare under rubriken ”allmän ordning”). Det ska enligt lag råda god ordning och nykterhet på 

försäljningsstället och upprätthållandet av detta kan därmed sägas ingå i ordningsvaktens uppgift att 

upprätthålla den allmänna ordningen.  

 

Rikspolisstyrelsen tycks anse att berusade personer får avvisas från exempelvis en restaurang. Enligt 

7 kap. 7 § i ”Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter” ska ordningsvakter 

fullgöra sin rapporteringsskyldighet på formulär ”Rapport ordningsvakt (RPS 692.3)”188. Enligt 

rapporten ska det bl.a. fyllas i antal ”avvisade p g a alkoholpåverkan” samt ”avhysta p g a alkohol-

påverkan”. I polisrättsutredningen framgår dessutom att ett vanligt exempel när 13 § PL tillämpas är 

när en berusad restauranggäst vägrar att på uppmaning lämna lokalen.189 I min genomgång av 

opublicerad underrättspraxis har domstolarna vid 22 tillfällen inte ifrågasatt avvisanden och 

avlägsnanden av personer på grund av berusning.190 I de flesta fall redovisas inte något skäl alls för 

att personen avvisas eller avlägsnas utan det konstateras exempelvis oftast bara att en person begått 

våldsamt motstånd då han skulle avvisas av en ordningsvakt. Fallen har ofta behandlat antingen våld 

mot tjänsteman, våldsamt motstånd eller om ordningsvakten brukat ”övervåld” i samband med ett 

ingripande, men domstolen har självmant att pröva om ett ingripande från början varit lagenligt i 

enlighet med principen om jura novit curia. Två fall utöver de som räknades upp ovan avviker särskilt 

                                                 
184 Se http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Handbok-i-tillsyn/ 
185 Folkhälsomyndigheten har övertagit uppgifterna som statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. 
186 Se Magnusson, Anne-Lie (red.), Handbok Alkohollagen, s. 27. 
187 Se http://foretag.stockholm.se/Tillstand/tillstandsenheten/anvisningar-om-alkoholtillstand/servering-av-alkohol/ 
188 RPSFS 2012:17, FAP 692-1. 
189 Se SOU 1993:60, s. 142f. Se även s. 178. 
190 I dessa fall har endast berusning åberopas som grund för ingripandet, i flertal andra domar åberopas 

ordningsstörande i samband med berusning. Göta hovrätt, B 13-14, meddelad 2014-10-14, Hovrätten för övre Norrland, 

B 149-13, meddelad 2013-05-29, Svea hovrätt, B 189-13, meddelad 2013-09-19, Hovrätten för nedre Norrland, B 525-

14, meddelad 2014-10-29, Svea hovrätt, B 563-06, meddelad 2007-02-01, Hovrätten för nedre Norrland, B 692-06, 

meddelad 2007-06-18, Hovrätten för övre Norrland, B 793-14, meddelad 2015-02-17, Hovrätten för övre Norrland, B 

971-14, meddelad 2015-03-03, Göta hovrätt, B 1595-13, meddelad 2013-10-22, Svea hovrätt, B 1794-13, meddelad 

2013-11-19, Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1852-13, meddelad 2014-02-19, Hovrätten över Skåne och 

Blekinge, B 2101-11, meddelad 2012-04-24, Svea hovrätt, B 2846-08, meddelad 2008-12-05, Svea hovrätt, B 2967-13, 

meddelad 2013-09-17, Svea hovrätt, B 3081-14, meddelad 2015-03-10, Hovrätten för västra Sverige, B 3761-12, 

meddelad 2013-10-14, Svea hovrätt, B 4564-03, meddelad 2004-12-22, Hovrätten för västra Sverige, B 5169-14, 

meddelad 2015-01-16, Svea hovrätt, B 6580-14, meddelad 2014-09-10, Svea hovrätt, B 7607-06, meddelad 2008-02-

26, Svea hovrätt, B 8221-06, meddelad 2007-11-16, Svea hovrätt, B 11322-12, meddelad 2013-04-25. 
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då ingripandena inte direkt har motiverats av berusningen. I ena fallet191 har personen slumrat till på 

en restaurang, blivit väckt och har sedan avvisats av en ordningsvakt. Personen gjorde då motstånd, 

brukade visst våld mot ordningsvakten och fälldes för våldsamt motstånd samt våld mot tjänsteman. 

Av domen framgår det att personen i fråga hade konsumerat alkohol och var trött. Det är svårt att 

tolka rättsfallet på annat sätt än att sova på en restaurang måste anses ordningsstörande, annars torde 

ordningsvakten sakna lagstöd för väcka personen. Det går att diskutera huruvida sömn utgör 

ett ”uppträdande” vilket är ett rekvisit för att 13 § PL ska vara tillämplig vid ordningsstörning. Även 

om sömn kan anses vara ett uppträdande är det tveksamt att gemene man skulle uppfatta det som 

störande att någon sov på en restaurang (se närmare under rubriken ”allmän ordning”). 

 

I det andra fallet192 har en person som befunnit sig på en krog enligt ordningsvakten sett trött ut och 

hållit på att somna. Ordningsvakten har då bett personen gå hem och sedermera föst ut personen när 

denna vägrat gå ut. Personen som blivit avlägsnad och dennes sällskap har stannat kvar utanför krogen 

och ifrågasatt avlägsnandet. Ordningsvakterna omhändertog då personerna och kom att åtalas för 

misshandel i samband med det. Det första avlägsnandet omfattades dock inte av åtalet. Det framgår 

inte av domarna om tröttheten har med berusningen att göra men trötthet är ofta ett symptom vid 

berusning. I det andra fallet uttalade tingsrätten i sina domskäl ”det är oundvikligen så att ordnings-

vakter måste tillerkännas ett visst skönsmässigt utrymme när det gäller bedömningen om någon är 

ordningsstörande eller berusad och alltså ska avvisas eller avlägsnas.” 

 

Av förarbetena till LOB framgår att ”polisen avses liksom f. n. ha möjlighet att inskränka sig till att 

uppmana en berusad person att bege sig hem, om detta i det enskilda fallet bedöms som tillräckligt 

och försvarligt”.193 Enligt Westerlund kan en sådan åtgärd stödjas på proportionalitetsprincipen.194 

Motivuttalandet strider mot den tydliga ordalydelsen i LOB. Hur kan det vara försvarligt att uppmana 

en person att bege sig hem om han är så pass berusad att han inte kan ta hand om sig själv eller utgör 

en fara för sig själv eller någon annan? Är han i stånd att ta hand om sig själv och inte utgör en fara 

för sig själv eller någon annan torde inte ett ingripande enligt LOB vara möjligt överhuvudtaget. Även 

om uppmaningen inte är menad som en tvångsåtgärd kan personen som får den uppfatta den så.195 

 

Det är inte omöjligt att uppfatta att en kraftigt berusad persons uppträdande i allmänhet är 

ordningsstörande på många platser. Kühlhorn påpekar exempelvis att det finns en större risk för att 

någons kontaktinitiativ kan uppfattas som ett ofredande om han är berusad. En bedömning måste 

göras om ett ingripande ska ske eller om situationen kan tolereras.196 Många ordningsstörande 

beteenden sker onekligen under alkoholpåverkan och i många fall kan både 13 § PL och LOB vara 

tillämpliga.197 Personer som omhändertas enligt LOB är ofta ordningsstörande och personer som 

omhändertas enligt 13 § PL är ofta berusade.198 LOB ska dock som sagt ha företräde framför ett 

omhändertagande enligt 13 § PL (9 § 2 st. LOB). 

 

Sammanfattningsvis torde alltså ordningsvakter kunna fortsätta avvisa och avlägsna berusade 

människor från krogen, i alla fall till dess att lagstiftaren eller domstolarna uttalar något annat. 

