Öppet brev till journalister
Det förekommer trots allt många frågetecken, framförallt inom media, vad en ordningsvakt får göra.
Även om det framgår på internet vilka befogenheter den enskilde ordningsvakten har. Framförallt på
senare tid har ordningsvakter förekommit frekvent i media, på riktiga eller på felaktiga grunder får
betraktaren själv avgöra.
Eftersom ordningsvakter blir allt vanligare i samhället skulle det kanske därför vara bra om rätt
information om vad en ordningsvakt är och vad en ordningsvakt gör kommer ut till allmänheten, dels
för att motverka tråkiga missförstånd men också för att allt färre personer ska göra sig skyldiga till
brott som våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd eller hot mot tjänsteman.
Ordningsvakter har till uppgift att hjälpa polisen upprätthålla den allmänna ordningen. Därför kan
ordningsvakten inte bara ingripa, utan faktiskt också GRIPA en person som begår brott. Den gripne
överlämnas sedan skyndsamt till polis för transport från platsen. Ordningsvakten skriver därefter en
rapport och skickar till Polismyndigheten där denne redogör för gripet. När ordningsvakt ingriper mot
någon gör denne det genom att avstyra exempelvis ett bråk eller pågående brott, därefter
AVLÄGSNAR, OMHÄNDERTAR eller GRIPER ordningsvakten vederbörande.
Exakt samma process sker när en ordningsvakt omhändertar en person av någon anledning.
Ordningsvakten har alltså rätt att OMHÄNDERTA och inte enbart ”kvarhålla i väntan på polis” som är
en vanligt förekommande skrivning inom media. En omhändertagen person transporteras därefter av
polis från platsen och ordningsvakten upprättar därefter en rapport.
I korta drag fungerar polisen i ovan nämnda scenario enbart som stöttning och transport då
ordningsvakten har GRIPIT eller OMHÄNDERTAGIT någon.
Vid avläsning, omhändertagande eller grip får ordningsvakten använd visst våld. Polisen skriver
följande på sin hemsida: ”I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får
använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.”
Ordningsvakter och väktare är INTE samma yrke. En ordningsvakt har större befogenheter och en
annan funktion än väktare. Väktaren agerar enligt envar, det gör ordningsvakten också i de fall denne
GRIPER någon, i övrigt kan ordningsvakten inskränka någons rörelsefrihet genom att avvisa, avlägsna
eller genom ett omhändertagande. Ordningsvakten har också rapporteringsskyldighet mot polisen
och polisen är också ordningsvaktens förman, vilket i korta drag betyder att en ordningsvakt måste
lyda en polismans order.
Att sätta sig till motvärn mot en ordningsvakt som avvisar, avlägsnar, omhändertar eller griper
vederbörande räknas som våldsamt motstånd och om våld eller hot förekommer blir rubriceringen
troligtvis hot- eller våld mot tjänsteman. Ordningsvakten är en myndighetsutövare och att sätta sig
mot denne är precis, rent juridiskt, samma sak som att göra motstånd mot en polisman.
Att försöka frita en person som blivit föremål för ingripande av en ordningsvakt räknas som
FRÄMJANDE AV FLYKT och det på exakt samma grunder som om du skulle försöka frita en person
som polisen ingriper mot. Du kan alltså straffas och riskera fängelse i upp till 4 år, i grövre fall.
Därför rekommenderas att man följer de direktiv ordningsvakten ger och om man anser att man
blivit felaktigt behandlad gör man därefter en anmälan.

Ordningsvakter är reglerade enligt lag och mer om ordningsvakter finns i ”LOV”, Lag (1980:578) om
ordningsvakter. I FAP 692-1, Kap 7 står det dessutom mer om ordningsvakters befogenheter.
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