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Dörrvärd vs ordningsvakt
Entrévärdens arbetsuppgifter är att se till att ägarens krav på
gästerna uppfylls. Denna arbetsuppgift har inte stöd i någon
lagstiftning eller författning, utan grundar sig helt på kröga
rens önskemål. En entrévärds arbetsuppgifter kan vara att
välkomna de gäster som uppfyller kraven samt att neka de
gäster som inte uppfyller kraven och förklara varför de inte
kan får komma in. Exempelvis kan en gäst med gymnastik
skor hindras från att komma in på krogen eller nattklubben
om ägarens dresscode inte tillåter sådana skor. Dörrvakten
behöver inget lagstöd för att neka gästen tillträde.
Om en förordnad ordningsvakt skulle stå i entrén och utföra
samma arbetsuppgifter som entrévärden utövar han eller hon
myndighetsutövning. Ett ingripande från ordningsvakten
som resulterar i ett avvisande måste då ha ett lagligt stöd,
vilket saknas i den beskrivna situationen.
Om en person som nekats tillträde till krogen eller natt
klubben inte acceptera nekandet och börja bråka med
dörrvärden kan ordningsvakten ingripa med stöd enligt
polislagen. Ordningsvakten kan i första hand avvisa,
i andra hand avlägsna och i sista hand omhänderta
personen i fråga.

Ingen ordningsvakt vid ålderskontroll
För att undvika att avvisningar av förordnade ordningsvakter sker i entrén utan lagligt stöd ska
denna arbetsuppgift utföras av till exempel en entrévärd. Ordningsvakten ska kunna röra sig
fritt på krogen eller på nattklubben för att kunna ingripa där det behövs. En förordnad ord
ningsvakt ska med andra ord finnas på krogen eller på nattklubben för att kunna ingripa om
någonting händer för att förhindra att våld eller skador på personer förekommer. En ordnings
vakt kan exempelvis rycka in om en gäst bråkar med en entrévärd, om en gäst är märkbart be
rusad eller om bråk uppstår mellan gäster.

Dörrvärd vs ordningsvakt
I ordningslagens 2 kapitel 16§ står det bland annat att, den som anordnar en allmän samman
komst eller offentlig tillställning skall svara för att det råder god ordning vid sammankomsten
eller tillställningen. Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätthålla
ordning och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen. Villkoren får innefatta skyldig
het för anordnaren att anlita personal.
Polismyndigheten har även rätt enligt ordningslagen att villkora att det ska finnas ordningsvak
ter vid sammankosten eller tillställningen. Polismyndigheten har även rätt att villkora att det
ska finnas annan personal där. Till exempel om ägaren har satt upp egna regler om åldersgräns
eller dresscode för att få bättre ordning, kan det villkoras att det skall finnas annan personal än
förordnade ordningsvakter som utför kontrollen av att dessa krav upprätthålls.

Vem får gå på krog eller nattklubb?
Det är möjligt för i princip alla människor att besöka en krog eller nattklubb. Inga lagar eller
förordningar kan hindra detta. Det är inte heller olagligt enligt alkohollagen för personer under
18 år att komma in på en nattklubb eller liknande. Dock är ägaren till verksamheten ansvarig
för att personer under 18 år inte blir serverade alkohol. Ansvaret ligger även på serveringsperso
nalen som har ett personligt ansvar för att serveringen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Urval
Det står inte i någon lagstiftning eller förordning om vilka som får släppas in på en krog eller på en
nattklubb. Det är upp till ägaren av verksamheten att bestämma vilka krav som ska ställas på de
gäster som ska få tillträde till krogen eller nattklubben. Ägaren kan till exempel sätta upp en lägsta

åldersgräns eller en ”dresscode” så tillvida kraven inte strider mot diskrimineringslagstiftningen.
Den person som står i entrén ska se till att ägarens krav på urval upprätthålls. Denna arbetsupp
gift ska utgöras av en entrévärd eller liknande och inte en förordnad ordningsvakt. En entrévärd
är inte detsamma som en förordnad ordningsvakt.

Förordnad ordningsvakt
När en ordningsvakt, förordnad av polismyndigheten arbetar som ordningsvakt ska denna
jämställas med en tjänsteman. När han tjänstgör som ordningsvakt genomför han en myndig
hetsutövning. När myndighetsutövning utövas krävs det alltid lagstöd för arbetet. Lagstöd för
det arbete som en ordningsvakt utför går bland annat att hitta i lagen om berusade personer,
polislagen, ordningslagen, och rättegångsbalken.

Idag är du dörrvärd
Ordningsvakterna kan arbeta som dörrvärdar och genomföra ålders- och klädselkontroll i entrén,
under förutsättning om de inte har sina ordningsvaktsbrickor på sig. För att göra detta måste dock
ägaren ha det antal ordningsvakter som polisen föreskrivit i dennes tillstånd, utöver de som
genomför kontrollen i entrén.

Städning
Det strider inte mot någon lag eller förordning att en ordningsvakt ska kunna städa på krogen
eller nattklubben under sitt arbetspass. Ordningsvaktens huvudsakliga uppgift att upprätthålla
ordning och motverka att våld och skador på personer uppstår. Om ordningsvaken plockar glas
eller liknande kan fokus tas från deras ordinarie arbetsuppgifter. Det är inte fel att en ordnings
vakt vid enstaka tillfällen sopar upp glaskross från golvet eller liknande då detta kan ses som en
säkerhetsrisk. Det är ägarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med serveringspersonal
för att sköta arbetsuppgifter som att plocka glas och sopa glaskross.

En gemensam målsättning
En väl fungerande kommunikation mellan ägaren, serverings-, köks- och garderobspersonal,
dörrvärdar och ordningsvakter är en förutsättning för att en bra verksamhet ska kunna drivas
och personalen trivas.