Exempelvis utgör inte uttalande från en enskild polisman en rättskälla. Samma sak gäller även delar 

av det utbildningsmaterial som polisen presenterar på ordningsvaktens grund- och fortutbildning 

(som exempelvis den s.k. ”våldsanvändningstrappan”)199. Även om ordningsvakten åberopat att han 

                                                 
191 Svea hovrätt, B 11606-14, meddelad 2015-03-24. 
192 Svea Hovrätt, B 8695-08, meddelad 2009-12-11. 
193 Se Prop. 1975/76:113, s. 123. 
194 Se Westerlund, s. 181. 
195 Se SOU 1995:47, s. 145. Se även SOU 1993:60, s. 177f. 
196 Se Kühlhorn, s. 68. 
197 Se Kühlhorn, s. 107. 
198 Se Sjöholm, s. 215-217. 
199 Se Norée, Laga befogenhet, s. 168. 
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lärt sig något under ordningsvaktsutbildningen kan en domstol vid en eventuell prövning anse att det 

som lärts ut inte är materiellt tillämpbart.200  

 

 

7. Våldsanvändning vid ingripanden 
 

När en ordningsvakt ingriper med stöd av 13 § PL har denne en viss befogenhet att använda våld. 10 

§ PL reglerar det våld en polisman får använda för att genomföra en tjänsteåtgärd vilket kallas för 

laga befogenhet. Av paragrafen framgår det att våld bara får användas om det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, vilket med andra ord innebär att det våld som får användas ska vara 

försvarligt med hänsyn till behovs- och proportionalitetsprincipen.201 Av 29 § PL framgår det att 

bestämmelsen i 10 § 1 st. 2 p. utöver polisman även gäller den som med laga stöd ska verkställa ett 

frihetsberövande. Till frihetsberövanden räknas dels omhändertagen enligt 13 § PL och LOB men 

även gripanden enligt 24 kap. 7 § RB. 10 § 1 st. 2 p. stadgar att våld får användas om någon med laga 

stöd ska berövas friheten förutsatt att åtgärden möts av motstånd. 

 

Efter att personen har blivit frihetsberövad regleras våldsanvändningen istället genom 24 kap. 2 § 

BrB. Av paragrafen framgår att om den som är berövad friheten sätter sig till motvärn genom våld, 

hot om våld eller på annat sätt gör motstånd mot någon under vars uppsikt han står, får det våld brukas 

som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymning ska hindras eller ordningen 

upprätthållas. 

 

Av 29 § PL framgår att 10 § 1 st. 4 p. utöver polisman även gäller den som i myndighetsutövning har 

befogenhet att verkställa någon åtgärd som där anges. 10 § 1 st. 4 p. stadgar att våld får användas när 

någon ska avvisas eller avlägsnas från ett visst område eller utrymme eller när en kroppsvisitation 

ska verkställas. Av 10 § 2 st. framgår att våld mot person enligt punkt 4 endast får brukas om åtgärden 

möts av motstånd. Paragrafen ger alltså stöd för att våld får användas om en person ska avvisas, 

avlägsnas eller om en skyddsvisitation enligt 19 § PL ska genomföras och åtgärden möts av motstånd. 

Av förarbetena till LOV framgår att ”våld får således brukas förutom då ordningsvakt vid verk-

ställande av åtgärd möts eller angrips med våld eller hot om våld även för brytande av såväl aktivt 

som passivt motstånd.”202 Som passivt motstånd räknas att någon spjärnar emot eller gör sig svår att 

flytta genom sin kroppstyngd.203 Motståndet måste dock ha manifesterats på något vis, våld får inte 

användas mot ett befarat motstånd.204 JO har kritiserat polisen för användandet av en metod som 

involverat visst våld och ett överraskningsmoment som syftat till att hindra en person misstänkt för 

narkotikabrott att svälja narkotikan när denne blir konfronterad av polisen. JO anser att eftersom 

polisen inte mötts av motstånd innan de använt våldet stred polisens handlande mot lydelsen i 10 § 2 

st. PL.205 

 

Ordningsvakten har som påpekats rätt till nöd enligt 24 kap. 4 § BrB och nödvärn enligt 24 kap. 1 § 

BrB och omfattas också av bestämmelsen om excess 24 kap. 6 § BrB. Det våld som får brukas i en 

nödsituation får inte vara oförsvarligt och i en nödvärnssituation ej uppenbart oförsvarligt. Den 

principiella skillnaden mellan laga befogenhetsvåld i enlighet med 10 § PL och nödvärnsvåld ligger 

i att den laga befogenheten används offensivt för att utöva verksamhet som anses värdefull medan 

nödvärnsrätten används defensivt för att skydda eller rädda någon eller något.206 Ett intressant 

                                                 
200 Se Norée, Laga befogenhet, s. 195. 
201 Se Norée, Laga befogenhet, s.143ff. 
202 Se SOU 1978:33, s. 222. Se även Prop. 1979/80:122, s. 76. 
203 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s.45. Se även Westerlund, s. 79 
204 Se Norée, Laga befogenhet, s. 150, s. 157. 
205 JO Beslut, dnr: 3505-1996, JO 1998/99, s. 107. 
206 Se Norée, Polisers rätt till våld, s. 43. 
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uttalande i förarbetena till polislagen är att det i princip kan ställas högre krav på en polisman i fråga 

om nödvärn än en privatperson.207 Huruvida detta även gäller en ordningsvakt är oklart, 

ordningsvakten har som påpekats betydligt kortare utbildning men ska å andra sidan ha viss beredskap 

för att mötas av våld och är därför exempelvis sällan berättigad till kränkningsersättning.208 Nöd och 

nödvärn kommer inte vidare att behandlas då frågorna redan är väl utredda och får anses gå utanför 

syftet med denna uppsats.209  

 

Det följer av 24 kap. 5 § BrB att den som hjälper en ordningsvakt har samma rätt som denna att begå 

en annars straffbelagd handling. I RH 2013:17 prövades frågan när en ordningsvakt som skulle 

omhänderta en person bad om hjälp från en person som arbetade i baren. Vid ingripandet bröt den 

omhändertagne överarmen på två ställen och personen som hjälpte ordningsvakten åtalades för 

vållande till kroppsskada (3 kap. 12 § BrB). Hovrätten konstaterade att den som hjälpte ordnings-

vakten har haft samma rätt att ingripa som denne och det faktum att den som hjälpte saknade 

utbildning för ingripandet är i detta sammanhang irrelevant. JK har dock uttalat i ett beslut210 att det 

händer att entrévärdar systematiskt motiverar sin våldsanvändning genom att ordningsvakter begär 

biträde av dem vid sin myndighetsutövning – något stöd för en sådan tolkning av ordningsvakts-

förordnanden finns inte enligt JK.  

 

Gällande ordningsvakters våldsanvändning uttalade föredragande i proposition 1979/80:122 att ”jag 

är slutligen angelägen om att understryka att jag helt ansluter mig till vad bl.a. polisutredningen har 

anfört under remissbehandlingen om att en ordningsvakt oftast bör kunna fullgöra sitt uppdrag på ett 

sådant sätt att befogenheten att i vissa fall använda våld inte behöver utnyttjas. Denna befogenhet 

skall alltid ses som en sistahandsutväg, som får tillgripas först när andra möjligheter måste anses 

stängda.”211 Behovs- och proportionalitetsprincipen fordrar att våld bara får användas när inget annat 

fungerar och det finns ett behov av åtgärden. Den mest intressanta frågan är vilket våld som kan anses 

vara försvarligt. Det brott som ordningsvakten oftast misstänks för är misshandel i samband med en 

tjänsteåtgärd, s.k. ”övervåld”. Övervåld kan definieras som det våld som överskridit det försvarliga 

våldet för den rådande situationen. Behovs- och proportionalitetsprincipen är avgörande när det gäller 

att avgöra vilket våld som är försvarligt (se närmare under ”regler och principer för ingripanden”). 

Det måste alltid göras en avvägning mellan graden av våld och tjänsteåtgärdens vikt.212 

 

De hjälpmedel en ordningsvakt har tillgång till är i allmänhet batong och handfängsel. 

