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Sammanfattning 

Ordningsvakterna har fått en synligare och större del i dagens samhälle. De har uppmärksam-

mats och varit föremål för en omfattande debatt på senare tid på grund av deras utövande av 

våld. En ordningsvakt kan förordnas att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Ord-

ningsvakten ska fungera som ett stöd för polisen, och aldrig en ersättare. De har fått lagstad-

gade befogenheter och kan numera tjänstgöra med att medverka till att upprätthålla allmän 

ordning, vilket tidigare enbart har varit en polisiär uppgift. Ordningsvakterna har även fått be-

fogenheten att använda våld mot allmänheten. Den tidpunkt som ordningsvakten får börja an-

vända sig av våld och den tillåtna mängden våld som får användas vid ett ingripande regleras 

i 8 § LOV, 10 § PL och 29 § PL. Bestämmelsen i 8 § LOV reglerar bland annat att en ord-

ningsvakt inte får använda sig av ”strängare medel än förhållandena kräver”. Vad detta inne-

bär finns det dock lite vägledning kring. Detta resulterar i situationer där försvarligheten i 

ordningsvaktens våldsanvändning kan ifrågasättas då ordningsvakter i vissa fall agerar på ett 

sådant sätt som inte alltid kan anses vara förenligt med proportionalitets- och behovsprinci-

pen. Det kan anses att ordningsvakter är i behov av ett tydliggörande kring vad för handlingar 

som kan anses vara försvarligt och inte inom ramen för deras våldsbefogenhet.  

 

Således kan det enligt min mening anses att bestämmelsen i 8 § LOV bör ses över av lagstif-

taren då det krävs en vägledning och ett tydliggörande i vad som kan utgöra ”strängare medel 

än förhållandena kräver”.   
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   1. Inledning  

1.1 Inledning    

Ordningsvakter har fått en mer central roll i dagens samhälle och går att finna på de flesta 

ställen, exempelvis på restauranger och i Stockholms tunnelbana.1 Ordningsvakter har en vik-

tig och ansvarsfull roll att spela i samhället och det är därför viktigt att det finns klara riktlin-

jer för deras befogenheter. Deras verksamhet har varit oerhört omskriven och föremål för liv-

liga debatter när det kommer till deras våldsanvändning.2 Ett uppmärksammat fall är från feb-

ruari år 2015 där en nioårig pojke och hans vän blev stoppade av ordningsvakter på Malmö 

centralstation med anledning av att de hade åkt tåg utan giltig färdbiljett. Media har i en rad 

olika artiklar beskrivit det som att de två pojkarna utsattes för ”övervåld” under ingripandet, 

det vill säga en oförsvarlig mängd våld i förhållande till situationen.3 Åklagaren valde att inte 

väcka åtal mot ordningsvakterna då ingripandet både hade varit försvarligt och hade skett 

inom ordningsvakternas befogenhet.4   

 

Den omfattande debatten har tydliggjort behovet av vägledande rättsvetenskaplig litteratur 

som behandlar området, då utbudet i dag är minimalt. Regleringen rörande ordningsvakternas 

befogenheter i LOV och PL är snårig och vag vilket medför osäkerhet. Således kan det vara 

av stor vikt att reda ut vilken möjlighet en ordningsvakt har att använda våld enligt PL och 

LOV vid ett ingripande innan det kan anses vara oförsvarligt enligt 8 § LOV och därmed an-

ses som ”övervåld”.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ordningsvaktens våldsbefogenhet. Genom detta 

vill jag utröna vad som anses vara oförsvarlig våldsanvändning. Uppsatsen kommer att ta 

sikte på gränserna för vad som kan anses vara försvarligt våld för en ordningsvakt enligt 

LOV och PL och de däri stadgade proportionalitets- och behovsprinciperna. Syftet med att 

utreda ordningsvaktens våldsbefogenheter är att utröna vad som kan anses utgöra ”strängare 

medel än förhållandena kräver” i 8 § LOV, det vill säga det som kan vara oförsvarligt våld. 

                                                 
1 Se prop. 1979/80:122 s. 20 samt Ds 2003:50 s. 27 och 30 
2 Se Ds 2003:50 s. 27 
3 Se flertalet artiklar från 9/2-14/2-2015 i media angående denna händelse  
4 Se flertalet artiklar från 10/4-2015 i media angående åtalet 
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Vidare kommer även de rättsliga konsekvenserna av felaktig våldsanvändning av en ord-

ningsvakt och personen som är föremål för ingripande att utredas med syfte att få en bild hur 

oförsvarligt våld bestraffas samt hur våld mot en ordningsvakt betraktas.  

 

Denna uppsats ämnar besvara följande frågeställningar.  

- Vilken möjlighet har en ordningsvakt att ingripa med våld enligt LOV och PL?  

- Var går gränsen för att en ordningsvakt ska anses ha använt sig av ”strängare medel 

än förhållandena kräver” vid verkställande av en åtgärd enligt LOV? 

- Vilka rättsliga konsekvenser aktualiseras vid ett ingripande där oförsvarligt våld an-

vänds av ordningsvakten samt där våld mot ordningsvakten förekommer?  

- Vilka problem går det att finna med regleringen kring ordningsvakter, och om möjligt, 

hur ska man gå tillväga för att komma tillrätta med dem?  

 

1.3 Metod och material   

Vid författandet av denna uppsats kommer den traditionella rättsdogmatiska metoden att an-

vändas, det vill säga undersökning av rättskällorna.5 I denna uppsats kommer ett fastställande 

av gällande rätt att göras. I första hand har lagtexten granskats varefter undersökning av för-

arbeten, praxis och doktrin har gjorts. Med anledning av bristfälligheten på avgöranden från 

Högsta domstolen kommer uppsatsen att utgå från underrättspraxis, främst från hovrätterna. 

Domar från underrätterna utgör dock inte prejudikat i samma utsträckning som Högsta dom-

stolens vilket måste hållas i åtanke när dessa granskas och slutsatser av dessa dras, då ett av-

görande från Högsta domstolen kan komma att omkullkasta den tidigare underrättspraxis som 

har funnits i rättsfrågan.6 Ett annat problem med underrättspraxis är att underrätterna har en 

tendens att inte göra enhetliga bedömningar i fall som liknar varandra. Ett exempel på detta 

var i två hovrättsdomar som rörde ordningsvakter vilka hade handskar som var fyllda med 

sand vid knogarna. Svea hovrätt menade att handskarna var sådana att de omfattades av kniv-

lagen.7 I en dom från Hovrätten för västra Sverige meddelades det dock att handskar som 

hade sandfyllning vid knogarna inte var av sådan art att de omfattades av knivlagen.8 Dock 

kommer underrättspraxis som ovan nämnts att användas med anledning av bristfälligheten på 

                                                 
5 Se Sandgren, Claes s. 38 
6 Se Kleineman s. 38 
7 Se Svea hovrätt mål nr B 3258-08 
8 Se Hovrätten för västra Sverige mål nr B 4708-09 
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avgöranden av Högsta domstolen, då de ändå ger vägledning i hur reglering ska tolkas. Vi-

dare kommer även vissa polisrättsliga avgöranden att användas då dessa i vissa fall går att 

tillämpa på ordningsvaktens reglering.9  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer de lagar som främst berörs att vara lag 

(1980:578) om ordningsvakter [LOV], ordningsvaktsförordning (1980:589) [OF] samt pol-

islag (1984:387) [PL].  En redogörelse för relevanta regler i regeringsformen (1974:152) [RF] 

kommer att göras för att få en övergripande kännedom kring regleringen i grundlagen som 

ordningsvaktsinstitutet omfattas av. Vidare kommer andra relevanta författningar att använ-

das för att ytterligare tydliggöra ordningsvaktens befogenheter och reglering. Förarbeten till 

olika relevanta regleringar kommer att användas genomgående i framställningen då dessa för-

tydligar regleringen som ska granskas. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ordningsvakter (2012:17) [RPSFS] kommer att användas i uppsatsen då den tydliggör LOV. 

Det ska dock uppmärksammas att allmänna råd inte är en författning och därmed inte formellt 

utgör någon bindande föreskrift. Dessa är dock av intresse då de används som hjälp genom 

rekommendationer om hur författningen kan eller bör tolkas.10 

 

En genomgång av de relevanta artiklarna i EKMR kommer att göras för att framföra de fri- 

och rättigheter som aktualiseras och som måste beaktas vid en ordningsvakts våldsanvänd-

ning. Vidare kommer även en redogörelse av aktuella artiklar i EU:s rättighetsstadga att gö-

ras.  

 

Vidare kommer utlåtanden från JK och JO att utgöra en del av uppsatsen trots att detta inte 

omfattas av de vanliga rättskällorna. Då utlåtandena används i den rättsvetenskapliga littera-

turen och i rättspraxis kan det dock anses ha en viss tyngd.  

 

Den rättsvetenskapliga litteratur som kommer att användas inhämtas främst från polisrättslig 

litteratur då det råder brist på litteratur rörande ordningsvakter. Det måste dock hållas i åtanke 

att poliser och ordningsvakter har olika befogenheter i många fall. Således måste en använd-

ning av den polisrättsliga litteraturen göras med försiktighet.  

                                                 
9 Se RÅ 1998 ref. 30, vilket avsåg skriftliga rapporter som lämnats till en polismyndighet. 

Avgörandet klargör relationen mellan polis och ordningsvakt.   
10 Se Bernitz m.fl. s. 48 
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Vidare kommer hänvisning att ske till en tidningsartikel från Expressen där den tidigare över-

åklagaren Sven-Erik Alhem uttalat sig angående ordningsvaktsinstitutet. Det ska påpekas att 

tidningsartiklar inte är en vetenskaplig källa vilket måste hållas i åtanke. Det var dock av in-

tresse att få en tidigare överåklagares synpunkt på institutet då denne har en juridisk kunskap 

och kom med intressanta synpunkter i sin artikel. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats är avgränsad till att enbart omfatta ordningsvakter och deras våldsbefogenhet. 

Således kommer varken väktare, skyddsvakter eller olika typer av värdar, som exempelvis 

trygghetsvärdar eller entrévärdar, att ingå i denna framställning. Avgränsningen motiveras 

med att det finns förbluffande lite rättsvetenskaplig litteratur och vägledning kring ordnings-

vaktsinstitutet vilket gör det fängslande att göra en djupdykning i just detta institut.  

 

Vidare är uppsatsen avgränsad till att främst ta sikte på de våldsbefogenheter som LOV och 

PL reglerar. Ordningsvakten har omfattande våldsbefogenheter enligt flera olika regleringar 

men frågeställningarna i denna uppsats utgår främst från LOV och PL då det är dessa regle-

ringar jag har haft som störst intresse att undersöka.  

 

1.5 Disposition  

I uppsatsen kommer inledningsvis i det andra kapitlet en redogörelse för ordningsvaktens för-

ordnande att göras med fokus främst på ordningsvaktens förordnandeområde. I delkapitlet 2.1 

kommer ordningsvaktens förordnande och förordnandeområde att redogöras för att tydliggöra 

förutsättningarna för en ordningsvakts tjänstgöring. Vidare kommer det i 2.2 redogöras för 

återkallelse av en ordningsvakts förordnande då det bland annat utgör en konsekvens vid fel-

aktig våldsanvändning. I framställningens tredje kapitel kommer en genomgång av gällande 

rätt att göras och däri även en genomgång av ordningsvaktens verksamhetsområde. Detta för 

att få en heltäckande bild över den reglering som ordningsvakten står under vid ett ingri-

pande. Tredje kapitlet kommer att bestå av två delkapitel. I det första delkapitlet, 3.1, kom-

mer en redogörelse av begreppet myndighetsutövning att göras. Det med anledning av att det 

har betydelse för vilka regler en ordningsvakt kan använda sig av samt vilket skydd denne 

har. I delkapitel 3.2 kommer genomgången av ordningsvaktens lagstadgade befogenheter att 

göras. Vidare i det fjärde kapitlet kommer en genomgång av ordningsvakternas utbildning 
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äga rum. Framställningen kommer dock ta sikte på utbildningen som rör ordningsvakternas 

våldsanvändning. Detta med anledning av att det kan anses vara av stor vikt att veta vilken 

grund ordningsvakter får innan de blir yrkesverksamma och får utöva sin våldsbefogenhet. 

Därefter kommer det i det femte kapitlet göras en redogörelse för de regler och principer som 

aktualiseras vid ett ingripande. Det kommer vidare att göras en genomgång rörande ordnings-

vaktens våldsberedskap. Detta för att tydliggöra rättstillämpningens krav och synsätt på ord-

ningsvaktens yrke och ordningsvaktens agerande vid eventuella konflikter. I 5.1 kommer en 

genomgång göras av de allmänna principerna för att få en övergripande bild över vilka andra 

bestämmelser än LOV som blir aktuella. I kapitel 5.1.1 kommer en genomgång av behovs- 

och proportionalitetsprinciperna att göra då dessa utgör bestämmelsen 8 § LOV och är av stor 

vikt vid frågan om våldsanvändning. I 5.1.2 kommer en genomgång av reglerna i RF, EKMR 

och EU:s rättighetsstadga att göra för att klargöra vilka fri- och rättigheter som kan aktuali-

seras vid en ordningsvakts våldsanvändning. I 5.2 kommer sedan en genomgång av 8 § LOV. 

Genomgången har som syfte att försöka reda ut vad som uttalats, i rättstillämpningen och lit-

teratur, för att få en klarare bild av vad bestämmelsen innebär. Sedan kommer avsnitt 5.3 gäl-

lande ordningsvaktens våldsberedskap. Där kommer en genomgång av rättstillämparens krav 

på att ordningsvakten ska ha en mental våldsberedskap att göras för att klargöra att en ord-

ningsvakt har större krav på sig att tåla mer än allmänheten. Härefter kommer kapitel sex som 

visar på de rättsliga konsekvenserna av ordningsvakters felaktiga våldsanvändning vid ingri-

pande. Vidare kommer kapitlet redogöra för konsekvenserna av ett motstånd vid ett ingri-

pande. Avsnitt 6.1 kommer att ta sikte på brotten våld eller hot mot tjänsteman samt våldsamt 

motstånd med anledning av att det kan anses relevant och intressant att uppmärksamma dessa 

brott i samband med ordningsvakternas våldsbefogenheter. Vidare kommer en framställning 

av ordningsvaktens ansvar vid tjänstefel att göras i avsnitt 6.2 då även detta brott aktualiseras 

på grund av oförsvarlig våldsanvändning enligt 8 § LOV. I det sjunde kapitlet kommer det att 

finnas en diskussion med genomgående svar på frågeställningarna.  