Handfängselanvändning regleras i 10 a § PL som stadgar när fängsel får användas. Användandet av 

batong är vare sig för polisen eller ordningsvakten reglerat i lag utan följer av de allmänna 

bestämmelser som gäller för våldsanvändning.213 En handbok för ordningsvakter utgiven av 

Rikspolisstyrelsen anför att det är uppenbart att en ordningsvakt är berättigad att använda batong för 

att avvärja angrepp från en fysiskt överlägsen person eller då angriparna är flera.214 Onödig 

kraftutveckling ska givetvis undvikas, ”slag mot ömtåliga delar av kroppen får som regel anses 

otillåtna liksom sparkar, struptag, grepp i håret och liknande. Vid en bedömning i efterhand måste 

man dock se till situationen som helhet.”215 Norée framför att idag torde slag med batongen allmänt 

sett vara mer accepterande än knytnävsslag.216 Generellt gäller att fysiskt våld eller hjälpmedel inte 

bör brukas mot barn, åldringar och sjuka personer. Behöver våld brukas mot sådana personer bör 

                                                 
207 Se Prop. 1983/84:111, s. 94. Se även Boucht s. 343, 463. Samt Norée, Laga befogenhet, s. 258. 
208 Se NJA 2012 s. 711. 
209 Norée behandlar polisens rätt till nödvärn utförligt i Laga befogenhet: polisens rätt att använda våld, s. 134ff. Även 

Boucht behandlar polisens rätt till nödvärn, s. 299ff. 460ff. 
210 JK Beslut, dnr: 3350-07-22, 2007-12-19. 
211 Prop. 1979/80:122 s. 77. 
212 Se Norée, Polisers rätt till våld, s. 100f. 
213 Se Norée, Laga befogenhet, s. 176. 
214 Se Rikspolisstyrelsens, Handbok för ordningsvakter, s. 63. 
215 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s.44. 
216 Se Norée, Laga befogenhet, s. 177. 
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särskild försiktighet iakttas.217 

 

Många rättsfall som berör ordningsvakter gäller s.k. övervåld från ordningsvakter, där ordningsvakten 

ska ha gått utanför vad som stadgas i 8 § LOV om kraven på behov och proportionalitet. I ett fall från 

hovrätten218 tvingades en person omhändertagen enligt LOB att sittandes på knä, belagd med 

handfängsel luta mot en vägg samtidigt som ordningsvakten har haft sin fot under den omhänder-

tagnes korslagda ben och fötter trots att den omhändertagne inte ska ha gjort något motstånd utan 

bara uttalat verbala protester. Positionen har belastat hans knän på ett sätt som varit smärtsamt. 

Handlandet från ordningsvakten ansågs gå utöver vad som följer av 8 § LOV och han dömdes för 

tjänstefel. 

 

I ett annat fall från hovrätten219 har en ordningsvakt utdelat fyra batongslag mot en person som låg 

ned då denna låst fast ordningsvaktens fot med sina ben. Det har enligt hovrätten visserligen 

förelegat ”…en i viss mening kaotisk situation och det måste antas att en ordningsvakt då har ett visst 

diskretionärt utrymme vid bedömningen av vilka åtgärder som är befogade.” Hovrätten gör dock 

bedömningen att ordningsvakterna har haft någorlunda kontroll på situationen och att i detta fall har 

batongslagen klart överskridit den gräns som finns för våldsanvändning. I ytterligare ett fall har en 

oenig hovrätt220 (två skiljaktiga ville döma ordningsvakten för misshandel) friat en ordningsvakt som 

slagit med batong mot en person som låg ned. Domstolen uttalade att vid en helhetsbedömning av 

situationen får slagen med hänsyn till omständigheterna anses ha varit försvarliga för att ordningen 

skulle kunna upprätthållas vid det aktuella tillfället.  

 

Generellt anses brukandet av hjälpmedel så som batong mot någon som är obeväpnad och ligger ned 

gå utöver det försvarliga våldet.221 Norée påpekar att samtliga mål hon granskat i sin avhandling, där 

en polisman sparkat eller slagit en person som varit belagd med fängsel, har våldet ansetts vara 

oförsvarligt.222 

 

Var går då gränsen för det försvarliga våldet? Norée påpekar att Högsta domstolen endast i några få 

avgöranden prövat frågan om polisers rätt att använda våld.223 Hon uttalar också ”att generellt ange 

vilket våld som är försvarligt inom ramen för polisens laga befogenhet låter sig inte göras, varje 

enskilt fall måste bedömas för sig.”224 När det kommer till att avgöra vilket våld som är försvarligt 

spelar som sagt behovs- och proportionalitetsprincipen en betydande roll. Principerna är dock som 

påpekats inte helt lätta att tillämpa.225 Graden av våld måste bestämmas i varje enskilt fall och det går 

inte att uttala sig generellt om vilket våld som kan anses vara försvarligt då det skiftar med hänsyn 

till ingripandes syfte och art.226 

 

 

7.1. Våld eller hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd 
 

I samband med att en ordningsvakt vidtar en tjänsteåtgärd möts åtgärden tidvis av motstånd. Tre brott 

aktualiseras ofta i samband med ett sådant motstånd och dessa riktar sig mot ordningsvakten eller 

själva ingripandet som genomförs. De tre brotten är våld eller hot mot tjänsteman 17 kap. 1 § BrB 

                                                 
217 Se Sjöholm, s. 284. 
218 Hovrätten för övre Norrland, B 483-14, meddelad 2014-11-25. 
219 Svea Hovrätt, B 8695-08, meddelad 2009-12-11. 
220 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1166-05, meddelad 2006-11-30. 
221 Se exempelvis Hovrätten för västra Sverige, B 1757-13, meddelad 2014-06-16. 
222 Se Norée, Laga befogenhet, s. 211. 
223 Se Norée, Polisers rätt till våld, s. 104f. 
224 Se Norée, Laga befogenhet, s. 260. Se även s. 416. 
225 Se Norée, Polisers rätt till våld, s. 35. 
226 Se Norée, Laga befogenhet, s. 207ff. 
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samt våldsamt motstånd 17 kap. 4 § BrB. Förutsättningen för att 17 kap. 1 § BrB ska tillämpas är att 

någon utövar myndighet och att våldet eller hotet står i visst samband med myndighetsutövningen. I 

ett motivuttalande anses det omfatta de ”åtgärder som ingår som ett led i myndighetsutövningen eller 

på annat sätt står i mycket nära tidsmässigt och funktionellt samband med denna.”227 Ordningsvakten 

måste dock vara i tjänst om inte våldet avser en hämnd mot en åtgärd som ordningsvakten tidigare 

har vidtagit i tjänsten.228  

 

Om någon försöker hindra någon i dennes myndighetsutövning och gärningen inte är straffbar enligt 

17 kap. 1 § BrB kan personen dömas för våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 § BrB. Våld som faller 

in under brottet olaga tvång 4 kap. 4 § BrB, exempelvis undanträngandet av en tjänsteman, är i 

normalfallet straffbart som våldsamt motstånd och inte våld mot tjänsteman.229 Som Westerlund 

påpekar är brottsrubriceringen vid våldsamt motstånd 17 kap. 4 § BrB något missvisande då själva 

motståndet inte behöver vara särskilt våldsamt.230 Den i praktiken vanligaste formen av våldsamt 

motstånd är att någon spjärnar emot, klänger sig fast i något föremål eller försöker rycka sig loss vid 

exempelvis ett avlägsnande eller omhändertagande. Den som utövar våldet behöver inte vara den som 

myndighetsutövningen riktar sig mot utan även den som försöker hjälpa någon när ordningsvakten 

ingriper kan således straffas för våldsamt motstånd.231  

 

Precis som vid 17 kap. 1 § kan en gärning var straffbar som våldsamt motstånd även om den riktar 

sig mot orättmätig myndighetsutövning. I RH 1992:25 greps en person av polis utan laga grund men 

personen dömdes ändå för våldsamt motstånd. 17 kap. 1 § BrB och 17 kap. 4 § skyddar alltså generellt 

även vid oriktig myndighetsutövning. Även om ordningsvakten alltså begår fel, kan en person som 

utövar våld mot den felaktiga myndighetsutövningen eller bara försöker undkomma den, komma att 

dömas för brott.232 I många fall uttalar domstolen att det vid en helhetsbedömning inte finns något 

som antyder att ordningsvaktens ingripande kan anses ha varit uppenbart oförsvarligt och att den 

åtalade därför inte skulle haft rätt att sätta sig till motvärn.233 Mot uppenbart obefogad tjänsteutövning 

måste gärningen dock anses kunna vara straffri.234 

 

I en dom från hovrätten235 hade två ordningsvakter gripit en person som de misstänkt för förberedelse 

till stöld eftersom personen bar på en för ändamålet preparerad kasse. Hovrätten resonerade som så 

att för att anses påträffad på bar gärning måste man i alla fall uppnått åtminstone försökspunkten. Den 

gripne hade dock inte tagit något när han frihetsberövades på parkeringsplatsen och var med största 

sannolikhet på väg att lämna varuhuset. En person som försökte hjälpa den gripne genom att hota 

vakterna kunde inte dömas för främjande av flykt eftersom den gripne inte med laga rätt var berövad 

friheten.236 Ordningsvakterna överskred sina befogenheter när de grep den misstänkta brottslingen 

men åtgärden får ändå anses innefatta myndighetsutövning. Därför tillkommer det straffskydd som 

föreskrivits i 17 kap. 1 § BrB och personen som hjälpte den gripne kan därmed straffas för hot mot 

tjänsteman. Skyddet tillkommer även för oriktiga åtgärder om inte de som vidtagit åtgärderna 

uppenbarligen överskridit sitt kompetensområde. Boucht anger som exempel på ett sådant över-

skridande en ordningsvakt som utför husrannsakan hos enskild.237  

 

                                                 
227 Se Prop. 1988/89:113, s. 23. 
228 Se Munck, Vilgeus, Johansson & Carlberg Johansson, s. 48. 
229 Se Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 17 kap. 1 §. 
230 Se Westerlund, s. 273. 
231 Se Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 17 kap. 4 §. 
232 Se Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 17 kap. 1 §. 
233 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1535-13, meddelad 2014-10-30. Göta hovrätt, B 3018-13, 

meddelad 2014-05-20. 
234 Se Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 17 kap. 4 §. 
235 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2851-07, meddelad 2008-10-07. 
236 Jmf Westerlund som är en av annan åsikt, s. 277. 
237 Se Boucht, s. 319. 



33 

 

I ett annat fall från hovrätten238 har två ordningsvakter gripit en person som gjort motstånd ett par 

hundra meter bort från restaurangen där de var förordnande att tjänstgöra. Gripandet skedde först 

efter viss tidsutdräkt och grundat på andrahandsuppgifter. Personerna som pekat ut personen har inte 

hörts i målet och deras uppgift kan därmed inte läggas till grund för en fällande dom. Domstolen 

ansåg att den saknar anledning att ta ställning till huruvida den gripna personens agerande överhuvud-

taget är att bedöma som våldsamt motstånd under de förhållandena.  

 

Det är inte orimligt att anta att många som anmäler ordningsvakter för ”övervåld” eller misshandel 

samtidigt erkänner brottet våldsamt motstånd i sin egen redogörelse för vad som skett. Det är inte 

heller orimligt att anta att många personer saknar kännedom om ordningsvaktens befogenheter, inte 

minst med tanke på att även många jurister slarvar med begreppen. Exempelvis har en hovrätt ansett 

att två ordningsvakter tjänstgjort som dörrvakter.239 Westerlund konstaterar också att både åklagare 

och domstolar inte alltid skiljer mellan ordningsvakter och väktare.240 Bristen på kunskap gällande 

ordningsvaktens befogenheter kan vara en anledning till att personer sätter sig till motvärn när en 

ordningsvakt ska verkställa en tjänsteåtgärd. Det kan dessutom vara så att ordningsvakter många 

gånger kanske lite väl snabbt tar till våld för att verkställa en åtgärd. Det saknas som visats ovan ofta 

betydelse om ett ingripande är rättmätigt eller inte, ordningsvakten skyddas i regel av 17 kap. 1 § BrB 

och 17 kap. 4 § även om han överskrider sina befogenheter.  

 

Vid genomgång av opublicerad rättegångspraxis framgår att flera personer har hävdat rätt till nödvärn 

mot ordningsvaktens ingripande utan framgång.241 Norée anser att rätten till nödvärn saknas mot laga 

befogenhetsvåld.242 Boucht påpekar dock att det inte alltid är självklart.243 JK uttalade i ett beslut att 

såvitt det kan bedömas inte i obetydlig utsträckning förekommer obefogat våld, övervåld och ojuste 

beteende från ordningsvakter i samband med ingripanden mot kroggäster. JK uttalade också i samma 

beslut att ordningsvakter verkar, inte i obetydlig omfattning, helt eller delvis, tala osanning när de 

hörs i mål rörande våld på krogar. Dessa osanningar som tycks förekomma medför risker i 

rättssäkerheten för kroggästerna.244 

 

 

7.2. Ansvar vid tjänstefel 
 

Som påpekats tidigare utgör en ordningsvakts åtgärder i allmänhet myndighetsutövning och är därför 

underkastade ansvar för tjänstefel (20 kap. 1 § BrB).245 Myndighetsutövning förklaras vanligen som 

samhällets maktbefogenheter i förhållanden till medborgarna. En vanlig definition som hämtats ur 

den äldre förvaltningslagen (1971:290) är ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om 

förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”. Förarbetet 

till en ny förvaltningslag framhäver att det ska vara fråga om en befogenhet att bestämma om ett visst 

förhållande för en enskild och denna befogenhet att bestämma ska ensidigt avgöras av myndigheten, 

vara bindande och ett uttryck för samhällets maktbefogenheter.246 Tjänstefel 20 kap. § 1 BrB har 

följande lydelse: 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling 

                                                 
238 Svea hovrätt, B 8928-05, meddelad 2006-05-08. 
239 Svea hovrätt, B 2967-13, meddelad 2013-09-17. 
240 Se Westerlund, s. 275, 258. 
241 Se exempelvis Svea hovrätt, B 5849-12, meddelad 2013-04-03, Hovrätten för västra Sverige, B 2524-14, meddelad 

2015-01-29, Svea hovrätt, B 4817-13, meddelad 2013-07-11, Svea hovrätt, B 7165-07, meddelad 2008-09-01, Göta 

hovrätt, B 655-14, meddelad 2014-05-15, Svea hovrätt, B 3081-14, meddelad 2015-03-10. 
242 Se Norée, Laga befogenhet, s. 220f. 
243 Se Boucht, s. 316ff. 
244 JK Beslut, dnr: 3350-07-22, 2007-12-19. 
245 Se SOU 1978:33, s. 63. 
246 Se SOU 2010:29, s. 102. 
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eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för 

tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till 

gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med 

myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som 

ringa, skall inte dömas till ansvar. 

 

Utöver myndighetsutövningen i sig omfattas även ”åtgärder som ingår som ett led i myndighets-

utövningen eller på annat sätt står i mycket nära tidsmässigt och funktionellt samband med denna.”247 

Av paragrafen framgår att både handlande och underlåtenhet att handla kan vara straffbart. 

Underlåtenhet att handla kan vara oriktig myndighetsutövning, exempelvis när en polisman under-

låter att gripa en efterlyst brottsling.248 Myndighetsutövning är ett uttryck för samhällets 

maktbefogenheter och kan bestå av både beslut eller faktiska åtgärder. Brottet tjänstefel är subsidiärt 

i förhållande till andra brott – ordningsvakter åtalas exempelvis oftare för misshandel eller olaga 

frihetsberövande snarare än tjänstefel.  

 

Som oaktsamhet räknas att inte skaffa sig kännedom om, eller ha koll på, de regler som gäller för 

myndighetsutövningen. Ordningsvakter genomgår som påpekats en kort utbildning men förväntas 

ändå ha koll på regelverken som styr myndighetsutövningen. Myndighetsutövarens kunnighet, 

utbildning och erfarenhet kan påverka bedömningen av huruvida tjänstefel kan komma i fråga. Även 

det faktum att myndighetsutövaren kan ha agerat under tidspress kan ha betydelse.249 I ett rättsfall 

från hovrätten250 ansågs ordningsvaktens erfarenhet ligga honom till last vid domstolens bedömning 

om huruvida hans omhändertagande varit motiverat i den aktuella situationen. Domstolen ansåg att 

han på grund av sin erfarenhet borde ha förstått att ett omhändertagande inte var motiverat. 

 

Gällande tillämpningen av 13 § PL bör man beakta vad Högsta domstolen uttalade i NJA 1997 s. 

368; ”när det gäller tolknings- och tillämpningsfrågor bör det i och för sig finnas en betydande 

marginal innan en felbedömning kan anses grunda ansvar för tjänstefel. Vid allvarliga bedömningsfel 

kan dock ansvar för tjänstefel komma i fråga.”  