 

   2. Ordningsvaktens förordnande 

2.1 Förordnande och förordnandeområde  

En person kan av Polismyndigheten förordnas till att utföra polisiära uppgifter vid sidan om 

polisen.11 Dessa personer som meddelas ett förordnande kallas för ordningsvakter som får i 

                                                 
11 Se prop. 1979/80:122 s. 18 
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uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning och ingripa mot personer och egen-

dom på sätt som annars är förbehållet polis.12 Ordningsvakten är dock anställda och avlönade 

av privata företag vilket har lett till samhället har lämnat maktbefogenheter som normalt end-

ast tillkommer polisen till privata aktörer. Det har förekommit en livlig debatt kring den befa-

rade privatiseringen av statliga våldsmonopolet vilket har lett till att ordningsvakterna har 

hamnat i ett mellanläge mellan privat och offentlig verksamhet.13 Ordningsvakten kan be-

finna sig i situationer där denne har flera lojaliteter då ordningsvakten dels kan vara under-

ställd polisen, dels anställd av ett bevakningsföretag.14 Ordningsvakten ska inte enbart lyda 

order från polis utan även samtidigt beakta sina arbetsgivares ekonomiska intressen, vilket 

främst gäller ordningsvakter som är anställda i ett bevakningsföretag.15 Om ordningsvakten 

även utöver det arbetar som en ordningshållare på en restaurang eller liknande måste ord-

ningsvakten även vara lojal mot den som äger anläggningen, ett intresse som inte alltid korre-

sponderar med det polisiära intresset.16 En ordningsvakt kan alltså välja att åta sig uppdrag 

som en frilansande ordningsvakt. Dessa är främst ordningsvakter som inte tjänstgör på heltid 

utan endast vid sidan av sitt andra heltidsyrke.17 Vidare har en ordningsvakt även valmöjlig-

heten, som nämnts, att vara anställd hos ett auktoriserat bevakningsföretag.18  

 

Enligt 4 § LOV kan en person bli förordnad som ordningsvakt om denne har fyllt 20 år samt 

med hänsyn till laglydnad och andra omständigheter kan anses vara lämpad för det. När det 

gäller krav på laglydnad och allmän lämplighet så har det i förarbetena uttalats att det ska 

ställas höga krav på detta med hänsyn till ordningsvaktsuppdragets karaktär.19 För att se till 

att en ordningsvakt uppfyller kravet på laglydnad görs slagningar i olika tillgängliga register. 

Bland de omständigheter som där beaktas är exempelvis att den sökande inte är en narkotika- 

eller alkoholmissbrukare.20 Ordningsvakten ska vidare ha genomgått föreskriven utbildning 

                                                 
12 Asp & Ulväng, 2010 s. 275  
13 Se Ds 2003:50 s. 27 och 51 samt SOU 2001:87 s. 50 
14 Se Ds 2003:50 s. 43 
15 Se Ds 2003:50 s. 43 
16 Se Ds 2003:50 s. 44 
17 Se SOU 1995:146 s. 117 
18 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 51 
19 Se prop. 1979/80:122 s. 67 
20 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 32 
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före förordnandet och fått godkänt resultat.21 Vidare nämner förarbetena till LOV att det utö-

ver dessa kvalifikationskrav även förutsätts att ordningsvakten regelbundet ska genomgå ut-

bildning.22 

  

Polisens primära uppgift har varit att upprätthålla allmän ordning vilket tydliggörs i 1 och 2 

§§ PL. En ordningsvakt har i uppdrag att medverka till att upprätthålla allmän ordning, enligt 

1 § LOV. Genom att lagstiftaren har valt orden ”medverka till” har det markerats att ord-

ningsvakten enbart ska vara ett stöd för polisen och inte ersätta dem. Det har även uttalats i 

förarbetena att ordningsvakter inte får äventyra polisens generella ansvar för allmän ord-

ning.23  

 

Allmän ordning är ett vagt begrepp och har varit föremål för en hel del uppmärksamhet i lag-

stiftningssammanhang och i bland annat den polisrättsliga litteraturen.24 Vanligtvis brukar det 

dock talas om att upprätthållande av allmän ordning generellt endast blir aktuellt när det är 

fråga om störningar på platser som allmänheten har tillträde till. Dock utgör brott av olika 

slag på ett privat område också störning av allmän ordning.25 En ordningsvakt kan endast un-

dantagsvis förordnas till tjänstgöring på ett område där allmänheten inte har tillträde till.26  

 

En ordningsvakt har enbart befogenheter som gäller inom ramen för förordnandet som utfär-

das enligt 2 § LOV.27 Rikspolisstyrelsen skriver i sina allmänna råd att det inte enbart är be-

vakningsobjektet i 2 § LOV som omfattas av förordnandet utan även exempelvis särskilt upp-

låtna parkeringsplatser, infarter till området för bevakningsobjektet samt ingångar till bevak-

ningsobjektets lokaler.28 Detta har även bekräftats av förarbetena.29 Vidare anför Rikspolis-

styrelsen att förordnandeområdet ska vara föränderligt då exempelvis köer till bevakningsob-

jektet kan variera i omfattning. Det nämns även att en ordningsvakt bör ha befogenheten att 

                                                 
21 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 32 
22 Se prop. 1979/80:122 s. 67 
23 Se prop. 1979/80:122 s. 24 
24 Se särskilt Sjöholm, 1973 s. 24-39 och Berggren, Munck, 2015 s. 34-39. Se även NJA 1989 

s. 308 
25 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 25 
26 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 25 
27 Se Ds 2003:50 s. 33 
28 Se RPSFS s. 7 
29 Se prop. 1979/80:122 s. 65 
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även ingripa mot ordningsstörningar som direkt härstammar från bevakningsobjektet och som 

sker i dess omedelbara närhet.30  

 

I LOV stadgas ordningsvaktens förordnandeområde. Ordningsvakten får förordnas till att 

tjänstgöra enligt bestämmelserna i 2-3 §§ LOV. Ordningsvakten får därmed tjänstgöra vid;  

1. allmänna sammankomster och cirkusföreställningar,  

2. offentliga tillställningar,  

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

ströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till,  

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd en-

ligt alkohollagen (1994:1738),  

5. säkerhetskontroll i domstolar,  

6. säkerhetskontroll under offentliga sammanträden i kommuner och landsting, eller  

7. andra situationer där det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från 

allmän synpunkt.  

 

Allmän sammankomst och offentliga tillställningar är av betydelse för ordningsvaktsinstitutet 

då dessa är några av de begrepp som kan aktualisera en ordningsvakts förordnande. Således 

kommer en översiktlig genomgång av dessa begrepp att göras då deras innebörd kan behöva 

tydliggöras. Gemensamt för tillställningar och sammankomster är att de anordnas i syfte att 

samla deltagare eller publik.31 Både ordet allmän och offentlig betyder att något ska vara till-

gängligt för allmänheten, således faller inte sammankomster eller tillställningar, som är helt 

privata, in under reglerna.32 

 

Av 2 § LOV framgår det att regleringen om allmänna sammankomster och offentliga tillställ-

ningar går att finna i ordningslagen. Med allmän sammankomst avses i 2 kap. 1 § OL bland 

annat demonstrationer, föreläsningar, religiösa sammankomster, konserter, biografföreställ-

ningar. Förutsättningarna för en allmän sammankomst är enligt 2 kap. 1 § 2 st. OL att sam-

mankomsten anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Vidare anses 

                                                 
30 Se RPSFS s. 7 
31 Se Strömberg & Lundell, 2014 s. 24 
32 Se Åberg, Kazimir, kommentaren till 2 kap. 1 § samt 2 kap. 3 § OL 
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det även vara en allmän sammankomst om det med hänsyn till de villkor som gäller för till-

träde till evenemanget bör kunna jämställas med en sammankomst. Enligt 2 kap. 2 § OL är 

reglerna om allmänna sammankomster även tillämpliga på cirkusföreställningar. Något som 

kan vara relevant att nämna i samband med detta är skyddet i 2 kap. 1 § RF där det stadgas att 

varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad bland annat yttrande-, informations-, 

mötes- och demonstrationsfrihet. Möten och demonstrationer kan betraktas som en typ av ut-

övning av yttrande- och informationsfriheten.33   

 

Enligt 2 kap. 3 § OL avses det med offentlig tillställning bland annat idrottstävlingar, danstill-

ställningar, tivolinöjen, marknader samt andra tillställningar som inte faller in under 2 kap. 1 

§ och 2 kap. 2 § OL. Det krävs att en tillställning arrangeras för allmänheten eller ger tillträde 

till allmänheten för att den ska anses vara offentlig enligt 2 kap. 3 § 2 st. OL.  

 

Värt att uppmärksamma är att det har anförts att ordningsvakterna i vissa fall har ersatt poli-

ser där ordningshållning av sakliga eller principiella skäl bör utföras av poliser, exempelvis i 

Stockholms tunnelbanetrafik och vid ambassader.34 

 

Redogörelsen visar att en ordningsvakt har ett brett förordnandeområde som omfattar många 

varierande uppgifter. Som ovan nämnts ska en ordningsvakt inte äventyra polisens generella 

ansvar för allmän ordning, det vill säga ordningsvakten ska enbart fungera som ett komple-

ment till polisen.35 Genom att ordningsvakten har fått ovan nämnda förordnandeområde har 

ordningsvakten möjlighet att komplettera polisen på olika platser som tidigare har varit poli-

siära arbetsplatser.  

 

2.2 Återkallelse av förordnande  

Lagen om ordningsvakter stadgar även regler för återkallelse av ett förordnande, vilket är av 

intresse i detta sammanhang då det bland annat kan aktualiseras när en ordningsvakt begår 

brott i tjänsten genom att exempelvis använda strängare medel än förhållandena kräver och 

därmed går utöver vad förordnandet tillåter.  

 

                                                 
33 Se Strömberg & Lundell, 2014 s. 25 
34 Se SOU 1978:133 s. 98 
35 Se prop. 1979/80:122 s. 24 
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Om en ordningsvakt skulle bryta kravet på laglydnad och lämplighet får förordnandet återkal-

las, vilket innebär att bland annat brott i tjänst oftast leder till en återkallelse. Förordnandet 

återkallas med stöd av 9 § LOV. Enligt förarbetena har det inte gått att lämna några närmare 

anvisningar om vilka omständigheter som kan föranleda en återkallelse av ett förordnande, 

förutom att det har nämnts att laglydnadskravet ställs väldigt högt gällande ordningsvakter.36 

Således bör brott i tjänsten alltid leda till en återkallelse av en ordningsvakts förordnande. Det 

är en oerhört försvårande omständighet när en ordningsvakt har använt oförsvarligt våld eller 

när denne utnyttjat sin ställning i brottsligt syfte.37 Trots att ett förordnande återkallas kan en 

ordningsvakt få ett nytt förordnande meddelat. Det finns ingen bestämmelse om hur lång tid 

som bör förflyta innan ordningsvakten kan förordnas på nytt.38 Rikspolisstyrelsen har dock 

uttalat att hänsyn som huvudregel enbart ska tas till brott som skett inom de senaste fem 

åren.39 Det ska då göras en sammantagen bedömning av brottets svårighetsgrad och karaktär 

samt ordningsvaktens förhållanden i övrigt innan ett beslut om nytt förordnande tas.40 

 

Kammarrätten har i mål 2261-15 konstaterat att en återkallelse av ett förordnande inte utgör 

en disciplinär påföljd för den som har misskött sitt arbete och inte heller har något bestraf-

fande syfte. En återkallelse syftar istället till att skydda allmänheten mot olämpliga yrkesutö-

vare.  

 

Vidare är det värt att nämna att en återkallelse av ett förordnande är av sådan art att det kan 

ge strafflindring i de fall där en ordningsvakt straffas för misshandel. Detta förekommer i om-

fattande utsträckning. Det går att finna bland annat i hovrättens avgörande B 483-14 där en 

ordningsvakt dömdes för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB. Dock ansågs påföljden kunna 

stanna vid ett bötesstraff då ordningsvakten förlorade sitt ordningsvaktsförordnande. Detta 

visar vidare på att ordningsvakten lider konsekvenser av att använda sig av oförsvarligt våld 

eller begå annat brott i tjänsten och därmed kan få sitt förordnande återkallat. Trots att ord-

ningsvakten ges strafflindring i och med att denne även fått sitt förordnande återkallat så kan 

ordningsvakten ändå lida andra konsekvenser vid sidan av en återkallelse, bland annat bli 

fälld för misshandel vilket ovan nämnda avgörande B 483-14 visar. 

                                                 
36 Se prop. 1979/80:122 s. 35 
37 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 34 
38 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 35 
39 Se RPSFS s. 5 
40 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 35 



  

  

  11 

När en ordningsvakt får sitt förordnande återkallat då denne brutit kravet på laglydnad och 

lämplighet, kan ordningsvakten få ett nytt förordnande meddelat. För att ordningsvakten ska 

kunna bli meddelad ett nytt förordnande måste en noggrann prövning av denne göras, där 

brott i tjänst och främst användande av oförsvarligt våld är en försvårande omständighet. Så-

ledes är det stränga krav för att en ordningsvakt ska kunna erhålla sitt nya förordnande. Rätts-

praxis har visat att en ordningsvakt kan ges strafflindring om denne har fått sitt förordnande 

återkallat.  

 

   3. Ordningsvaktens verksamhetsområde och befogenheter  

Det är som ovan nämnts möjligt för polismyndigheten att förordna personer som inte är an-

ställda inom polisväsendet till att medverka till att upprätthålla allmän ordning och som där-

med får utföra vissa uppgifter som vanligtvis enbart är polisiära.41 Dock ska en allmän förut-

sättning för ett förordnande vara att den ordningshållningsuppgift som kommer i fråga inte är 

av sådan kvalificerad art att den kräver polisutbildning.42  

 

3.1 Myndighetsutövning 

En ordningsvakts åtgärder är i allmänhet att anse som myndighetsutövning, exempelvis att 

säkra lagföring av brottsling. Att ordningsvaktens åtgärder är myndighetsutövning, är av in-

tresse i sammanhanget då det i sin tur aktualiserar andra bestämmelser som ordningsvakten 

kan komma i kontakt med, som exempelvis våld eller hot om våld mot tjänsteman vilket 

kommer att tydliggöras nedan. 

 

Då begreppet myndighetsutövning inte är definierat i den nuvarande förvaltningslagen måste 

en återblick till den äldre förvaltningslagen göras.43 I den äldre förvaltningslagen (1971:290) 

definieras myndighetsutövning som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om 

förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande.”44 

Dock krävs det utöver denna definition ytterligare förtydliganden av begreppet. 