 

 

8. Sidouppgifter 
 

Utöver att upprätthålla den allmänna ordningen får en ordningsvakt också utföra uppgifter som inte 

har samband med den huvudsakliga uppgiften. I en föreskrift från Rikspolisstyrelsen framgår det 

att ”ordningsvakten får utföra andra uppgifter än ordningshållning endast om sidouppgiften inte 

innebär att uppdraget att upprätthålla allmän ordning försummas”.251 I de efterföljande allmänna 

råden anses legitimationskontroll av restaurangbesökare godtagbart om syftet är att kontrollera ålder 

på besökaren. Av råden framgår även att en ordningsvakt ej bör servera alkohol eller godtyckligt 

selektera besökare (exempel på det senare kan vara om restaurangen har en klädkod). Här 

uppmärksammas tydligt problemet med att ordningsvakten utövar myndighet och samtidigt är 

anställd av en privat näringsidkare. 

 

Denna tolkning av att ordningsvakter får kontrollera legitimation i avsikt att kontrollera ålder kan 

anses tveksam. Det finns inget förbud mot att minderåriga vistas på en restaurang och om en 

restaurang har bestämt en åldersgräns torde detta vara att se som ett avtalsvillkor. Kontrolleras åldern 

                                                 
247 Se Prop. 1988/89:113, s. 23. 
248 Se Prop. 1975:78, s. 180f. 
249 Se Berggren, Nils-Olof, Bäcklund, Agneta, m.fl., Brottsbalken: en kommentar, kommentaren till 20 kap. 1 §. 
250 Svea hovrätt, B 280-14, meddelad 2014-09-11. 
251 RPSFS 2012:17 FAP 692-1. 
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enbart i syfte att informera krögaren om att en minderårig är på plats får det anses vara godtagbart. 

Om en ordningsvakt däremot nekar en person inträde på grund av åldern är det att jämställa med ett 

avvisande. Ett avvisande är en tvångsåtgärd och kräver därmed lagstöd. Det finns inget lagstöd för 

att neka en minderårig tillträde till en restaurang enbart för att personen inte uppfyller restaurangens 

ålderskrav. Att neka en minderårig tillträde enbart på grund av befarad ordningsstörning bestående av 

att denne kanske skulle komma att konsumera alkohol är inte heller en möjlighet eftersom faran inte 

kan anses vara konkret (se närmare under rubriken ”tillämpningen av 13 § PL vid omedelbar fara för 

ordningsstörning”).  

 

Om en ordningsvakt tillåts be om legitimation samt neka någon på grund av att denne inte uppfyller 

ålderskravet på restaurangen sker det utanför tjänsteuppgiften. Problemet är att vad som är menat som 

rekommendationer, uppmaningar, råd eller frivilliga frågor kanske inte alls uppfattas så av mottagaren 

då ordningsvakten kan antas agera i myndighetsutövning.252 Det blir svårt för allmänheten att veta 

när en ordningsvakt agerar som myndighetsutövare eller som avtalspart. Samtliga bisysslor som 

involverar avtalsförhållanden mellan restaurangen och en gäst torde en ordningsvakt undvika att 

befatta sig med då gästen inte kan veta när ordningsvakten agerar utanför sin roll som ordningsvakt. 

Givetvis medför denna tolkning av att ordningsvakter inte får neka någon entré på grund av ålder 

vissa praktiska problem. Har restaurangen ett krav på ordningsvakter och dessa inte får kontrollera 

legitimation i avsikt att kontrollera besökarnas ålder måste kanske ytterligare personal anställas.  

 

Ett ingrepp som innebär ett intrång i de grundlagsskyddade rättigheterna får inte företas av en 

ordningsvakt utan lagstöd även om personen i fråga samtycker till åtgärden. Var och en är gentemot 

det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § RF). Ett vanligt avtalsvillkor för 

tillträde till exempelvis en konsert eller en fotbollsmatch är att besökaren underkastar sig 

kroppsvisitation. En sådan kroppsvisitation får då inte utföras av polis eller ordningsvakt.253 Den 

avtalsmässiga visitationen som besökaren underkastar sig för tillträde bör inte ens ske i omedelbar 

närhet av ordningsvakterna. Westerlund utvecklar detta vidare; ”Ett sådant förfarande kan nämligen 

för besökarna ge intryck av att ordningsvakterna deltar i visiteringen, vilket kan göra att de enskilda 

upplever sig tvingade att gå med på denna.”254 Ett problem är att de som visiterar i sin tur kan känna 

sig hotade av personen de visiterar och därför inte vågar rapportera om de upptäcker knivar eller 

andra farliga föremål om varken polis eller ordningsvakter närvarar. Helt klart är att avtalsbrott i sig 

inte ger ordningsvakten befogenhet att använda tvångsmedel.255  

 

Vilka sidouppgifter en ordningsvakt får ägna sig åt är oklart och Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd angående saken är inte särskilt tydliga. När ”försummas” uppdraget att upprätthålla 

allmän ordning på grund av sidouppgifter? Vilka arbetsuppgifter kan en arbetsgivare tvinga en 

ordningsvakt att utföra i och med anställningsförhållandet? Polisen jobbar för det allmänna medan 

ordningsvakten är anställd eller inhyrd av privata företag. Ordningsvakten måste dock beakta att 

polisen är deras förmän samtidigt som de utrustats med befogenheter för att representera det allmänna. 

Många ordningsvakter har arbetet som ett extrajobb eller bisyssla.256 En vanlig anställningsform är 

därför s.k. behovsanställning, vilket gör det enkelt för vaktbolag och andra arbetsgivare att göra sig 

av med obekväma ordningsvakter. De kan helt enkelt undvika att erbjuda dessa vakter ytterligare 

arbetstillfällen. Detta medför en risk att ordningsvakten i första hand arbetar för privata intressen 

snarare än det allmänna. 

 

 

                                                 
252 Se SOU 1995:47, s. 145. 
253 Se Westerlund s. 21. 
254 Se Westerlund, s. 22. 
255 Se Fitger, Peter, Sörbom, Monika, m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 24 kap. 7 §. 
256 Se SOU 1995:146, s. 117. Se även DS 2003:50, s. 29. 
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9. Godtycklig myndighetsutövning 
 

Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden får som sagt inskränkas 

genom lag (2 kap. 20 § RF). Begränsningarna får endast göras för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle (2 kap. 21 § RF). 13 § PL är dock vagt formulerad och det 

saknas vägledande praxis vilket gör att det lämnas utrymme för godtycklighet. Boucht påpekar 

att ”om ett lagstadgande är alltför oprecist kan ifrågasättas huruvida kravet på lagstöd överhuvudtaget 

kan anses uppfyllt.”257 I förarbetena till polislagen uttalades att det är ”… angeläget att en bestämm-

else som begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna utformas så att den inte ger utrymme för 

godtycke eller misstolkning ...”.258 LTO/LOB-utredningen uttalade att förutsättningar i 3 § LTO 

(motsvarar nuvarande 13 § PL) ”… innehåller olika moment, som ger betydande utrymme för 

subjektiva värderingar. Den närmare innebörden av begreppen 'stör', 'allmän ordning' och 'nödvändigt' 

lämnas öppen. Bestämmelsen i denna del kan inte sägas vara klar och tillämpningen av den är inte 

förutsebar. Den enskilde kan inte utan vidare bedöma vilka åtgärder från hans sida som kan leda till 

ett frihetsberövande. Oklarheten underlättar naturligtvis inte polisens tillämpning av bestämmelsen. 