 

                                                 
41 Se prop. 1979/80:122 s. 18 
42 Se prop. 1979/80:122 s. 27 
43 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 62 
44 Begreppet ”myndighetsutövning” går även att finna i andra författningar, se t.ex. 12 kap. 2 

§ och 12 kap. 4 § RF, 3 kap. 2 § SkadestL samt 3 kap. 16 § KomL 
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Myndighetsutövning är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter gentemot medborgarna.45 

Det ska röra sig om utövning av befogenhet att för en enskild bestämma om en förmån, skyl-

dighet eller dylikt. Befogenheten ska antingen grunda sig på en bestämmelse i en författning 

eller på ett konkret beslut av de högsta statsorganen, således rör det sig inte om myndighets-

utövning när befogenheten att besluta härrör sig från ett avtal.46 Det avgörande för om en åt-

gärd är att anse som myndighetsutövning är huruvida den är vidtagen i ett allmänt intresse. 

Om åtgärden inte är vidtagen i ett allmänt intresse så anses den inte vara myndighetsutövning 

vilket, som ovan nämnts, leder till att viss reglering inte kommer att kunna tillämpas, som 

kommer att tydliggöras nedan.47 Till myndighetsutövning hänföres både gynnande och be-

tunga beslut. De gynnande besluten som utgör myndighetsutövningen kan exempelvis vara 

att enskild önskar komma i åtnjutande av ett bidrag från en myndighet och myndigheten ensi-

digt beslutar om att den enskilde ska erhålla bidraget.48 De betungande besluten är sådana där 

enskild, inte sällan genom hot om en offentligrättslig sanktion som exempelvis straff eller 

vite, åläggs att göra, tåla eller underlåta något av en myndighet. Således är exempelvis 

tvångsomhändertaganden av enskild myndighetsutövning.49 

 

Då ordningsvakten utför myndighetsutövning omfattas denne av de särskilda tjänstemannabe-

stämmelserna i 17 kap. BrB. Genom att det rör sig om myndighetsutövning blir både ord-

ningsvakten hårdare bestraffad vid felaktig myndighetsutövning och personer som utsätter 

ordningsvakten, i dennes myndighetsutövning, för angrepp i form av våld, hot eller lik-

nande.50 Bestraffningen förklaras i förarbetena till brottsbalken med att det är till för att 

skydda samhällsmedlemmarnas intresse av att offentliga funktioner fullgörs på ett riktigt 

sätt.51 

 

Ordningsvakten är vidare underkastad JK:s och JO:s tillsyn med anledning av deras myndig-

hetsutövning.52  

 

                                                 
45 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 63 
46 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 63 
47 Se SOU 1978:33 s. 63 
48 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 65 
49 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 65 
50 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 17 kap. 1 § BrB 
51 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 17 kap. 1 § BrB 
52 Se SOU 1978:33 s. 63 
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Att en ordningsvakt åtgärder är myndighetsutövning är av stor vikt då det innebär att denne 

har fått en befogenhet, som antingen grundat sig på en bestämmelse i en författning eller på 

ett konkret beslut av de högsta statsorganen, att för den enskilde bestämma om förmån, rättig-

het, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Således har ord-

ningsvakten givits befogenheter som är utöver vad gemene man har. Vidare leder en ord-

ningsvakts myndighetsutövning till att 10 § p. 4 PL, befogenheten att bruka våld vid vissa 

tvångsåtgärder, är tillämplig.53 Genom att ordningsvakten utför myndighetsutövning aktuali-

seras även brotten våld eller hot mot tjänsteman i 17 kap. 1 § BrB, våldsamt motstånd i 17 

kap. 4 § BrB samt tjänstefel i 20 kap. 1 § BrB. Myndighetsutövningen leder även till att skyd-

det av samhällsmedlemmarnas intresse av att offentliga funktioner fullgörs korrekt ligger i 

fokus vid bestraffning vid oriktig myndighetsutövning samt brott mot myndighetsutövningen. 

  

3.2 Lagstadgade befogenheter 

En ordningsvakt har fått sina befogenheter tilldelade genom olika författningar, vilket kom-

mer redogöras för nedan.   

 

Befogenhetsregleringen har straffrättsliga implikationer på det sätt att den straffrättsligt ses 

som rättfärdigande grunder som tar bort den straffrättsliga rättstridigheten. Det motiveras ge-

nom att användande av våld mot en enskild ofta räknas som ett ingrepp i den enskildes 

kroppsliga integritet, vilket i de flesta fall omfattas av en straffrättslig brottsbeskrivning. 

Dock skulle det inte vara ändamålsenligt om ett handlande, som omfattas av den laga befo-

genheten, samtidigt vore straffrättsligt rättsstridigt. Således kan det sägas föreligga en positiv 

intressekollision, som föreligger vid bruk av polisiära maktmedel, vilket på ett allmänt plan 

har avgjorts av lagstiftaren. Vid en positiv intressekollision blir en gärning, som normalt är 

olaglig, ansvarsfri då det möjliggör att särskilt viktig verksamhet ska kunna utövas.54  

 

En ordningsvakt ska, som ovan nämnts, fungera som ett stöd, och aldrig som en ersättare, för 

polisen vilket visas tydligt genom att det i 1 § LOV stadgas att den som inte är polisman får 

förordnas till att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning.55 Vissa be-

stämmelser i polislagen är även tillämpliga på ordningsvakter. Det framgår av 29 § 1 st. PL 

                                                 
53 Se Berggren & Munck, 2015 s. 191  
54 Angående detta stycke, se Boucht, 2011 s. 145 
55 Se Ds 2003:50 s. 31 
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att 10 a §, 13 §, 19 § 1 st. p. 1 samt 10 § 1 st. p. 2 och p. 4 PL även gäller för ordningsvakter. 

Enligt 10 a § PL har en ordningsvakt rätt att belägga någon med handfängsel. En ordnings-

vakt har vidare befogenhet att avlägsna, avvisa eller omhänderta en person med stöd av 13 § 

PL. Ett avvisande innebär att en person nekas tillträde till en plats eller hindras komma in på 

ett område.56 Ett avlägsnande innehåller ett fysiskt moment då det innebär att en person leds 

bort från en plats eller ett område.57 För att ett ingripande ska ske enligt bestämmelsen så ska 

det ha skett ett angrepp på ett ordningsintresse som har bedömts vara av betydelse för allmän-

heten eller är av annan vikt från allmän utgångspunkt. Vidare krävs det även att störningen 

pågår eller att en risk för en sådan föreligger, således kan ett ingripande inte ske om stör-

ningen har upphört då det inte föreligger något behov.58 Enligt 19 § 1 st. p. 1 PL har en ord-

ningsvakt att utföra en kroppsvisitation i anslutning med ett avlägsnande eller frihetsberö-

vande.  

 

29 § 1 st. PL ger vidare en ordningsvakt rätt att använda våld under vissa förutsättningar. 

Detta framgår genom att bestämmelsen hänvisar till 10 § 1 st. p. 2 och p. 4 PL. Våldet som en 

ordningsvakt använder ska begagnas enbart utifrån vissa ändamål som exempelvis förebyg-

gandet av brott samt skyddet av allmänheten.59 Ordningsvaktens möjlighet att använda våld 

gäller vid verkställande av ett frihetsberövande samt vid avvisande och avlägsnande av en 

person. I 10 § 1 st. p. 2 PL får ordningsvakten använda sig av våld i fall som rör laga frihets-

berövande om personen gör motstånd när frihetsberövandet ska verkställas. Det gäller inte 

enbart aktivt motstånd utan även passivt sådant omfattas, som exempelvis att någon spjärnar 

emot eller genom sin kroppstyngd omöjliggör ett omhändertagande.60 Enligt 10 § 1 st. p. 4 

PL får en ordningsvakt enbart använda våld om denne utsätts för motstånd av personen, som 

är föremål för ingripandet, när ordningsvakten ingriper enligt någon av de i bestämmelsen 

uppräknade situationerna. I JO 1998/99 s. 107 har det påpekats att lagtexten inte tillåter att 

polisen, i detta fall även ordningsvakten, använder våld i de fall där man kan anta att den 

misstänkte inte kommer att åtlyda polisens direktiv men där denne ännu inte handlat på något 

sätt som kan räknas som motstånd. När ordningsvakten använder sig av våldsbefogenheten i 

10 § 1 st. p. 2 och p. 4 PL gäller begränsningen i fråga om våldsanvändningen som stadgas i 

                                                 
56 Se SOU 1978:33 s. 219 och 220 samt prop. 1983/84:111 s.33 
57 Se Boucht, 2011 s. 169 samt SOU 1978:33 s. 219 och 220 
58 Se Lerwall, 2014 s. 66 
59 Se Jareborg, 2001 s. 268 ff. 
60 Se Berggren & Munck, 2015 s. 87 samt NJA 1971 s.245 
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10 § PL, det vill säga att våld enbart får användas i den mån andra medel är otillräckliga samt 

det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.61 

 

I 2 § LOV stadgas, som tidigare anförts, att ordningsvakten får sköta ordningen bland annat 

på offentliga tillställningar, allmänna sammankomster samt offentliga utrymmen där alkohol 

serveras till allmänheten. Enligt 3 § LOV kan en ordningsvakt dock även förordnas i andra 

fall om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. För 

att ett särskilt behov ska anses föreligga krävs det att behovet avviker från vad som anses vara 

normalt.62 Dock ska ett förordnande enligt denna bestämmelse enbart användas först efter det 

visat sig praktiskt omöjligt eller ytterst svårt att lösa ett problem på ett annat eller godtagbart 

sätt. Bedömningen ska då göras genom att det först ska granskas huruvida problemet behöver 

lösas med hjälp av personal med särskilda befogenheter som hjälper till med ordningshåll-

ningen. Om svaret på bedömningen blir jakande ska det övervägas om uppgiften bör skötas 

av polisutbildad personal utan att det leder till att polisverksamhetens andra uppgifter försum-

mas.63 Ett exempel på när ett sådant förordnande har ansetts behövligt är bland annat inom 

Stockholms tunnelbanetrafik.64 En ordningsvakts befogenheter gäller, som ovan nämnts, en-

bart inom ramen för förordnandet.65 För att veta vilka uppgifter som ordningsvakter mer re-

gelmässigt bör kunna förordnas till har det i förarbeten nämnts att det ska vara fråga om ord-

ningshållning som vanligtvis är av sådan art att det inte rimligen bör finansieras av statliga 

medel.66  

 

Enligt 10 § 1 st. LOB har en ordningsvakt även befogenheter enligt LOB. En ordningsvakt 

får dock enbart ingripa enligt LOB om det är en berusad person som befinner sig på det för-

ordnande området. Det förordnande området måste dock vara en allmän plats där den beru-

sade personen påträffas. En allmän plats avser en plats som allmänheten har tillträde till, in-

omhus eller utomhus, och som regelbundet bevistas.67 En ordningsvakt kan således omhän-

derta en berusad person enligt 1 § LOB men måste därefter skyndsamt överlämna den om-

händertagne till närmaste polisman, enligt 10 § 2 st. LOB.  

                                                 
61 Se Berggren & Munck, 2015 s. 192 
62 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 30 
63 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 29 
64 Se Polismyndigheten Förvaltningsrätt Stockholm RA, 2015-10-05 
65 Se Ds 2003:50 s 33 
66 Se prop. 1979/80:122 s. 27 
67 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 41-42 
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En ordningsvakt har vidare även den allmänna rätten att utföra ett envarsgripande enligt 24 

kap. 7 § 2 st. RB men måste dock iaktta stor försiktighet. Ordningsvakten måste se till att det 

är uppenbart att den person som grips har begått ett brott för att inte riskera att dömas för 

olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § BrB, om det skulle vara ett felaktigt envarsgripande. 

För att ha rätt att gripa någon med stöd av denna bestämmelse måste man påträffa en person, 

som begått ett brott på vilket fängelse kan följa, antingen på bar gärning eller på flyende fot. 

Vidare ger bestämmelsen även rätt att gripa någon som är efterlyst för brott. Denna bestäm-

melse är dock inte avsedd för polismän, i detta fall även ordningsvakter, i deras tjänsteutöv-

ning utan när de inte är i tjänst och som privatpersoner därmed faller in under begreppet en-

var.68  

 

En ordningsvakt har även den medborgerliga rättigheten till nödvärnsreglerna i 24 kap. 1 § 

BrB där rättigheten att försvara sig med måttligt våld vid olika situationer regleras. Ordnings-

vakten kan vidare ingripa, även med våld om så krävs, i nödsituationer enligt 24 kap. 4 § 

BrB.  

 

Enligt förarbetena är ordningsvakter till för att den polisutbildade personalen ska frigöras från 

de uppgifter som mindre kvalificerat utbildade personer kan utföra. Detta har lett till att ord-

ningsvaktsverksamheten utvidgats till att även omfatta nya, mer krävande uppgifter.69  

 

Ett bekymmer som har uttryckts i förarbetena är ett där det nämns att rätten att använda våld 

vid ett ingripande är knuten till befogenheten som följer med titeln polisman vilket leder till 

att man ska iaktta stor försiktighet när man ger polismannabefogenheter åt någon som inte har 

erhållit grundläggande polisutbildning.70 Vidare har Polisverksamhetsutredningen anfört att 

våldsbefogenheten enbart bör anförtros professionellt utbildade befattningshavare. Detta för 

att de ska kunna hålla huvudet kallt och lösa uppgifter utan att använda våld i situationer där 

en överhängande fara finns för att befattningshavaren ska mötas av våld. Utredningen har 

även anfört att våldsbefogenheten vidare bör begränsas till befattningshavare som är utbil-

dade att göra ingripanden där våld måste användas på ett så effektivt, säkert och hänsynsfullt 

                                                 
68 Se Norée, 2000 s. 223 
69 Se prop. 1979/80:122 s. 20 
70 Se SOU 1942:54 s. 45 
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sätt som möjligt. Utredningen nämnde att poliser är ett av de få yrken som kan tillgodose att 

dessa krav uppfylls vid ett ingripande.71  

 

Denna restriktiva syn att inte anförtro polisuppgifter och befogenheter till andra än polismän 

har dock mött motstånd. I förarbeten har det uttryckts att de uppgifter som överlämnas till an-

nan personal, det vill säga ordningsvakter i aktuellt fall, är av sådan rutinbetonad och enkel 

natur att de kan utföras av personer utan polisutbildning. Genom detta frigör man tillgängliga 

polisresurser som kan användas till mer lämpliga och kvalificerade uppgifter.72  

 

Framställningen ovan har visat på att ordningsvakten har omfattande befogenheter. Ordnings-

vakterna är, som ovan nämnts, till för att frigöra polisutbildad personal från vissa uppgifter 

som mindre kvalificerad personal kan utföra. Framställningen har vidare visat att det råder 

delade meningar huruvida uppgifterna som ordningsvakterna därmed tagit över är av sådan 

enkel art att de kan lämnas över till personal med mindre kvalificerad utbildning eller om rät-

ten att använda våld till största del bör tillfalla polisen.  

 

   4. Ordningsvaktens utbildning med fokus på våldsanvändning  

Vidare är det intressant för framställningen att tydliggöra ordningsvaktens utbildning då det 

tydliggör vilken kompetens ordningsvakten erhåller genom den innan förordnandet tilldelas. 

Då 8 § LOV och ordningsvaktens våldsbefogenhet begränsas av proportionalitets- och be-

hovsprincipen, så aktualiseras även många och svåra bedömnings- och avvägningsfrågor som 

i sin tur bland annat ställer krav på ordningsvakternas omdöme och insikter, vilket även kom-

mer tydliggöras nedan.73 Genom en framställan av ordningsvaktens utbildning, här med ett 

särskilt fokus på ordningsvaktens utbildning kring våldsanvändning, klargörs en tydligare 

bild av ordningsvaktens kompetens kring befogenheterna som givits av lag samt hur bedöm-

ningar enligt dessa principer ska göras.   

 

För att kunna bli förordnad som ordningsvakt ska en grundutbildning om minst 60 timmar ge-

nomgås, enligt 6 § 1 st. OF. För närvarande är grundutbildningen dock 80 timmar.74  

                                                 
71 Se SOU 2001:87 s. 50  
72 Se prop. 1974:105 s. 7 
73 Se Sjöholm, 1973 s. 88 
74 Se RPSFS s. 13 
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Utbildningen av ordningsvakter får bedrivas av polismyndigheten eller, om det finns sär-

skilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Polismyndigheten, enligt 6 § 3 st. OF. Det 

framgår vidare av 6 § OF att behovet av yrkesetik särskilt ska beaktas. Av Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter framgår det vidare att utbildningen i första hand ska inriktas på konflikthantering 

och de regler som styr ordningsvaktens befogenheter. Ordningsvakten ska vidare genomgå en 

fortbildning var tredje år.75  

 

I grundutbildningen tillhandahålls ett lektionstillfälle som lär de blivande ordningsvakterna 

yrkesetik med inriktning på värderingar och människosyn.76 Ett annat tillfälle rör juridik som 

behandlar den relevanta regleringen som en ordningsvakt omfattas av. Efter detta tjugo tim-

mars tillfälle ska den blivande ordningsvakten kunna redogöra för behovs- och proportional-

itetsprincipen samt vilka regler som styr ordningsvaktens brukande av våld.77 Ordningsvakten 

ska således bland annat ha kännedom om var gränsen går för att en åtgärd vid ett ingripande 

ska anses hålla sig inom ramarna för 8 § LOV, efter dessa tjugo timmar. Vidare omfattar ut-

bildningen även ett tillfälle som bland annat behandlar konflikthantering som framför allt in-

nehåller konfliktreducerande strategier, metoder för ett aktivt lyssnande samt hur ordnings-

vakterna ska genomföra utlärda grepptekniker korrekt.78 Efter genomförd utbildning ska ett 

skriftligt och praktiskt prov göras med en sammanlagd tid på sex timmar. I Rikspolisstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd har det anförts att det praktiska provet bör utföras i form av 

ett rollspel där en konstruerad konfliktsituation ska lösas.79     

 

JK har i ett beslut uttalat att det är tveksamt huruvida grundutbildningen för ordningsvakter 

kan anses tillräckligt omfattande i frågor rörande bland annat konflikthantering och etik.80 JK 

har vidare i beslutet nämnt att betydelsen att ordningsvakter får en utbildning som är omfat-

tande när det kommer till det gällande regelverket och konflikthantering är av stor vikt. JK 

har motiverat denna uppfattning genom att det kan anses att utbildningen ska hålla en hög 

standard då ordningsvakter kan ställas inför svåra beslutssituationer; de ska upprätthålla all-

                                                 
75 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 36 
76 Se RPSFS s. 13 
77 Se RPSFS s. 13-14  
78 Se RPSFS s. 16  
79 Se RPSFS s. 18 
80 Se JK, dnr. 3350-07-22 
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män ordning samt att de har rätt att använda våld mot enskilda personer. JK har vidare i be-

slutet anfört att ordningsvaktsutbildningen på 80 timmar inte kan vara tillräcklig nog för att 

utbilda en person till att ha sådan erforderlig teoretisk och praktisk kunskap som vanligtvis 

bör krävas för att upprätthålla allmän ordning på ett rättssäkert och effektivt sätt.  

 

Det har i förarbetena påpekats att det även i den allmänna debatten ifrågasatts huruvida ut-

bildningen av ordningsvakter är tillfredställande.81 Vidare har det anförts att det med anled-

ning av ordningsvaktens befogenheter och särskilda ställning i förhållande till allmänheten 

samt polisen talar för att utbildningen ska vara omfattande.82 

 

I ett beslut av JK har JK tagit del av en enkät som ordningsvaktsgruppen vid Polismyndig-

heten i Stockholms län, City polismästardistrikt, har genomfört bland ordningsvakter under år 

2007.83 I enkäten kom det fram att det var ungefär 42 procent av ordningsvakterna som ansåg 

att deras kunskaper i konflikthantering var ofullständiga. Detta visar på att det finns en del 

ordningsvakter som inte anser att utbildningen ger tillräcklig kunskap och kännedom om ord-

ningsvaktens befogenheter vid ett ingripande.   

 

Dock har det i förarbetena även uttalats en annan åsikt. Det har uttalats att det vid bestäm-

mandet av utbildningstidens längd måste tas hänsyn till att det dels huvudsakligen är en ut-

bildning för ett uppdrag som normalt utförs vid sidan av det ordinarie arbetet samt att det vid 

en för lång utbildningstid skulle kunna skapa svårigheter att säkerställa en fortsatt rekrytering 

av lämpliga personer till ordningsvaktsuppdragen.84  

 

Den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem har anfört att han skulle känna en större rättssä-

kerhet om det vore en polis som ingrep mot honom än om det vore en ordningsvakt. Han an-

för vidare att detta är med anledning av att ordningsvakterna endast måste genomgå en kort 

utbildning för att erhålla ett förordnande och de befogenheter som följer med detta. Alhem 

anför att det finns höga krav för att söka in på polisbanan och när sökanden kommit in så ge-

nomgår denne en gedigen utbildning på högskolenivå. Eleven tränas och prövas under en 

                                                 
81 Se prop. 1979/80:122 s. 20  
82 Se prop. 1979/80:122 s. 37 
83 Se JK, dnr. 3350-07-22 
84 Se prop. 1979/80:122 s. 37 
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lång period till att kunna göra så adekvata och säkra bedömningar som möjligt vid ingripan-

den mot samhällsmedborgare.85   

 

Något som ska hållas i åtanke är att en redan anställd ordningsvakt ska kontrolleras av Polis-

myndigheten varje år.86 Kontrollen ska ta sitt sikte på huruvida ordningsvakten uppfyller kra-

ven på att denne är lämplig för det uppdraget som utförs samt inte att denne inte ska vara 

straffad sedan tidigare. Vidare är ordningsvakten skyldig att lyda polismans order.87 Det före-

ligger en rapporteringsskyldighet gentemot polisen samt en skyldighet att lämna rapport när 

ordningsvakten får kännedom om ett brott, enligt 4 § OF. 

 

Det ska hållas i åtanke att ett väldigt stort antal ordningsvakter använder sitt förordnande yt-

terst sällan och nästintill enbart som en hobbyverksamhet.88 Detta leder till att de inte har lika 

mycket erfarenhet som de ordningsvakter som har detta som ett yrke på heltid.   

 

Ovan framställning visar på att det råder delade meningar huruvida utbildningen är tillräckligt 

omfattande eller inte. Det gäller att hitta en balans mellan en utbildning som å ena sidan ger 

tillräckligt bra kunskaper kring polisära befogenheter som givits andra yrkesmän för att 

kunna göra ingrepp i människors fri- och rättigheter och som å andra sidan inte är så omfat-

tande att rekryteringen minskar på grund av att en del inte vill genomgå en omfattande utbild-

ning för uppdrag som normalt genomförs vid sidan av ett heltidsyrke.  

 

   5. Principer och reglering vid ingripanden 

5.1 Allmänna principer vid ingripande 

5.1.1 Proportionalitets- och behovsprinciperna 

Två av de viktigaste och mest grundläggande principerna vid våldsanvändning är proportion-

alitets- och behovsprinciperna, vilka har fastslagits i 8 § 1 st. LOV. Båda principerna för med 

sig många och svåra bedömnings- och avvägningsfrågor vilket ställer krav på ordningsvakter 

                                                 
85 Se Alhem i Expressen, 2005-04-07 
86 Sedan omorganisationen inom polisen den 1 januari 2015 har de tidigare 21 polismyndig-

heterna ersatts av en enda myndighet; Polismyndigheten.  
87 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 37 
88 Se Ds 2003:50 s. 49 
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och deras omdöme, insikter och erfarenheter.89 Således är ordningsvaktens ingreppsrätt be-

gränsad av dessa principer och en genomgång ska därav göras för att ytterligare tydliggöra 

ramarna kring ordningsvaktens våldsbefogenhet.   

 

Proportionalitetsprincipen tar sikte på skadan som orsakas av ett ingripande på ett motstående 

intresse.90 Den innebär att ett ingripande inte ska gå utöver vad som är nödvändigt med hän-

syn till ändamålet.91 En ordningsvakt ska vidare alltid se till att det föreligger en proportion 

mellan mål och medel vid ett ingripande, ingripandet måste således anpassas efter faran.92 

Principen kan inte bara leda till att ordningsvakten måste använda sig av ett annat tvångsme-

del eller sätt att ingripa, utan även att ordningsvakten endast delvis eller tillfälligt får undan-

röja den föreliggande faran eller störningen. Det kan leda till att ordningsvakten antingen 

måste vänta med att ingripa eller helt avstå från det om åtgärden som bedömdes nödvändig 

för farans avlägsnade inte står i rimligt förhållande till intresset som ska skyddas och in-

trånget som åtgärden innebär för det motstående intresset.93 Proportionaliteten mellan faran 

och tvångsåtgärdens påverkan på det motstående intresset kan dock inte mätas med adekvata, 

objektiva, likvärdiga mått utan kan endast ske med stöd av osäkra värderingar, föreställningar 

och dylikt av ideell, etisk, immateriell art etcetera. Dock får ordningsvakterna inte mycket 

rådrum vid deras ställningstaganden då ingripandena måste ske snabbt utan ingående under-

sökningar, prövningar och avvägningar.94  

 

Vidare får ett ingripande enbart ske då det är nödvändigt för den föreliggande faran eller stör-

ningens undanröjande och avvärjande. Detta är ett uttryck för den så kallade behovsprinci-

pen.95 Ett ingripande anses vara nödvändigt när det eftersträvade syftet inte kan uppnås på an-

nat sätt än genom ordningsvaktens åtgärd, således är ett ingripande som enligt ett vanligt om-

dömesgillt bedömande framstår som obehövligt inte nödvändigt och därigenom inte tillåtet.96 

Åtgärden måste vidare vara ändamålsenlig, vilket är fallet när åtgärden är ägnad att leda till 

det avsedda resultatet. Dock kan åtgärden inte anses ändamålsenlig om det är en befallning 

                                                 
89 Se Sjöholm, 1973 s. 88 
90 Se Sjöholm, 1973 s. 86 
91 Se Marcusson, 2005 s. 112 
92 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 213 
93 Se Sjöholm, 1973 s. 87 
94 Se Sjöholm, 1973 s. 88 
95 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 212 
96 Se Sjöholm, 1973 s. 81 
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där personen som är föremål för ett ingripande är ur stånd att fullgöra på grund av exempelvis 

ekonomiska skäl, sjukdom eller dylikt. 97 Behovsprincipen innebär vidare att omedelbart 

tvång inte får användas vid en åtgärd om den kan lösas på annat sätt, som exempelvis genom 

en tillsägelse eller en erinran, vilket även uttryckligen stadgas i 8 § 1 st. LOV.98 Behovsprin-

cipen reglerar vidare ingripandets varaktighet, vilket innebär att ingripandet ska avslutas så 

snart syftet med ingripandet har uppnåtts eller det visar sig resultatlöst.99 

 

Hur behovs- och proportionalitetsprinciperna tillämpas kan i efterhand prövas av besvärsin-

stanserna om ordningsvaktens åtgärd är överklagbart enligt de allmänna besvärsreglerna. Där 

kan omprövningen omfatta såväl lagenligheten som ändamålsenligheten.100 Den myndighet 

som prövar situationen i efterhand ska grunda sin bedömning på den faktiska situation så som 

den förelåg vid tillfället för ordningsvaktens ställningstagande och bedömningen ska omfatta 

alla relevanta omständigheter som förelåg vid tillfället. Således ska hänsyn även tas till de 

svåra bedömningar och avvägningar som de båda principerna för med sig och vissa margina-

ler för felbedömningar vara tillåtna.101 

 

5.1.2 RF, EKMR och EU:s rättighetsstadga 

Vidare skyddas de grundläggande fri- och rättigheterna i RF, EKMR och EU:s rättighets-

stadga. Vid ingripanden aktualiseras olika artiklar i dessa regleringar, vilka ska redogöras för 

nedan.  

  

I regeringsformens första kapitel framgår det att de som utövar offentlig makt bland annat är 

bunden av legalitetsprincipen.102 Principen innebär att all maktutövning ska vara lagbunden. 

Varken våld eller tvång får således användas vid ett ingripande av en ordningsvakt om det 

saknas lagstöd. Stödet för en ordningsvakts ingripande går dock, som nämnts, att finna i LOV 

och PL. 

 

                                                 
97 Se Sjöholm, 1973 s. 83 
98 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 212 
99 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2009 s. 212 
100 Se Sjöholm, 1973 s. 88 
101 Se Sjöholm, 1973 s. 88-89 
102 Se Norée, 2000 s. 66-67 
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I regeringsformens andra kapitel finns den så kallade rättighetskatalogen. I katalogen åter-

finns regler vilka bland annat är avsedda att skydda den personliga integriteten mot övergrepp 

från det allmänna.103 Lagstiftaren har med ”det allmänna” avsett de som utövar offentlig 

makt, däribland ordningsvakter.104  

 

De två fri- och rättigheterna som blir mest aktuella i förevarande område är 2 kap. 6 § RF 

samt 2 kap. 8 § RF. Den tidigare stadgar att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp. Kroppsligt ingrepp omfattar våld mot människokroppen.105 

Våld innefattar inte enbart vad som i brottsbalken anses utgöra misshandel utan även annan 

typ av beröring som exempelvis fasthållande eller knuffande.106 Den senare fri-och rättig-

heten fastställer att var och en är skyddad mot frihetsberövanden. Genom att föra samman 

dessa regler i grundlag har lagstiftaren velat betona deras betydelse. Enligt 2 kap. 20 § RF får 

dessa fri- och rättigheter dock begränsas genom lag.  