Det bör beaktas att det här regelmässigt är fråga om pressade situationer, där polisen skall fatta mycket 

snabba beslut.”259 Som lagstiftningen är utformad i nuläget kan 13 § PL därmed tillämpas relativt 

godtyckligt vilket gör att förutsebarheten blir lidande. I polisverksamhetsutredningen uttalades 

att ”det är också så att en rättsstat måste präglas av rättstrygghet. En av förutsättningarna för 

rättstrygghet är att medborgarna ska kunna förutse när han eller hon riskerar att mötas av våld från 

samhällets sida.”260 Bristerna med förutsebarheten kring 13 § PL kritiserades även av en medlem i 

justitieutskottet i betänkandet 1983/84:27 ”om förslag till polislag m.m.”261 Redan LTO kritiserades 

tidigt i den allmänna debatten som bl.a. en ”slasktrattslag” och tillämpningen av den som exempel på 

polisgodtycke och rättslöshet.262 Boucht påpekar dock att en avvägning måste göras; en rättsnorm 

måste vara effektiv nog att uppfylla dess syften vilket kräver viss flexibilitet i tillämpningen, samtidigt 

som den enskilde måste kunna ställa krav på förutsebarhet.263 

 

Nuvarande lagstiftning ställer inte kravet att allmänheten ska känna till när deras beteende är 

ordningsstörande, däremot ställer lagstiftningen kravet att beteendet ska upphöra när en ordningsvakt 

uppmanar till det. Vilket beteende som ska uppfattas som ordningsstörande bestäms till stor del 

skönsmässigt av den enskilde ordningsvakten. Som påpekats tidigare ska det finnas en betydande 

marginal innan en eventuell felbedömning kan grunda ansvar för tjänstefel. I Rikspolisstyrelsens 

tillsynsrapport om tillämpningen av 13 § PL yttras att ”ett beslut om avlägsnande fattas av den 

enskilde polismannen och är inte föremål för förmansprövning och kan inte överklagas av den 

berörde.”264 Det är vidare ett beslut med omedelbar verkställighet och möjligheten till domstols-

prövning av ett avlägsnande föreligger först i efterhand i allmän domstol. Det kan dessutom vara svårt 

att i efterhand pröva huruvida någon var ordningsstörande. JO uttalade i ett beslut att ”det kan 

emellertid i efterhand vara svårt att sätta sig in i hur en enskild polisman upplevt en viss situation 

varför försiktighet bör iakttas vid en efterföljande granskning. Jag anser mig därför i de nu aktuella 

fallen inte ha tillräcklig anledning att uttala mig om huruvida det fanns förutsättningar för 

omhändertagande enligt 13 § polislagen.”265 JO uttalade i ett annat beslut att de bedömningar som är 

aktuella att göra vid ett beslut enligt 13 § PL inte kan göras på ett tillräckligt säkert sätt av någon 

                                                 
257 Se Boucht, s. 73f. 
258 Se Prop. 1983/84:111, s. 32. 
259 Se SOU 1982:64, s. 99. 
260 Se SOU 2001:87, s. 50. 
261 Se JuU 1983/84:27, s. 47ff. 
262 Se SOU 1982:64, s. 54. 
263 Se Boucht, s. 74. 
264 Se Rikspolisstyrelsens - Tillsynsrapport 2014:6, s. 34. 
265 JO Beslut, dnr: 4375-2003, 2004-05-25. 
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annan än den som befinner sig på platsen för ingripandet.266 Det blir därmed svårt för en domstol att 

i ett senare skede bedöma om ett ingripande borde ha skett eller inte. Dessa utredningssvårigheter i 

kombination med den betydande marginal som ska föreligga vid tolknings- och tillämpningsfrågor 

gör det således svårt att få saken prövad genom att ställa ordningsvakten till svar för tjänstefel (20 

kap. 1 § BrB) eller olaga tvång (4 kap. 4 § BrB).  

 

Samma problematik kring att i efterhand prova omhändertaganden i enlighet med 13 § finns även 

angående omhändertagande i enlighet med LOB. JO har uttalat att: ”Jag vill först framhålla att det är 

utomordentligt vanskligt att vid en granskning i efterhand avgöra om ett omhändertagande enligt 

LOB var korrekt eller inte.”267Att polisen faktiskt utnyttjar LOB relativt godtyckligt vittnar Norée 

om.268 Ordningsvaktens omhändertagande enligt LOB kontrolleras som sagt närmast av polismannen 

som övertar omhändertagandet och kan därför inte missbrukas på samma sätt av en ordningsvakt. 

Någon sådan kontroll sker dock inte av ordningsvakternas avvisanden och avlägsnanden vid 

tillämpning av 13 § PL. Polisrättsutredningen tog upp frågan om att eventuellt kriminalisera 

beteenden som utgör störande av den allmänna ordningen eftersom omhändertagande enligt 13 § PL 

möjligen kunde utgöra en kränkning av Europakonventionen. De konstaterade dock att: ”En regel om 

straffansvar för störande av allmän ordning skulle emellertid bli mycket allmänt hållen. Den skulle 

därigenom riskera att komma i strid med de allmänna straffrättsliga principerna genom att ge utrymme 

för alltför många olika tolkningar.”269 Det är detta utrymme för tolkningar som skapar det sköns-

mässiga utrymmet för ordningsvakten att avgöra vad som är ordningsstörande.  

 

I en dom från hovrätten270 friades två poliser för tjänstefel trots att domstolen fann att det saknades 

laga grund för ett avlägsnande enligt 13 § PL. En person som gått på gatan stoppades och avkrävdes 

legitimation. Personen vägrade först att visa legitimation och ifrågasatte varför han ens blivit stoppad. 

Mannen ska ha varit aggressiv mot poliserna men inte mot allmänheten och polisen beslutade att 

avlägsna mannen. Domstolen konstaterar att polismannen som fattat beslutet om avlägsnandet har 

gjort en alltför extensiv tolkning av paragrafen i förhållande till lagtextens ordalydelse. Domstolen 

hänvisade till NJA 1997 s. 368 och uttalade att när det gäller tolknings- och tillämpningsfrågor måste 

det finnas en betydande marginal innan en felbedömning kan grunda ansvar för tjänstefel. Polis-

mannens tolkning av bestämmelsen har legat i linje med bestämmelsens syfte, nämligen att komma 

till rätta med ordningsstörningar.271 Bedömningsfelet kan därför inte ses som så allvarligt att tjänstefel 

kan komma i fråga. Två skiljaktiga domare uttalade att åtalet om tjänstefel borde ogillas redan av det 

skälet att det inte var fel att avlägsna personen då han utgjorde en omedelbar fara för den allmänna 

ordningen.   

 

 

 

10. Europakonventionen – omhändertaganden enligt 13 § PL och LOB  
 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) gäller som lag i Sverige och kan därför tillämpas direkt av domstolarna.272 Lag eller annan 

föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR enligt 2 kap. 19 § RF. 

Artikel 5 i EKMR ställer upp förbud mot frihetsberövanden men talar också om vilka undantag som 

är godtagbara. Träffar en lagregel inget av de undantag som räknas upp strider den således mot 

                                                 
266 JO Beslut, dnr: 3489-2001, 2002-08-22. 
267 JO Beslut, dnr: 274-2007, JO 2009/10, s 64, Se även JO Beslut, dnr: 2027-2007, 2008-09-16. 
268 Se Norée, s. 70f. 
269 Se SOU 1993:60, s. 141. 
270 Svea Hovrätt, B 4112-12, meddelad 2012-11-23. 
271 Det kan noteras att samma mening framfördes av skiljaktige justitierådet Lundius i NJA 2005 s. 385. 
272 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
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konventionen. Enligt artikel 2 p. 1 i tilläggsprotokoll 4 till EKMR har var och en som befinner sig 

lagligen inom en stats territorium rätten att fritt röra sig där. Av artikel 2 p. 3 i samma protokoll 

framgår att utövandet av denna rätt till fri rörlighet inte får underkastas andra inskränkningar än 

sådana som är angivna i lag och som är nödvändiga av bl.a. hänsyn till upprätthållandet av den 

allmänna ordningen. Möjligheten att göra inskränkningar i rörelsefriheten med stöd av artikel 2 p. 3 

i tilläggsprotokollet är betydligt större än vad som gäller för frihetsberövanden enligt huvudfördragets 

artikel 5.273  

 

Vilken artikel som blir tillämplig avgörs av om ett omhändertagande enligt 13 § PL eller LOB ska 

klassificeras som ”frihetsberövanden” eller” inskränkning av rörelsefriheten”. Europadomstolen har 

berört skillnaden mellan frihetsberövanden och andra inskränkningar i rörelsefriheten och kommit 

fram till att det är en fråga om en gradskillnad snarare än en artskillnad.274  Varaktigheten av 

omhändertagandet kan således vara av betydelse för bedömningen. Ett omhändertagande enligt 13 § 

PL får inte överstiga 6 timmar. Ett omhändertagande enligt LOB får inte överstiga 8 timmar, om det 

inte är i den omhändertagnes intresse att denne stannar ett par timmar längre enligt 7 § LOB. LOB 

medger alltså längre omhändertaganden än vad 13 § PL gör. 