 

Trots att det är tillåtet att begränsa rättigheterna genom lag får det bara ske i syfte att tillgo-

dose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, enligt 2 kap. 21 § RF. Begräns-

ningen får vidare aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som 

har föranlett den. Detta brukar användas som ett exempel på uttryck för proportionalitetsprin-

cipen. Trots att stadgandet riktar sig till lagstiftaren ska den också beaktas vid tolkning och 

tillämpning av lagstiftningen.107 Proportionalitetsprincipen innebär, som sagt, att en åtgärd 

enbart får vidtas mot en person om skälen för åtgärden väger upp det besvär som åtgärden in-

nebär för den som drabbas.108 Således får aldrig ett starkare ingripande än vad som kan anses 

vara behövligt ske och inte heller större våld än vad nöden kräver användas.109  

 

Vid sidan av de inhemska reglerna som styr ordningsvakternas verksamhet återfinns även de 

europarättsliga. I den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna återfinns rättigheter som allmänheten omfattas av. EKMR gäller 

som lag i Sverige och enligt 2 kap. 19 § RF får lag eller annan föreskrift inte meddelas om 

                                                 
103 Se Norée, 2000, s. 82 
104 Se prop. 1975/76:209 s. 86 samt Westerlund, 2012 s. 12 
105 Se SOU 1978:33 s. 65 
106 Se SOU 1975:75 s. 311 ff.  
107 Se prop. 1975/76:209 s. 39, 99 och 153 
108 Se Marcusson, 2005, s. 112 
109 Se Sundberg, Halvar G. F., 1955 s. 120  
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den står i strid med EKMR.110 Artikel 5 EKMR är den mest relevanta för denna framställ-

ning. Artikeln stadgar ett förbud mot frihetsberövande med ett antal undantag där frihetsberö-

vande anses vara godtagbart. Således kan skyddet mot frihetsberövande anses vara av stor be-

tydelse då det även är reglerat europarättsligt. Artikel 2 EKMR är vidare aktuell när det kom-

mer till ordningsvakternas verksamhet. Den stadgar att envar har rätt till liv. Artikeln har som 

främsta syfte att skydda enskilda mot godtyckligt, avsiktligt eller vårdslöst berövande av liv, 

antingen av staten eller andra enskilda.111 Dock är förbudet inte absolut och uppsåtligt dö-

dande kan vara tillåtet när det är en följd av våld som var absolut nödvändigt för att utföra nå-

gon av de uppräknade situationerna i artikeln.112 Vidare aktualiseras artikel 3 EKMR vilken 

stadgar förbud mot ”tortyr, eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. 

Denna artikel, tillsammans med artikel 2 EKMR, har lyfts fram som en kärnrättighet i 

EKMR.113 Artikeln innehåller inga undantag och kan därmed beskrivas i absoluta termer. Det 

som kan anses vara antingen tortyr eller att en behandling eller bestraffning är omänsklig el-

ler förnedrande ligger i graden av intensitet i det lidandet som gärningen orsakar. Tortyr inne-

bär en omänsklig behandling som innehåller ett avsiktligt förorsakande av mycket allvarligt 

och grymt lidande.114 När det kommer till ”omänsklig eller förnedrande behandling” kan en-

bart en behandling eller bestraffning som kännetecknas av betydande hårdhet eller hänsyns-

löshet falla in under artikel 3 EKMR.115 I Berlinski v. Poland uttalade domstolen sig angå-

ende innebörden i omänsklig eller förnedrande behandling.116 Domstolen anförde att behand-

lingen i fallet var omänsklig då den var avsiktlig, orsakade antingen kroppslig skada eller 

kraftig fysisk och psykisk mental smärta samt skedde under flera timmar i sträck. Behand-

lingen var även förnedrande då den avsiktligt var till för att låta offret känna rädsla, ångest 

och underlägsenhet. Praxis från europadomstolen har visat att varje form av psykisk eller fy-

sisk illabehandling inte är tillräcklig för att generera ansvar enligt artikel 3 EKMR.117 Det 

                                                 
110 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna  
111 Se Boucht, 2011 s. 114 
112 Se Norée, 2000 s. 110 
113 Se Boucht, 2011 s. 114 
114 Se Boucht, 2011 s. 131 samt Ireland v. The United Kingdom, appl. 5310/71, 18.1.1978, 

para. 167 
115 Se Danelius, 2007 s. 68 
116 Se Berlinski v. Poland, 27715/95; 30209/96, 20.6.2002, para. 59 
117 Se bland annat Ireland v. The United Kingdom, appl. 5310/71, 18.1.1978, para. 162, 

Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, appl. 48787/99, 8.7.2004, para. 427-428 samt Rani-

nen v. Finland, appl. 152/1996/771/972, 16.12.1997, para. 56  
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måste röra sig om en viss grad av illabehandling som överstiger det lidande eller den förned-

ring som oundvikligen följer av många legala myndighetsingrepp och bedömningen görs av 

alla omständigheter i fallet. Omständigheterna kan bland annat vara offrets kön, ålder och 

längden på illabehandlingen.   

 

Vidare är även EU:s rättighetsstadga relevant när det kommer till ordningsvaktens verksam-

het. Den artikeln som främst kan anses aktualiseras är artikel 6 i rättighetsstadgan. Den stad-

gar att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Således innebär artikeln att en per-

sons personliga säkerhet även ska beaktas vid ett ingripande från en ordningsvakt. Även här 

aktualiseras artikeln som stadgar rätt till liv, det vill säga artikel 2 i EU:s rättighetsstadga. En 

person har vidare rätt till frihet och personlig säkerhet, enligt artikel 6 i stadgan. Även i EU:s 

rättighetsstadga regleras förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning 

och behandling i artikel 4.  

 

En ordningsvakt har fått en lagstadgad befogenhet att göra ingrepp i en persons fri- och rät-

tigheter. Befogenheterna begränsas dock av olika allmänna principer som ovan framställning 

visat. Proportionalitets- och behovsprinciperna för, som ovan nämnts, med sig många och 

svåra bedömnings- och avvägningsfrågor som ordningsvakten ställs inför. Detta gör det svå-

rare för ordningsvakten att finna en enhetlighet kring vad denne får göra innan det kan anses 

att denne gått utöver sin våldsbefogenhet. 

 

Vidare har lagstiftaren reglerat människans fri- och rättigheter i grundlag vilka aktualiseras 

vid ordningsvaktens användning av sin våldsbefogenhet. Detta är ytterligare en begränsning 

som måste beaktas av ordningsvakten vid ett ingripande.  

 

Med anledning av de strikta principerna och bestämmelserna kring utövande av givna vålds-

befogenheter kan det diskuteras hur lämpligt det är att tillåta andra personer än poliser att 

göra ingrepp i allmänhetens fri- och rättigheter med anledning av att det föreligger stora skill-

nader mellan polisens och ordningsvaktens kunskaper. Dock visar framställningen att bedöm-

ningar enligt principerna och bestämmelserna inte går att avgöra i förväg utan beror på den 

specifika situationen där ingripandet ska ske, vilket visar på att det handlar om snabba be-

dömningar under ett kortvarigt händelseförlopp. Att lagstiftaren har gett ordningsvakten möj-
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lighet att göra ingrepp i en persons fri- och rättigheter innebär att regleringen kring ordnings-

vaktens befogenheter måste vara tydliga och begränsade. Det är vidare ordningsvaktsinstitu-

tet ansvar att inte missbruka den lagstadgade befogenheten att göra ingrepp i en persons fri- 

och rättigheter genom att ha kännedom om vad som utgör deras gränser för försvarligt våld 

vid ett ingripande.   

 

5.2 8 § LOV  

8 § LOV stadgar följande.  

 

 ”För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda  

strängare medel än förhållande kräver. Han bör i första hand  

söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar. 

 

   När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden 

inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är 

oundviklig med hänsyn till dess syfte.” 

 

En ordningsvakt ska således se till att handla på ett sådant sätt som är proportionerligt med 

hänsyn till ändamålet för ingripandet. Det uttrycks även i stadgandet att upplysningar och 

uppmaningar i första hand ska användas. Denna möjlighet finns det sällan skäl att avstå 

ifrån.118 Stadgandet uttrycker att en ordningsvakt inte ska använda våld om inte det krävs av 

situationen och om situationen är sådan att den kräver våld så får ordningsvakten inte an-

vända ”strängare medel än förhållandena kräver”. Detta är ett vagt stadgande som bland annat 

ger uttryck för proportionalitetsprincipen.  

 

Förarbetena till stadgandet beskriver första stycket som ett uttryck för att principen ska vara 

att lindrigaste möjliga medel ska användas vid ett försök att lösa en situation och att ska ord-

ningsvakten alltid se till att det föreligger en rimlig proportion mellan mål och medel vid ett 

ingripande.119 Således ger stadgandet även uttryck för den så kallade behovsprincipen. Pro-

portionalitets- och behovsprincipen går hand i hand och används i fall där det är nödvändigt 

                                                 
118 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 39 
119 Se prop. 1979/80:122 s. 70 
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att ha ett öppet stadgande som kan omfatta alla tänkbara situationer, vilka skulle kunna tänkas 

falla in under den.  

 

Vid stadganden som innehåller en proportionalitets- och behovsprincip kräver varje situation 

en avvägning för att inte gå utöver det som kan anses vara inom ramarna för bestämmelsen. I 

detta fall stadgar 8 § LOV att ett ingripande måste vara proportionerligt och behövligt. Som 

det har visats ovan, är denna avvägning svår att göra och ställer stora krav på ordningsvakter-

nas omdöme, insikter och erfarenheter.120 Bestämmelsen är utformad så att den är öppen nog 

att omfatta alla situationer men ändå ger ordningsvakterna en viss riktning och begränsning i 

dennes våldsbefogenhet vid ett ingripande. Det följer naturligt av bestämmelser som innehål-

ler proportionalitets- och behovsprincipen att det uppstår ovissa situationer för, i detta fall, 

ordningsvakten där det inte i förväg går att avgöra vad som kan anses vara oförsvarligt i den 

specifika situationen.  

 

Norée har anfört att behovs- och proportionalitetsprinciperna naturligt för med sig en mängd 

svåra bedömningsmoment vilka ställer omfattande anspråk på poliser och deras insikter, om-

dömen samt erfarenheter.121 Detta kan anses vara ett uttalande som även är tillämpbart på 

ordningsvaktsinstitutet då ordningsvakter oftast befinner sig i liknande situationer som poli-

ser. Det kan även anses att detta uttalande uppmärksammar den svårighet som 8 § LOV kan 

föra med sig, då bestämmelsen kräver att ordningsvakten har tillräcklig kompetens för att 

kunna göra svåra bedömningar under ett kort och intensivt händelseförlopp.  

 

Frågan kan ställas om vad som kan anses vara sådant kraftigt våld att det anses vara övervåld 

som går utöver ramarna i bestämmelsen. För att en ordningsvakt ska kunna anses ha använt 

sig av övervåld måste de ha använt så pass mycket våld att det inte har kunnat anses vara för-

svarligt i förhållande till ingripandets betydelse, det vill säga ha gått utöver proportionalitets- 

och behovsprincipernas ramar och därmed även 8 § LOV. I bestämmelsen stadgas det, genom 

behovsprincipen, tydligt att rättelse i första hand ska vinnas genom upplysningar och uppma-

ningar. Således ska befogenheten att använda våld alltid ses som ett sista val som främst ska 

undvikas. En ordningsvakt anses dock ha stora krav på sig när denne blir bemött av laddade 

                                                 
120 Se Sjöholm, 1973 s. 88 
121 Se Norée, 2008 s. 35 
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situationer som kan leda till konflikter. I bland annat avgörandet B 1166-05 har hovrätten ut-

talat att en ordningsvakt är utbildad för att lagligen ha rätt att utöva visst våld och därför har 

stora krav på att denne ska kunna hantera situationer där viss provokation och motstånd före-

kommer.  

  

Det finns inga tydliga gränser eller riktlinjer som anger vad som kan anses vara övervåld. I 

bland annat B 1757-13 ansåg dock hovrätten att användandet av batong och andra hjälpmedel 

mot en person som ligger ner, obeväpnad anses ligga utanför det som kan anses vara försvar-

lig våldsanvändning. I ett annat avgörande, B 8695-08, utdelade en ordningsvakt en liggande 

person fyra batongslag då personen gjort motstånd i form av att han använt sina ben för att 

låsa fast ordningsvaktens fot. Hovrätten nämnde i sin bedömning att situationen varit sådan 

att den varit rörig vilket ger ordningsvakten ett ”diskretionärt utrymme vid bedömningen av 

vilka åtgärder som är befogade”. Dock ansåg domstolen att ordningsvakten haft tämligen bra 

uppsikt på situationen och att batongslagen därmed inte varit försvarliga. Således hade ord-

ningsvakten överstigit den osynliga gränsen som finns gällande ordningsvaktens våldsbefo-

genhet.  

  

Det finns dock avgöranden som har uttalat annat. Ett fall som visar detta är B 1166-05 vilket 

rörde en kroggäst som ansågs vara provocerande och därmed skulle föras ut ur byggnaden. 

När personen låg på marken utdelade en ordningsvakt minst två styrkta slag med batong mot 

honom. Tingsrätten ansåg att det inte kunde anses försvarligt att använda batong mot någon 

som ligger försvarslös. Tingsrätten dömde således ordningsvakten för misshandel. När fallet 

sedan överklagades kom hovrätten fram till att batongslagen vid en helhetsbedömning av si-

tuationen fick anses ha varit försvarliga. Hovrätten ansåg att batongslagen var sådana som 

inte medförde skada samt att de riktats mot en icke ömtålig del av kroppen. Dock var hov-

rättsassessorn samt före detta chefsrådmannen skiljaktiga och anförde att ordningsvaktens 

slag inte var sådana att de kunde anses vara försvarliga med hänsyn till omständigheterna.  

 

Vidare har det i det ovan nämnda avgörandet B 483-14 ansetts att en ordningsvakt gått utöver 

vad som ansetts försvarligt enligt 8 § LOV. Personen som var föremål för omhändertagande 

enligt LOB blev belagd med handfängsel och tvingad att sitta på knä, lutandes mot en vägg. 

Personen gjorde inget fysiskt motstånd utan yttrade enbart verbala protester då ordningsvak-

ten hade sin fot under den omhändertagnes korsade ben och fötter. Detta ledde till att hans 
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knän belastades på ett sätt som medförde enorm smärta. Hovrätten ansåg genom detta age-

rande att ordningsvakten åsidosatt de regler som gäller för uppgiften som ordningsvakt och 

att denne därmed inte handlat försvarligt. 

 

I B 680-11 uppmärksammade tre ordningsvakter en man som stod och rökte vid en tunnelba-

nestation. Ordningsvakterna beslutade då att belägga mannen med handfängsel och släpade 

honom till ett soprum. De tryckte därefter ner mannens huvud i ett sopkärl och skrek rasist-

iska tillmälen. Tingsrätten kom fram till att ordningsvakternas handlande utgjorde övervåld 

men friade dem då det inte gick att klargöra vem av ordningsvakterna som hade gjort vad. 

När det sedan kom upp till hovrätten fastställdes tingsrättens dom. Dock var hovrättsrådet 

Christine Möller och tf. hovrättsassessorn Emma Brehmer skiljaktiga. De ansåg att ordnings-

vakternas handlande utgjorde övervåld och att det var klarlagt att ordningsvakterna utfört 

detta övervåld tillsammans och i samförstånd. De skiljaktiga ville döma ordningsvakterna för 

olaga tvång. Detta visar åter igen att det inte finns någon enhetlig bedömning av vad som kan 

anses utgöra övervåld eller inte då bedömningen sker efter de två ovan nämnda principerna 

som stadgas i 8 § LOV. Bestämmelsen leder till rättsliga problem i domstolarna då det inte 

finns någon vägledning över vad som kan anses vara försvarligt eller inte utan bedömningen 

måste göras utifrån det aktuella fallet. I detta fall ansåg både tingsrätten och de skiljaktiga i 

hovrätten att det utgjorde övervåld medan hovrätten friade med anledning av att man inte an-

såg vittnenas iakttagelser och berättelser tillräckligt tillförlitliga.  

 

Något som kan vara intressant att ta upp i sammanhanget är 8 § PL som även den stadgar pro-

portionalitets- och behovsprincipen och därmed reglerar begränsningarna kring polisens 

våldsbefogenhet, vilket kan jämföras med ordningsvakternas 8 § LOV. I förarbetena till PL 

uttrycks att en åtgärd aldrig kan vara försvarlig om syftet med den kan nås med lindrigare 

medel och våldet har använts i större omfattning än vad som är nödvändigt, vilket är ett ut-

tryck för proportionalitets- och behovsprincipen.122 Vidare anses det vara en försvarlig åtgärd 

om det är den åtgärd som för med sig minst olägenheter samt obehag och dylikt.123 Det har 

dock inte förekommit många prövningar kring vad som kan anses vara förenligt enligt pro-

portionalitets- och behovsprinciperna och därigenom 8 § PL och 8 § LOV. Det finns endast 

ett fåtal fall som rört polismän där det funnits en allmän motivering om principernas konkreta 

                                                 
122 Se prop. 1983/84:111 s. 75 
123 Se SOU 1979:6 s. 294 
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innebörd.124 I RH 1996:24 hade två polismän kört ut en bostadslös man mitt i natten, som 

gjort sig skyldig till olaga intrång, från Stockholms innerstad till ett ytterområde och lämnat 

denne där trots att denne inte hade tillräckligt med pengar för att sedan ta sig därifrån. Hov-

rätten kom fram till att polismännens handlande inte utgjorde ett lagenligt avlägsnande enligt 

13 § PL och att de allmänna principerna i 8 § PL ska beaktas vid ett ingripande. Hovrätten 

ansåg att det var oförsvarligt att flytta mannen till ett annat område mitt i natten, långt ifrån 

det ursprungliga, utan att denne hade en möjlighet att ta sig därifrån. I en dom från Svea hov-

rätt dömdes en polis för tjänstefel då denne agerat i strid med de allmänna principerna i 8 § 

PL. Polismannen hade tvingat en pojke, som hade gripits, att krypa från polishusets garage 

till arresten medan pojken hade armarna bakom ryggen och belagd med handfängsel.125 I RH 

2012:9 kom frågan om när en åtgärd ska anses försvarlig eller ej upp. Det gällde en polisassi-

stent som på sin fritid trätt i tjänst och ingripit mot en berusad person. När den berusade per-

sonen hamnade på rygg under ingripandet utdelade polisassistenten ett knytnävsslag i ansik-

tet. Tingsrätten kom fram till att det var oförsvarligt av polisassistenten att utdela slaget då 

situationen inte var sådan att det rättfärdigade ett slag i ansiktet. Vidare ansåg tingsrätten att 

omständigheterna inte var sådana att polisassistenten befann sig i ett sådant läge att denne 

kunde utöva våld för att freda sig själv på grund av nödvärn eller annan ansvarsfrihetsgrund. 

Tingsrätten dömde således polisassistenten för misshandel. När målet sedan togs upp av hov-

rätten löd bedömningen som följande. Det fanns både grund för och mycket goda skäl för ett 

ingripande enligt LOB mot den berusade personen. Dock ska bland annat 8 § PL beaktas vid 

ingripandet. Hovrätten anförde vidare att det rörde sig om ett mycket snabbt händelseförlopp 

och att det inte kunde anses klarlagt att polisassistenten hade den berusade personen under 

kontroll när denne utdelade slaget och att den berusade personens motstånd har upphört. Såle-

des ansåg hovrätten inte att det var klarlagt att våldet som användes var oförenligt och åtalet 

ogillades således. Detta visar på att en åtgärd kan anses försvarlig efter en helhetsbedömning 

som sker i efterhand om det kan anses att en fara har förelegat som kan anses tillåten att mö-

tas med våld. Således finns det inte heller några tydliga meningar för poliser och deras 

våldsanvändning om vad som anses försvarligt utan en bedömning får göras först efter hän-

delsen inträffat, vilket även är fallet vid bedömning enligt 8 § LOV.  

 

                                                 
124 Se Norée, 2000 s. 77 
125 Se Svea hovrätt mål nr B 2704-98 
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Vissa uttalanden har gjorts där det anses att all onödig kraftutveckling ska undvikas. En ord-

ningsvakt har rätt att utöva våldsanvändning genom den egna kroppskraften eller med hjälp-

medel som exempelvis batong och/eller handfängsel.126 Dock anses slag mot ömtåliga delar 

av kroppen, sparkar, struptag, grepp i håret och liknande vara otillåtna. 127 Trots att det sägs 

att dessa handlingar är otillåtna fortsätter man genom att säga att även om dessa handlingar 

utförs ska man se till helheten innan man bedömer situationen som övervåld.128 Det visar åter 

igen att bedömningen måste ske efter varje enskilt fall och att det inte finns några tydliga rikt-

linjer.   

 

Det är uppenbart att en bestämmelse som ger rätt att ingripa i en persons fri- och rättigheter 

inte kan reglera alla nutida och framtida situationer då dessa inte går att förutse. Det går inte 

heller att låta en sådan bestämmelse vara alldeles för vid då den kommer ge alldeles för 

mycket utrymme att utöva våldsbefogenheter vilket inte är förenlig med de mänskliga rättig-

heterna. Vidare är det svårt att beskriva vilka situationer som kan vara försvarliga och inte. 

Således måste en tydlig balans hittas för att kunna stifta en tillfredställande bestämmelse som 

inte leder till problem i praktiken. Denna problematik har även diskuterats i förarbeten till 

andra bestämmelser som reglerar våldsbefogenheter, som exempelvis PL, där synsättet dock 

även kan tillämpas på LOV.129 Det diskuterades huruvida en bred eller snäv bestämmelse 

skulle vara lämpligast. En möjlighet var att ge en fullständig och detaljerad beskrivning av de 

situationer när våld skulle få användas. Fördelen med en sådan reglering var att det inte skulle 

föreligga någon ovisshet kring när våld får användas, det vill säga enbart i de uppräknade si-

tuationerna. En sådan reglering ansågs dock riskera att dels bli så ofullständig att polisen 

skulle stå utan lagstöd vid en oförutsedd situation om våld skulle behöva användas, dels att 

regleringen skulle bli så komplicerad att den enskilde polismannen skulle ställas inför stora 

svårigheter vid tillämpningen av lagens enskilda bestämmelser då regelsystemet skulle bli 

svårare att överblicka och hålla i minnet.130 Den andra möjligheten var att ge en generell full-

makt att i yttersta fall bruka våld. En fördel med en sådan bestämmelse är att det inte kommer 

uppstå situationer där polisen saknar befogenhet, utan det kommer alltid att finnas en befo-

genhet. Nackdelen är dock att en sådan bestämmelse inte ger någon ledning och därmed 

                                                 
126 Se Sehlin, 2015-01-26 
127 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 44 
128 Se SOU 2002:70 s. 304 
129 Se SOU 1982:63 s. 89 
130 Se SOU 1982:63 s. 89 
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skulle få sitt reella innehåll i förarbeten, doktrin, praxis och sedvana, vilket inte kunde anses 

uppfylla RF:s krav på att begränsningar i fri- och rättigheterna ska ha form av skriven lag.131 

Således är det svårt att hitta en balans i en bestämmelse ska reglera ramarna kring en ord-

ningsvakts våldsbefogenheter på lämpligast sätt.  

 

Enligt Norée, som uttalat sig angående polisverksamheten, anses det inte vara möjligt att ge-

nerellt ange vilket våld som är försvarligt inom ramarna för laga befogenheten utan varje en-

skilt fall måste avgöras utifrån en individuell bedömning.132 Denna uppfattning kan anses 

vara relevant även när det kommer till ordningsvaktsinstitutet.  

 

JK har dock föreslagit att regeringen bör utreda frågan om ändringar bör göras i den regle-

ringen som styr ordningsvakternas arbete och verksamhet. Detta kommer innebära en åtgärd 

för att minska problemet med obefogat våld och övervåld från ordningsvakter vidtas.133  

 

I förarbeten uttalar sig den föredragande att han håller med polisutredningen att en ordnings-

vakt oftast kan fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt utan att befogenheten att an-

vända våld behöver utnyttjas. Våldsbefogenheten ska alltid anses vara ett sista alternativ som 

enbart kan tillgripas när alla andra möjligheter anses vara stängda.134 Således ger förarbetena 

enbart uttryck för att lindrigaste medel ska användas vid ett ingripande. Detta bekräftas även 

genom att stadgandet uttrycker proportionalitets- och behovsprincipen som ger uttryck för att 

våld enbart får användas som absolut sista utväg. Det ger dock ingen ytterligare vägledning 

kring vad som är gränsen mellan försvarligt och oförsvarligt våld enligt bestämmelsen. 

 

När man undersöker förarbetena för att få en vägledning i tolkningen av bestämmelsen så 

finns det ingen annan vägledning än den generella betydelsen av proportionalitets- och be-

hovsprincipen. Vidare finns det inte heller mycket litteratur eller doktrin som tydliggör hur 

mycket våld som omfattas av försvarlighetsbedömningen. När det dock kommer till 8 § PL, 

en jämförbar bestämmelse fast för polisen, finns det en omfattande mängd litteratur och dokt-

rin med fokus på polisens våldsanvändning. Således kan det anses att detta är något som 

                                                 
131 Se SOU 1982:63 s. 90 
132 Se Norée, 2000 s. 260 
133 Se JK, dnr. 3350-07-22 
134 Se prop. 1979780:122 s. 77 
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skulle önskas även för ordningsvakternas våldsanvändning. Det enklaste vore om all polis-

rättslig vägledning skulle kunna tillämpas rakt av på ordningsvaktsinstitutet, men så är inte 

fallet. Då ordningsvakter och poliser har olika befogenheter och kompetensnivåer går det inte 

att förvänta sig att dessa helt kan utgå från samma vägledning när det gäller proportionalitets-

bedömningen vid ett ingripande. Detta tydliggörs även i avgörandet B 2927-14 där hovrätten 

nämner att den stora skillnaden som finns i fråga om utbildning och erfarenhet mellan en ord-

ningsvakt och en polis leder till att den praktiska skillnaden mellan det som är att anse som 

uppenbart oförsvarligt enligt reglerna om nödvärn och det som kan anses försvarligt enligt 

reglerna om laga befogenhet är större för en ordningsvakt än för en polis.  

 

Som visat ovan, innehåller bestämmelsen två principer som är beroende av bedömningar som 

sker i efterhand när den aktuella situationen har avslutats. Det finns få avgöranden och utta-

landen som tydliggör vad som ryms inom gränserna för principerna, och därmed bestämmel-

sen, vilket leder till att en efterhandsbedömning får ske av rättsväsendet i varje enskilt fall. 

Trots de få avgöranden som finns gällande försvarlighetsbedömningen ger de ingen prejudi-

cerande vägledning då de helt beror på det enskilda fallet. Med anledning av att bestämmel-

sen och dess förarbeten inte ger någon vägledning för hur avvägningen ska göras vid ett in-

gripande går det inte att fullt ut säga vad som är försvarligt och inte. 

 

5.3 Ordningsvaktens våldsberedskap 

Vidare är det av betydelse att redogöra för ordningsvaktens våldsberedskap då den visar på 

att ordningsvakten måste tåla mer än gemene man vilket påverkar försvarlighetsbedömningen 

i ordningsvaktens handlande.  

 

Ordningsvakt är ett yrke där det är räknas med att våld och hot kommer att förekomma under 

tjänstgöring. I rättspraxis har det konstaterats att ordningsvakter ska kunna tåla mer än all-

mänheten vilket visar på att de som ger sig in i detta yrke behöver ha en hög toleransnivå. 

Ordningsvakter ska utbildas till att hantera och vara förberedda på sådana situationer och 

även hur dessa ska bemötas.  