 

Polisrättsutredningen fann att avlägsnande enligt 13 § PL inte stred mot EKMR eftersom avlägsnande 

inte utgör ett frihetsberövande i konventionens mening. Däremot fann utredningen att 

omhändertagande enligt 13 § PL stred mot EKMR.275 Utredningen ansåg dock att Europadomstolen 

skulle godta ett omhändertagande enligt LOB med hänsyn till att det är en vårdlag och har uttalat 

skyddssyfte av personen ingripandet riktar sig mot.276 13 § PL har ett annat skyddsintresse än LOB, 

närmare bestämt den allmänna ordningen. Dåvarande regeringen kom till en motsatt slutsats än 

polisrättsutredningen och motiverade det med att Europadomstolen inte hade tagit ställning till så 

kortvariga frihetsberövanden som 13 § PL och LOB utgör. Regeringen påpekade dessutom att många 

andra länder som ratificerat konventionen har liknande bestämmelser som 13 § PL vilket skulle tala 

för paragrafens förenlighet med konventionen.277 Norée delar dock polisrättsutredningens uppfattning 

om att tillfälliga omhändertaganden enligt 13 § PL är otillåtna enligt Europakonventionen.278  

 

I nuläget vet dock ingen säkert hur Europadomstolen skulle ställa sig till omhändertaganden enligt 

13 § PL – rättsläget får anses vara oklart279. Ståndpunkten som råder för tillfället är att 

omhändertaganden enligt 13 § PL eller LOB inte utgör frihetsberövanden i den mening som avses i 

artikel 5 EKMR. Den ståndpunkten skulle snabbt kunna komma att ändras efter ett eventuellt 

avgörande från Europadomstolen. En vidare utredning om huruvida omhändertaganden enligt 13 § 

PL och LOB är förenlighet med konventionen är intressant och relevant men anses inte rymmas inom 

ramen för denna uppsats.  

 

 

11. Slutsatser 
 

I inledningen till denna uppsats framhölls att syftet med att låta ordningsvakter sköta viss ordnings-

hållning är att frigöra polisen från vissa mindre kvalificerade uppgifter. Ordningsvaktens arbete är 

definitivt okvalificerat i den bemärkelsen att det enbart krävs 80 timmars utbildning för att erhålla 

förordnande.280 Samtidigt erkänner förarbetena att ”ha uppdrag som ordningsvakt innebär ett stort 

                                                 
273 Se DS 2008:54, s. 26. 
274 Se SOU 1993:60, s. 125. 
275 Se SOU 1993:60, s. 133f. 
276 Se SOU 1993:60, s. 162. 
277 Se Prop. 1996/97:175, s. 41-43. 
278 Se Norée, Laga befogenhet, s. 150. 
279 Se Prop. 1996/97:175, s. 42f. 
280 Se RPSFS 2012:17, FAP 692-1, bilaga 1. 
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ansvar och kräver mycket av den som har ett [sic!] fått ett sådant uppdrag.”281 Angående att tjänstgöra 

som ordningsvakt på krogen tillades att ”arbetet ställer också stora krav på självbehärskning och 

förmåga att hantera konflikter.”282 Polisverksamhetsutredningen yttrade att ”befogenheten att utöva 

våld på samhällets vägnar bör anförtros befattningshavare som är professionellt utbildade för, att i 

situationer där en överhängande fara finns för att mötas med våld, hålla huvudet kallt och lösa 

uppgiften utan att bruka våld.“283 JK anförde i ett beslut att ”med hänsyn till att vakterna ska 

upprätthålla allmän ordning, att de härvid har rätt att utöva våld mot enskilda och att en ordningsvakt 

– inte minst i krogmiljö – kan ställas inför svåra beslutssituationer anser jag det mycket viktigt att 

ordningsvaktsutbildningen håller hög standard.”284 Av förarbetena till LOV framgår att ordnings-

vaktens utbildning till viss del är bristfällig men att ”de befogenheter och den speciella ställning i 

förhållande till allmänheten och till polisen som följer med ett uppdrag som ordningsvakt kan 

naturligtvis tala för en förhållandevis omfattande utbildning, låt vara att ordningsvaktens allmänna 

personliga egenskaper kanske i praktiken har allra störst betydelse för hans möjlighet att fullgöra sin 

tjänst tillfredsställande … En alltför lång utbildningstid skulle därför kunna skapa svårigheter att 

säkerställa en fortsatt rekrytering av lämpliga personer till ordningsvaktsuppdragen.”285 Vid tillfället 

för detta yttrande var ordningsvaktsutbildningen 16 timmar jämfört med dagens 80 timmar.286 

Huruvida det är lämpligt att utrusta privatanställda med vissa polisiära våldsbefogenheter efter så kort 

utbildning är ytterst en politisk fråga snarare än en juridisk.  

 

Argumentet att ordningsvakter frigör polisiära resurser går att ifrågasätta då ordningsvakter också tar 

ett flertal resurser i anspråk. Flera av åtgärderna en ordningsvakt vidtar fordrar ett skyndsamt över-

lämnande till närmaste polisman. Därutöver tillkommer att ordningsvakten enligt 4 § OF ska lämna 

rapport till en polisman så fort han får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal. Eftersom 

ordningsvakten inte har möjlighet till rapporteftergift innebär detta exempelvis att så fort någon 

spjärnat emot vid ett avlägsnande ska ordningsvakten rapportera det till polisen. Det går dock att 

många gånger ifrågasätta vad syftet skulle vara med att lagföra alla som spjärnar emot vid ett 

avlägsnande. Många ordningsvakter begår rimligen ringa tjänstefel genom att underlåta att rapportera 

flertal brott (se exempelvis RH 2004:42 som diskuterades under rubriken ”ordningsvaktens 

skyldigheter”). Ett mindre våldsamt motstånd skulle dessutom kunna vara en form av yttrande om att 

man anser att grunden för avlägsnandet är felaktigt.  

 

Ett sätt som ordningsvakten rimligtvis frigör polisiära resurser på är genom att avvisa och avlägsna 

märkbart berusade personer vid lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten 

(2 § 4 p. LOV). Det är ordningsvaktens uppgift att upprätthålla allmän ordning (se under rubrik-

en ”skyldigheten att ingripa”). Begreppet allmän ordning är svårt, om inte omöjligt, att definiera 

specifikt men en möjlighet är att sammanfatta det som det tillstånd som normalt ska anses råda på 

den aktuella platsen vid den aktuella tidpunkten. Det ska enligt 3 kap. 5 § alkohollagen råda god 

ordning och nykterhet på försäljningsstället och upprätthållandet av detta kan därmed anses ingå i 

ordningsvaktens uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen. Folkhälsomyndigheten menar att 

det finns ett direkt samband mellan berusningsnivå och våld i restaurangmiljöer (se närmare under 

rubriken ”särskilt om berusning”). Genom att avvisa och avlägsna märkbart berusade människor 

bidrar ordningsvakten därmed till att ordningsproblemen och våldsbrotten minskar. Det kan därmed 

anses vara olyckligt att polismyndighet i Stockholm enligt uppgift lär ut att ordningsvakter inte får 

avvisa människor enbart på grund av berusningsnivån. Om det skulle vara så att polismyndigheten i 

Stockholm har rätt i sin tolkning kan det argumenteras för att det finns ett omedelbart behov av lag-

ändring med syfte att förebygga ordningsproblem och våldsbrott. 

                                                 
281 Se DS 2003:50, s. 51. 
282 Se DS 2003:50, s. 53f. 
283 Se SOU 2001:87, s. 50. 
284 JK Beslut, dnr: 3350-07-22, 2007-12-19. 
285 Se Prop. 1979/80:122, s. 37. 
286 Se SOU 1978:33, s. 15. 
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Ordningsvakter kan endast tillämpa 13 § PL inom sitt förordnandeområde. Att avgöra var gränsen för 

förordnandeområdet går är dock som visats inte helt oproblematiskt. Varken ordningsvakten eller 

personen som ordningsvakten ingriper mot vet inte alltid om ordningsvakten har befogenhet att 

ingripa eller inte. Detta utgör ett rättssäkerhetsproblem och förordnandeområdet måste därför närmare 

specificeras utöver ”omedelbar närhet”. Som rättsläget ser ut idag kan dessutom resultaten bli närmast 

stötande, exempelvis fall där ordningsvakten inte kan ingripa förrän situationen urartat. En 

ordningsvakt som ingriper felaktigt riskerar dessutom att dömas för brott och därmed få sitt 

förordnande återkallat i enlighet med 4 och 9 §§ LOV. En ordningsvakt kan utöver detta bli avstängd 

vid misstanke om brott och få sitt förordnande återkallat av polismyndigheten på skönsmässiga 

grunder. Detta eftersom vem som kan anses lämplig med hänsyn till laglydnad och övriga 

omständigheter inte är närmare definierat. Beslut om avstängning eller återkallande av förordnande 

kan dock överklagas till förvaltningsrätten 10 § LOV.  