 

I NJA 2005 s. 738 hade en person som blivit gripen av en polis spottat polisen i ansiktet. Han 

dömdes för ofredande och Högsta domstolen hade vidare att bedöma huruvida kränkningser-
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sättning skulle utgå för polisen. Högsta domstolen anförde att polisen tillhör en sådan yrkes-

grupp som måste ha anledning att räkna med att mötas med visst våld och hot i arbetet. Vi-

dare uttalades det att en polis som får en utbildning för att förberedas för yrket måste anses ha 

en beredskap i praktiken att kunna hantera situationer som avses ovan. Även i avgörandet 

NJA 1999 s. 725 hade en person spottat mot en polis i samband med ett omhändertagande 

vilket hade hamnat på dennes axel och sedan stänkt upp i ansiktet. Personen hade därefter 

spottat polisen rakt i ansiktet. Högsta domstolen ansåg inte att detta var en sådan kränkning 

som kunde anses allvarlig då polisen är av sådant yrke att denne ska kunna tåla mer än all-

mänheten och att detta är något som bör förväntas hända någon gång i yrkesutövningen. Då 

polis och ordningsvakter har liknande befogenheter anses detta tillämpbart även på ordnings-

vaktsinstitutet.135  

 

Således anses ordningsvakter tillhöra en sådan särskild yrkesgrupp att de ska kunna tåla mer 

än allmänheten. De har självmant valt ett yrke där risker finns och blivit utbildade för att 

kunna hantera dessa situationer bättre än allmänheten.  

  

   6. Konsekvenser av motstånd samt felaktig våldsanvändning vid ingripanden 

Det är av intresse att utreda vilka av de vanligaste konsekvenserna en ordningsvakt samt den 

som är föremål för ett ingripande kan lida av, vid dels användande av oförsvarligt våld från 

ordningsvaktens sida dels motstånd från personen som varit föremål för ingripandet. Ord-

ningsvakten kan komma i kontakt med ett flertal brott under sin tjänstgöring. Ordningsvakten 

kan även lida rättsliga konsekvenser vid felaktig våldsanvändning vid ett ingripande. De brott 

som främst kan aktualiseras är våld eller hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd och tjänste-

fel.  

 

6.1 Våld eller hot mot tjänsteman samt våldsamt motstånd 

En ordningsvakt omfattas, under sin tjänstgöring, av det som tidigare benämndes ämbets-

skydd. Ämbetsskyddet innebär att våld eller hot om våld mot en ordningsvakt under tjänstgö-

ring är särskilt allvarligt och bestraffas därmed enligt de strängare bestämmelserna. Således 

omfattas ordningsvakterna av ett förstärkt rättsskydd. De strängare bestämmelserna gäller 

                                                 
135 Se SvJT 2013 s. 322 ff.  
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förgripelser mot tjänstemän i myndighetsutövning. Ämbetsskyddet går att finna i 17 kap. 5 § 

BrB.  

 

Våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § BrB samt våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 

§ BrB är de brott som främst kan aktualiseras vid ett ingripande. Brotten begås av personen 

som blir föremål för ett ingripande av ordningsvakten och som därav gör motstånd på olika 

sätt.  

 

Förutsättningarna för att våld eller hot mot tjänsteman ska aktualiseras är att någon, med våld 

eller hot om våld, förgriper sig på en person i hans myndighetsutövning och att våldet eller 

hotet har samband med utövningen. Våldet eller hotet ska rikta sig mot ordningsvaktens per-

son. Ordningsvakten måste vara i tjänst om inte brottet begås för att hämnas en tidigare vidta-

gen tjänsteåtgärd.136  

 

Detta brott reglerar som nämnts situationen där våld och hot förekommer mot en tjänsteman i 

dennes myndighetsutövning. Från lagstiftarens sida har man velat lägga stor vikt vid hänsy-

nen till allmän laglydnad. I rättsfallet NJA 1984 s. 898 betonade Högsta domstolen särskilt 

detta och anförde att hänsynen till allmän laglydnad gör sig starkt gällande och att presumt-

ionen är att en frihetsberövande påföljd ska utdömas. Enbart i ringa och särskilda fall ska en 

icke frihetsberövande påföljd utdömas och det är enbart när den brottsliges personliga förhål-

landen talar för det med särskild styrka.  

 

Det har vidare i NJA 2000:116 anförts att stadgandet i 17 kap. 1 § BrB främst värnar intresset 

av att de befattningshavare som utför viktiga allmänna funktioner inte ska hindras från att 

fullgöra dessa funktioner effektivt och opartiskt. Med anledning av detta är det i straffbedöm-

ningen en försvårande omständighet om våldet eller hotet står i samband med en ordnings-

vakts myndighetsutövning. Bland de befattningshavare som omfattas av den skyddande per-

sonkretsen tillhör ordningsvakter då de har att sörja för upprätthållande av ordning och säker-

het.137 

 

                                                 
136 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 48 
137 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 17 kap. 1 § BrB 
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Om en person, utan att ha ansetts begå våld eller hot mot tjänsteman, ändå försöker hindra en 

ordningsvakt i dennes myndighetsutövning så kan denne dömas för våldsamt motstånd enligt 

17 kap. 4 § BrB. Vanligtvis uppstår våldsamt motstånd när någon stretar emot eller försöker 

rycka sig loss vid ett avlägsnande eller omhändertagande. Det behöver vidare inte enbart vara 

den som är föremål för ingripandet som straffas enligt bestämmelsen utan även den som för-

söker hjälpa någon när en ordningsvakt ingriper.138 

 

Det som kan anses vara anmärkningsvärt är att en gärning enligt ovan nämnda lagrum anses 

vara straffbar trots att den riktar sig mot ett ogrundat ingripande. Ett tydligt exempel på ett 

sådant ingripande var i RH 1992:25 där en person greps av en polis utan en laglig grund men 

dömdes ändå för våldsamt motstånd då han satt sig till motvärn. Således kan en person dömas 

för brott trots att ordningsvakten har begått ett fel och personen enbart försöker undkomma 

det felaktiga ingripandet.139 Om ingripandet anses vara uppenbart obefogad myndighetsutöv-

ning kan dock motståndet anses vara straffri vilket även visats i exempelvis B 6523-15. Som 

ovan nämnt kan det dock efter en helhetsbedömning, enligt hovrätten, anses att ordningsvak-

ten inte har ingripit på ett uppenbart oförsvarligt sätt och därmed inte rättfärdigat ett motstånd 

av personen. Det leder då till att personen som varit föremål för ett ingripande fälls för våld-

samt motstånd. Ordningsvakten har således skydd i vissa fall trots att denne agerat oförsvar-

ligt. 

 

JK har i ett beslut uttalat att det inte i obetydlig utsträckning förekommer ojust beteende, 

övervåld och obefogat våld från ordningsvakternas sida när det kommer till ingripanden.140 

Dock anser JK att det är svårt att säga i vilken omfattning detta problem sträcker sig. Detta 

uttalande bekräftar att det faktiskt förekommer oförsvarligt våld bland ordningsvakter. Det 

kan anses att eftersom att ordningsvakterna är skyddade enligt reglerna i 17 kap. 1 § BrB och 

17 kap. 4 § BrB så har de större utrymme att handla på ett sätt som skulle kunna vara tvek-

samt i försvarlighetshänseende.  

 

I ett yttrande av vice överåklagaren vid City åklagarkammare till JK anförs det att det ligger i 

sakens natur att en person som har rätt att använda sig av våld i sin myndighetsutövning, som 

                                                 
138 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 17 kap. 4 § BrB 
139 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 17 kap. 1 § BrB 
140 Se JK, dnr. 3350-07-22 
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i detta fall en ordningsvakt, och som gör sig skyldig till övervåld kan upprätta en falsk anmä-

lan om våld eller hot mot tjänsteman eller våldsamt motstånd. Detta anser vice chefsåklaga-

ren uppkomma i ett led för ordningsvakten att försvara sig själv inför en kommande polisut-

redning mot denne.141 Detta kan anses vara oroväckande med anledning av att det, som tidi-

gare nämnts, anses vara brott som är särskilt bestraffade då det rör personer som i sin yrkesut-

övning är omfattande av en särskilt skyddad personkrets. Brotten har som tidigare nämnts 

även en presumtion för en frihetsberövande påföljd. Således kan det innebära grava konse-

kvenser för en person om denne blir felaktigt misstänkt och eventuellt fälld för detta brott.  

 

I rättspraxis har det visat sig att ordningsvakter ibland för personer som blir föremål för ett 

ingripande till andra rum som allmänheten inte äger tillträde till för att undvika onödig upp-

märksamhet från folksamlingar.142 Ordningsvakterna och personen befinner sig oftast i ett en-

skilt rum i väntan på polis som ska ta över den omhändertagna. När polisen väl kommer på 

plats så grips personen som har varit föremål för ingripandet oftast med anledning av miss-

tanke om våld eller hot mot tjänsteman samt våldsamt motstånd. Om ordningsvakterna skulle 

utöva oförsvarligt våld mot personen i rummet innan polisen kommer blir det svårt att bevisa 

vad som verkligen har skett i rummet då polisen oftast genast för bort personen som var före-

mål för gripandet på grund av misstanken om att någon av de ovan nämnda brotten har be-

gåtts mot ordningsvakterna.  

 

Vidare ska det hållas i åtanke att ordningsvakterna kan tala till varandras fördel, och även i 

vissa fall fabricerar hur händelseförloppet har gått till, vid en eventuell förhandling. Detta var 

fallet i B 2555-06 där det fastslogs att en ordningsvakt inte hade lämnat riktiga uppgifter om 

händelseförloppet. Detta kan anses vara problematiskt då det kan leda till konsekvensen att 

personer felaktigt blir dömda för våld eller hot mot tjänsteman samt våldsamt motstånd, vil-

ket som ovan nämnts har en presumtion för en frihetsberövande påföljd.    

 

6.2 Tjänstefel  

Allvarligare fel och försummelse av en ordningsvakt i tjänst bestraffas enligt de allmänna 

reglerna om tjänstefel och grovt tjänstefel i 20 kap. 1 § BrB.143 Om gärningen dock är sådan 

                                                 
141 Se JK, dnr. 6284-06-22 
142 Se exempelvis Svea Hovrätt, B 680-11 samt Hovrätten för västra Sverige, B 1635-12 
143 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 48 
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att det med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndig-

hetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anses som ringa så ska gärnings-

mannen inte dömas till ansvar, 20 kap. 1 § 1 st. BrB. Således riskerar ordningsvakten inte en-

bart ansvar för ett allmänt brott utan är även underkastad ett särskilt straffansvar enligt denna 

bestämmelse.144  

 

Tanken med regleringen är att ordningsvakter ska vara underkastade särskilt straffansvar en-

bart när det är motiverat för att allmänhetens intresse av att verksamheten fullgörs på ett kor-

rekt sätt tillfredsställs.145 Dock är brottet tjänstefel subsidiärt till andra allmänna brott vilket 

leder till att de flesta ordningsvakterna oftast står åtalade, och döms, för brott som exempelvis 

misshandel, ofredande och vållande till kroppsskada istället för tjänstefel. Framställningen 

kommer dock ta sikte på brottet tjänstefel då det kan anses vara intresseväckande att utreda 

det särskilda straffansvaret för en ordningsvakt då den reglerar ansvar vid myndighetsutöv-

ning istället för de allmänna brotten.   

 

Detta brott förutsätter att gärningen har skett vid myndighetsutövning. Av bestämmelsen 

framgår det att det inte enbart är ett aktivt handlande som är straffbart utan även underlåten-

het. Om en ordningsvakt inte har kännedom eller kunskap om de regler som gäller för myn-

dighetsutövningen så anses det vara oaktsamhet enligt bestämmelsen. Likaså kan det ha bety-

delse om en ordningsvakt har presterat under en kort och intensiv tidsperiod.146 Detta har 

även varit tydligt i ett avgörande från hovrätten, B 280-14, där en man blev omhändertagen 

av en ordningsvakt. Frågan var huruvida ordningsvakten hade laglig grund att omhänderta 

personen. Hovrätten resonerade och kom fram till att det faktum att ordningsvakten var erfa-

ren borde ha gjort att han skulle förstått att ett omhändertagande inte var möjligt i det aktuella 

fallet.  

 

När 1975 års ämbetsansvarsreform modifierades anförde departementschefen att det är viktigt 

att bestämmelsen är tillräckligt effektiv i situationer där den är befogad för att allmänhetens 

förtroende för den offentliga verksamheten ska kunna besvaras.147 Det som är intressant med 

                                                 
144 Se Norée, 2000 s. 320 
145 Se Norée, 2000 s. 322 
146 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 20 kap. 1 § BrB 
147 Se prop. 1988/89:113 s. 8 ff. 
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detta uttalande är att fokus ligger på allmänhetens förtroende. Detta kan anses vara en av de 

viktigaste grundpelarna i myndighetsutövare som har våldsbefogenheter.  

 

Justitierådet Thomas Bull har tidigare uttalat att anledningen till att antal anmälningar för 

tjänstefel nästan fördubblats på tio år kan vara ett tecken på att misstron mot samhället 

ökar.148 Bull har vidare anfört att tjänstemannen inte enbart är en person som ska få sin skuld 

prövad utan även en representant och symbol för den offentliga verksamheten som denne re-

presenterar. Bull uttrycker vidare att domstolen blivit mer förlåtande och att domstolen i det 

närmaste har avkriminaliserat tjänstefelet. En rimlig förklaring skulle enligt min mening vara 

att ordningsvakter inte döms för tjänstefel ofta dels då brottet är subsidiärt till andra allmänna 

brott och att tjänstefel enbart ska aktualiseras när det är motiverat för att allmänhetens in-

tresse av att verksamheten fullgörs på ett korrekt sätt ska tillfredsställas, dels för att om be-

dömningen leder fram till att det rör ett ringa tjänstefel så frias ordningsvakten för ansvar.  

 

Ett exempel är RH 2004:42 vilket rörde ordningsvakter som underlåtit att rapportera en miss-

tänkt misshandel till polisen, enligt 4 § OF, som de hade fått kännedom om. 4 § OF stadgar 

en skyldighet för ordningsvakter att snarast lämna en rapport till en polis om ordningsvakten 

fått kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal. I detta fall hade två ordningsvakterna 

påträffat en man i en restaurang, blödande från ansiktet. Ordningsvakterna hade misstankar 

om att mannen hade blivit utsatt för fysiskt våld men underlät att rapportera detta till polisen. 

Hovrätten ansåg att 4 § OF, och det däri stadgade ”fått kännedom om”, måste tolkas restrik-

tivt. Således ansågs ordningsvakternas beteende vara felaktigt men enbart i den grad att det 

utgjorde ringa tjänstefel. Ordningsvakterna friades därmed helt från ansvar enligt bestämmel-

sen.  

 

Det har även uttalats i NJA 1997 s. 368 att det finns en omfattande marginal innan en felbe-

dömning kan grunda ansvar för tjänstefel när det gäller tolknings- och tillämpningsfrågor. 

Högsta domstolen uttalade dock även att ansvar för tjänstefel kan förekomma när det gäller 

allvarliga felbedömningar. Uttalandet visar på att det krävs mycket för att en ordningsvakt 

ska fällas för tjänstefel.  