 

Efter att ha granskat ett stort antal hovrättsdomar är min slutsats att domstolar sällan ifrågasätter 

huruvida ordningsvakten haft rätt att avvisa eller avlägsna en person enligt 13 § PL. Domstolen verkar 

godta att ordningsvakten haft befogenhet att vidta en sådan åtgärd och skälet till åtgärden redovisas 

oftast inte – istället framgår det ofta exempelvis bara att personen som åtalas satt sig till motvärn när 

ordningsvakten skulle verkställa ett avlägsnande. Inte heller omhändertaganden brukar ifrågasättas 

men när så sker görs det med argumentet att ett avvisande eller ett avlägsnande borde ha varit en 

tillräcklig åtgärd.287 Uppsatsen hade förmodligen gynnats av inhämtandet av förundersöknings-

protokoll till många av de behandlade domarna, där skälen till ingripandena troligen redovisats 

tydligare. Grunden för ordningsvaktens ingripande redovisas som sagt inte alltid i domen. 

 

Denna uppsats har ämnat besvara frågorna vad är ”allmän ordning”? När är en 

person ”ordningsstörande”? När får ett ingripande med stöd av 13 § PL faktiskt ske? Dessa frågor är 

problematisk att besvara i och med att lagstiftningen använder vaga och oklara begrepp. Slutsatsen 

blir därmed att tillämpningen av 13 § PL till viss del utgör godtycklig myndighetsutövning eftersom 

varken begreppet allmän ordning eller ordningsstörande är närmare definierat. Detta utgör ett 

rättssäkerhetsproblem då förutsebarheten blir lidande (se närmare under rubriken ”godtycklig 

myndighetsutövning”). Den vaga lagstiftningen i kombination med att det saknas vägledande praxis 

på området bidrar till att lagstiftning är svår att tillämpa. Ett skäl till att högsta instans sällan prövar 

fall som rör 13 § PL är att de ofta utgörs av fall med svåra bevisfrågor, där exempelvis ord står mot 

ord och där situationen kan vara svår att utreda i efterhand. Eftersom nästintill ingen praxis 

tillkommer från högsta instans är det ännu viktigare att det kommer tydligare direktiv från 

lagstiftarhåll. Tillämpningsproblemen kring 13 § PL finns som sagt även för polisen, men deras arbete 

präglas inte av den intressekonflikt som kännetecknar ordningsvakternas arbete (se närmare under 

rubriken ”sidouppgifter”). Denna mellanställning som ordningsvakten innehar riskerar att leda till 

lojalitetsproblem och är källan till många av problemen med ordningsvaktsinstitutet. Detta 

lojalitetsproblem är väl uppmärksammat men ingen gångbar lösning verkar finnas för att åtgärda 

problemet.288 Det mest radikala lösningsförslaget är att låta alla ordningsvakter bli anställda av 

polisen.289 Ett annat alternativ är att låta polisen agera mäklare genom att stationera ut vakterna men 

att dessa fortfarande skulle vara anställda och avlönade av privata företag.290 

 

Ett ytterligare problem kopplat till denna mellanställning är när ordningsvakten ber någon att göra 

eller underlåta något utan direkt stöd i lag. Hur uppfattar personen i fråga en uppmaning från någon i 

uniform? Det är inte helt orimligt att anta att den som får en uppmaning från en ordningsvakt uppfattar 

                                                 
287 Se exempelvis Svea hovrätt, B 2978-13, meddelad 2014-04-08, Svea hovrätt, B 280-14, meddelad 2014-09-11. 
288 Se DS 2003:50, s. 43f, s. 54. 
289 Se DS 2003:50, s. 44f. 
290 Se DS 2003:50, s. 45f, 56. 
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det som tvång att åtlyda uppmaningen – även när så inte är fallet. Polisrättsutredningen anför att ”en 

polisman som ingriper i myndighetsutövning ger rent faktiskt uttryck för samhällets makt-

befogenheter, oavsett om han använder tvång eller inte. Så torde det också uppfattas av den person 

som ingripandet riktar sig mot och som därför befinner sig i ett sådant underläge att det strängt taget 

aldrig kan bli tal om någon egentlig frivillighet. Ett samtycke i en sådan situation torde sällan vara 

uttryck för verklig frivillighet. Detsamma torde gälla en till synes frivillig medverkan till ett 

ingripande, en medverkan som sällan torde utgöra ett uttryck för den enskildes egen vilja.”291 Samma 

problem kan infinna sig när ordningsvakter vidtar åtgärder; personen som åtgärden riktar sig mot vet 

inte alltid om den är tvingad att rätta sig efter åtgärden eller inte. Vilka sidouppgifter ordningsvakten 

får ägna sig åt är inte heller närmare specificerat – en arbetsgivare som betalar lön till ordningsvakten 

vill rimligtvis ha utbyte för pengarna. I vilken grad ordningsvakter får ägna sig åt sidouppgifter 

påverkar rimligen behovet av övrig personal. Ytterligare problem gällande avlöningen uppstår när en 

ordningsvakt tvingas till övertidsarbete. Vilket företag vill betala ut lön när en ordningsvakt behöver 

stanna kvar efter ordinarie arbetstid för att invänta polisen vid ett omhändertagande eller gripande? 

Det finns en risk att ordningsvakter undviker att vidta åtgärder i slutet av sina arbetspass av det skälet. 

Som diskuterades under rubriken ”skyldigheten att ingripa” anses polisen ha en otvivelaktig 

skyldighet att ingripa vid ordningsstörningar och brott. Ordningsvakten har som visats en viss sådan 

skyldighet men det vore önskvärt att denna skyldighet förtydligades från lagstiftarhåll. 

 

Sammanfattningsvis är det rimligt att påstå att många av reglerna kring ordningsvaktsinstitutet är 

otydliga och att lagstiftningen kring detta är i behov av översyn från lagstiftarhåll, något som redan 

har påpekats av både Rikspolisstyrelsen292 och av JK293. Bland annat bör ordningsvaktens 

skyldigheter förtydligas samt i vilken utsträckning ordningsvakter har rätt att ingripa utanför 

förordnandeområdet. Med tanke på att ordningsvakter arbetar i en miljö där det förekommer våld bör 

det kanske övervägas att ge ordningsvakten andra gripandemöjligheter än envarsgripande. Det bör 

dock framhållas att det är betydligt lättare att påvisa problemen kring ordningsvaktsinstitutet än att 

föreslå lösningar. Redan i förarbetena till LOV framhölls viss kritik mot ordningsvaktsinstitutet; 

ordningsvakter ansågs inte vara en angenäm lösning på behovet av ordningshållning men en nöd-

vändig sådan. ”Ordningsvaktsutredningen anger som sin grunduppfattning att allmän ordning och 

säkerhet skall upprätthållas med för ändamålet utbildad polispersonal. Det måste enligt utredningen 

vara en viljeinriktning från samhällets sida att uppnå detta mål. Innan målet har nåtts måste emellertid 

enligt utredningen ordningsvakter anlitas i viss begränsad omfattning.”294 Detta målstadgande får 

dock anses förlegat med tanke på den utökning som sedan dess skett av användandet av 

ordningsvakter.  

 

Majoriteten av problemen som uppmärksammats i denna uppsats härstammar från det faktum att 

ordningsvakten befinner sig i en gråzon mellan det allmänna och det privata. Det är denna 

problematiska ställning som är anledningen till att verksamheten mer noggrant måste regleras än vad 

som är fallet i dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
291 Se SOU 1995:47, s. 145. Se även SOU 1993:60, s. 177f. 
292 Rikspolisstyrelsens yttrande angående DS 2003:50, dnr: RÄS-000-5422/03. 2004-02-16 
293 JK Beslut, dnr: 3350-07-22, 2007-12-19 
294 Se Prop. 1979/80:122 s.21f, Se även SOU 1979:6, s 146 
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