 

                                                 
148 Se Vene i Lag och Avtal, 2014-06-19 
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Det ska dock hållas i åtanke att ordningsvakter skyddar varandra i eventuella mål som tagits 

upp i domstol. Ordningsvakter kan oftast påverka varandras vittnesmål och därmed se till att 

de har samma berättelse inför ett mål i domstol. Detta för att undgå att själva bli fällda för 

brott och istället lägga över skulden på den som var föremål för ingripandet. Detta har även 

JK uttalat i ett beslut där det nämns att det förekommer att ordningsvakter inte i obetydlig ut-

sträckning talar osanning, vare sig helt eller delvis, när de hörs i fall rörande våld som äger 

rum i en krogmiljö. 149 Ett exempel är avgörandet B 2555-06 där tingsrätten fastslog att ord-

ningsvakten inte hade lämnat sanningsenliga uppgifter. JK har vidare uttalat att detta medför 

att rättssäkerheten sätts på spel för de som är föremål för ett ingripande av en ordningsvakt.150  

 

   7. Diskussion och slutsats 

Ordningsvakter har erhållit möjligheten att ingripa med våld enligt bland annat LOV och PL. 

Vilken möjlighet har då en ordningsvakt att ingripa med våld enligt ovan nämnda lagar? En 

ordningsvakt kan förordnas till att medverka till att upprätthålla allmän ordning enligt 1 § 

LOV och kan under sin tjänstgöring använda våld för att utföra sitt arbete. Enligt 29 § PL gäl-

ler vissa bestämmelser i PL även ordningsvakter. 10 § 1 st. p. 2 PL, 10 § 1 st. p. 4 PL, 10 a § 

PL, 13 § PL samt 19 § 1 st. p. 1 PL är tillämpliga på ordningsvakter. Dock ska en ordnings-

vakt alltid handla på ett sätt som är förenligt med 8 § LOV. Denna bestämmelse stadgar att en 

ordningsvakt dock måste ingripa på ett sätt som är proportionerligt med hänsyn till ändamålet 

för ingripandet samt alltid använda lindrigaste möjliga medel.  

 

Inledningsvis konstaterades att syftet med ordningsvakter är att frigöra polisiära resurser från 

uppgifter av enklare och mindre kvalificerad art. Detta har lett till att ordningsvaktsverksam-

heten utvidgats till att även omfatta nya, mer krävande uppgifter.151 Då ordningsvakten enbart 

går en 80 timmars utbildning är deras kvalifikationer sådana att de kan arbeta med dessa en-

klare och mindre kvalificerade uppgifterna.152 I förarbetena uttalas dock att det krävs mycket 

av den som innehar ett uppdrag som ordningsvakt samt innebär ett stort ansvar.153 Vidare ut-

                                                 
149 Se JK, dnr. 3350-07-22 
150 Se JK, dnr. 3350-07-22 
151 Se prop. 1979/80:122 s. 20 
152 Se RPSFS s. 13 
153 Se Ds 2003:50 s. 51 
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talade Polisverksamhetsutredningen att våldsbefogenhet som givits endast bör anförtros pro-

fessionellt utbildade befattningshavare. Detta motiverade utredningen med att det var för att 

befattningshavarna ska kunna ”hålla huvudet kallt och lösa uppgiften utan att bruka våld” i 

situationer där det finns en fara för ett våldsbemötande.154 I förarbetena nämns det att rätten 

att använda våld vid ett ingripande är knuten till befogenheten som följer med titeln polisman 

vilket leder till att man ska iaktta stor försiktighet när man ger polismannabefogenheter åt nå-

gon som inte har erhållit grundläggande polisutbildning.155  Det har vidare även uttalats, gäl-

lande ordningsvakter som arbetar i krogmiljön, att det ställs höga krav på ordningsvakters be-

sinning samt konflikthantering.156 JK har uttalat att då ordningsvakterna har att upprätthålla 

allmän ordning och därmed har rätt att utöva våld mot enskilda samt ställs inför svåra situat-

ioner där beslut måste fattas, är det viktigt att utbildningen för ordningsvakterna håller en hög 

standard.157 JK har i beslutet även anfört att ordningsvaktsutbildningen på 80 timmar inte kan 

vara tillräcklig nog för att utbilda en person till att ha sådan erforderlig teoretisk och praktisk 

kunskap som vanligtvis bör krävas för att upprätthålla allmän ordning på ett rättssäkert och 

effektivt sätt. 158 I förarbetena har det påpekats att det även i den allmänna debatten ifrågasatts 

huruvida utbildningen av ordningsvakter är tillfredställande.159 Det har anförts att det med an-

ledning av ordningsvaktens befogenheter och särskilda ställning och speciella ställning i för-

hållande till allmänheten samt polisen talar för att utbildningen ska vara omfattande.160 Dock 

har det i förarbetena även uttalats en annan åsikt. Det har uttalats att det vid bestämmandet av 

utbildningstidens längd måste tas hänsyn till att det dels huvudsakligen är en utbildning för 

ett uppdrag som normalt utförs vid sidan av det ordinarie arbetet samt att det vid en för lång 

utbildningstid skulle kunna skapa svårigheter att säkerställa en fortsatt rekrytering av lämp-

liga personer till ordningsvaktsuppdragen.161 Således visar framställningen på att det finns de-

lade åsikter huruvida ordningsvakternas utbildning ger tillräckligt grund för att kunna fatta 

tillfredställande beslut utifrån de givna våldsbefogenheterna eller om befogenheterna går utö-

                                                 
154 Se SOU 2001:87 s. 50 
155 Se SOU 1942:54 s. 45 
156 Se Ds 2003:50 s. 53 f.  
157 Se JK, dnr. 3350-07-22 
158 Se JK, dnr. 3350-07-22 
159 Se prop. 1979/80:122 s. 20  
160 Se prop. 1979/80:122 s. 37 
161 Se prop. 1979/80:122 s. 37 
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ver deras kompetens. Det kan vidare ifrågasättas huruvida det är passande att ge ordningsvak-

ter polisiära våldsbefogenheter efter en kort utbildning då det ställs höga krav på polisstuden-

ter och deras utbildning innan de får tjänstgöra medan ordningsvakten är mindre kvalificerad.  

 

8 § LOV innehåller två principer; behovs- och proportionalitetsprinciperna. Detta innebär 

som ovan visat att ordningsvakten ska handla på ett sätt som är proportionerligt med hänsyn 

till ändamålet för ingripandet samt använda lindrigaste möjliga medel vid ett försök att lösa 

den aktuella konflikten. Båda principerna för med sig många och svåra bedömnings- och av-

vägningsfrågor vilket ställer krav på ordningsvakter och deras omdöme, insikter och erfaren-

heter.162 Något som står klart, vilket även tydligt uttrycks i bestämmelsen är att upplysningar 

och uppmaningar i första hand ska användas. Denna möjlighet finns det sällan skäl att avstå 

ifrån.163 Det finns inga tydliga riktlinjer kring vad som kan anses vara ”strängare medel än 

förhållandena kräver”. I praxis har det gjorts olika bedömningar huruvida en ordningsvakt an-

vänt försvarligt våld eller inte.164 Det har i vissa fall uttalats att en obeväpnad person som lig-

ger ner och blir utsatt för användandet av batong och andra hjälpmedel är oförsvarligt.165 Det 

har dock i andra fall bedömts som oförsvarligt av en ordningsvakt att utdela batongslag mot 

en person som låg ner.166 Ett avgörande som kan tydliggöra svårigheten i att bedöma 

huruvida en ordningsvakts handlande har varit ”strängare medel än förhållandena kräver samt 

bristen på en enhetlig bedömning, är B 1166-05. Tingsrätten valde att fälla ordningsvakten 

för misshandel då denne hade använt ”strängare medel än förhållandena kräver”. Hovrätten 

friade ordningsvakten med motiveringen att det efter en helhetsbedömning ansågs vara för-

svarligt våld. Dock var hovrättsassessorn samt före detta chefsrådmannen skiljaktiga och an-

såg inte handlandet försvarligt. I B 680-11 kom hovrätten fram till att ordningsvakterna hand-

lade oförsvarligt då de släpade en man till ett soprum och tryckte dennes huvud ner i ett sop-

kärl och skrek rasistiska tillmälen. Även i B 483-14 har ordningsvakterna gått utöver det som 

kan anses försvarligt genom att personen som var föremål för ingripandet belades med hand-

fängsel. Personen tvingades sitta på knän, lutandes mot en vägg medan ordningsvakter hade 

sin fot under den omhändertagnes korsade ben och fötter vilket ledde till att personens knän 

                                                 
162 Se Sjöholm, 1973 s. 88 
163 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 39 
164 För en mer detaljerad redogörelse av nämnda avgöranden i detta stycke se närmare under 

rubriken ”8 § LOV”  
165 Se Hovrätten för västra Sverige, B 1757-13 
166 Se Svea hovrätt, B 8695-08 
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belastades med en enorm smärta. När det kommer till 8 § PL, en bestämmelse som liknar 8 § 

LOV, har det även där visat sig svårt att hitta en enhetlig bedömning eller riktlinje på vad 

som utgör ett oförsvarligt handlande.167 Granskningen av ovan avgöranden och bristen på 

vägledning i förarbetena till LOV och PL visar på att det inte finns någon riktlinje på vad som 

kan anses vara ”strängare medel än förhållandena kräver” utan det måste ske en helhetsbe-

dömning i varje situation. Det finns således inget svar på frågan var gränsen går för att en 

ordningsvakt inte ska anses ha använt sig av ”strängare medel än förhållandena kräver” utan 

en helhetsbedömning måste göras utifrån fall till fall.  

 

Bedömningen huruvida en ordningsvakt använt sig av försvarligt våld eller inte är även av 

stor vikt då det i sin tur aktualiserar andra rättsliga konsekvenser. De rättsliga konsekvenserna 

som aktualiseras när en ordningsvakt använt sig av oförsvarligt våld är bland annat tjänstefel 

samt återkallelse av ordningsvaktsförordnandet. En ordningsvakt riskerar inte enbart att åtalas 

för ett allmänt brott utan är även underkastad ett särskilt straffansvar enligt bestämmelsen om 

tjänstefel om denne går utöver vad som är försvarligt.168 Det särskilda straffansvaret motivera 

med att det är för att allmänhetens intresse av att verksamheten fullgörs på ett korrekt sätt ska 

tillfredsställas.169 När det kommer till återkallelse av förordnande är det en försvårande om-

ständighet att ordningsvakten använt sig av oförsvarligt våld.170 Återkallelsen syftar till att 

skydda allmänheten mot olämpliga yrkesutövare.171 Vidare är försvarlighetsbedömningen av 

vikt när brotten hot eller våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd aktualiseras. Detta då 

det i praxis tydliggjorts att en ordningsvakt kan använda sig av oförsvarligt våld men efter en 

helhetsbedömning frias.172 Om personen som varit föremål för ingripandet gör motstånd har 

det inte ansetts vara acceptabelt, trots ordningsvaktens oförsvarliga våld, och personen kan 

fällas. Således kan en person dömas för brott trots att ordningsvakten har begått ett fel och 

personen enbart försöker undkomma det felaktiga ingripandet.173 Redogörelsen visar på att 

det är viktigt att det finns klara bedömningar kring vad som är försvarligt och oförsvarligt 

                                                 
167 Se bland annat RH 1996:24, RH 2012:9 samt B 2704-98 
168 Se Norée, 2000 s. 320 
169 Se Norée, 2000 s. 322 
170 Se Munck, Vilgeus & Carlberg Johansson, 2005 s. 34 
171 Se Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2261-15, för en mer detaljerad redogörelse se när-

mare under rubriken ”återkallelse av förordnande” 
172 Se bland annat RH 1992:25 och Svea hovrätt, B 6523-15, för en mer detaljerad redogö-

relse se närmare under rubriken ”Våld eller hot mot tjänsteman samt våldsamt motstånd” 
173 Se Berggren, Bäcklund, m.fl., kommentaren till 17 kap. 1 § BrB 
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våld då det i sin tur kan aktualisera rättsliga konsekvenser i form av ansvar enligt andra be-

stämmelser.  

 

Ovan framställning har visat att det inte finns någon enhetlig bedömning eller riktlinje angå-

ende vad som omfattas av ”strängare medel än förhållandena kräver” i 8 § LOV. Det leder i 

sin tur till att domstolen kommer fram till olika bedömningar om vad som kan anses vara för-

svarligt eller inte, vilket oftast brukar vara fallet vid proportionalitets- och behovsprincipen 

som ovan nämnts utgör 8 § LOV. Problemet med regleringen leder till att det inte finns några 

tydliga svar på vad som omfattas av det försvarliga våldet vilket i sin tur gör det svårt att veta 

hur mycket våld en ordningsvakt får använda, annat än att det måste vara försvarligt. Norée 

har anfört att det inte är möjligt att generellt ange vilket våld som är försvarligt inom ramarna 

för den laga befogenheten utan varje enskilt fall måste avgöras utifrån en individuell bedöm-

ning.174 JK har dock föreslagit att regeringen bör utreda frågan om ändringar bör göras i den 

regleringen som styr ordningsvakternas arbete och verksamhet. Detta skulle innebära en åt-

gärd för att minska problemet med obefogat våld och övervåld från ordningsvakter vidtas.175 

Även Norée har uttalat att det finns all anledning att ge behovs- och proportionalitetsprinci-

pen en närmare innebörd.176 Således kan det anses att en lösning på vaghetsproblemet i 8 § 

LOV och däri stadgade ”strängare medel än förhållandena kräver skulle kunna vara att lag-

stiftaren inför en icke uttömmande lista i 8 § LOV som uppger vissa situationer som kan an-

ses vara ”strängare medel än förhållandena kräver”. Genom denna lösning kommer det att 

finnas en allmänt formulerad utgångspunkt, det vill säga ”strängare medel än förhållandena 

kräver”. Det allmänna kommer sedan att kompletteras med ett antal vanliga typfall som kan 

anses vara försvarliga.177 De situationer som inte regleras i listan skulle i sin tur kunna fast-

ställas i rättspraxis och i doktrin. Lösningen skulle leda till att det finns en bättre utgångs-

punkt och en jämförelsebild kring vad som kan anses vara ”strängare medel än förhållandena 

kräver”. Domstolsväsendet, ordningsvakterna och allmänheten skulle få ett klargörande och 

en mer enhetlig linje av vad som kan omfattas av en ordningsvakts våldsbefogenheter innan 

det kan anses vara oförsvarligt vilket skulle förbättra rättssäkerheten.  

 

                                                 
174 Se Norée, 2000 s. 260 
175 Se JK, dnr. 3350-07-22 
176 Se Norée, 2000 s. 78 
177 Jfr SOU 1982:63 s. 89-90 
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