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Sammanfattning 
 

Svensk brottsutveckling oroar. Enligt Eurostat är Sverige bland de länder som har sämst utveckling av trygghet 
och säkerhet. Andelen i Sverige som utsätts för brott, våld och vandalism ökar och har nu passerat EU-snittet. 
Som den här rapporten visar saknar utvecklingen motstycke i jämförbara nordiska länder. Medan Danmark 
halverat otryggheten sedan 2011 har andelen svenskar som upplever Sverige som våldsutsatt och otryggt ökat 
med 27 procent under samma period.  

Mot bakgrund av detta växer behoven av förstärkt samhällssäkerhet, bland annat genom välkomna satsningar 
på polisen. Samtidigt växer företag inom bevakning, parkering, värdetransporter, hemlarm samt 
säkerhetsteknik. Totalt omsatte säkerhetsföretagen 38,62 miljarder under 2018, en ökning med 7,6 procent från 
året innan. Sammantaget arbetar 27 000 anställda i branschen, vilket är 1195 fler jämfört med året innan. 

Utvecklingen i de olika branschsegmenten skiljer sig åt: 

• Säkerhetsföretag som tillhandahåller väktare, ordningsvakter och värdetransporter ökade med 2,5 
procent och omsatte totalt 11,42 miljarder. Vinstmarginalen i de tio största företagen var 3,11 procent. 
Antalet anställda (väktare, ordningsvakter m.fl.) ökade med 545 anställda till 16 500 anställda.  

• Parkeringsföretagen omsatte 4,7 miljarder och växte med 6,2 procent jämfört med året innan. 
Vinstmarginalen i de tio största företagen var 16,99 procent. Antalet anställda ökade med  
137 anställda till totalt ca 1500 anställda. 

• Säkerhetsteknik omsatte 22 miljarder och växte med 9,28 procent jämfört med året innan. 

Hur framtiden ser ut speglas av rekryteringsbehoven. Årsskiftet 2018/2019 undersökte Säkerhetsföretagen för 
första gången hur branschens rekryteringsbehov ser ut. Totalt uppger säkerhetsföretagen i en rekryteringsenkät 
att de behöver rekrytera över 5 300 personer de kommande tre åren, varav ungefär hälften är nyrekryteringar. 
Behoven omfattar 3 200 väktare, 900 ordningsvakter, 420 skyddsvakter, 200 larmoperatörer och över 400 
tjänstemän.  

Säkerhetsföretagen delar därför samma utmaningar som andra delar av sektorn ”samhällssäkerhet” och står 
inför behovet att attrahera fler framtida medarbetare som vill bistå i trygghetsarbetet. Som rapporten visar är 
säkerhetsföretagen bra på att rekrytera utlandsfödda, medan arbetet med att behålla kvinnor i branschen 
behöver stärkas. Det är också avgörande att arbeta med att utveckla utbildningen i takt med att regelverk och 
uppdrag förändras. 

 

 

 

Li Jansson, branschchef och vice vd, Säkerhetsföretagen   
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1. Kompetensförsörjning för fungerande samhällssäkerhet   
 

Omvärlden 
Brottsutvecklingen i Sverige har utvecklats negativt under en längre tid. Säkerhetsföretagens förra 
branschanalys synliggjorde att Sverige är sämst i Europa enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat vad gäller 
utvecklingen av andelen medborgare som upplever brott, våld och vandalism i sitt område. Årets rapport visar 
tyvärr samma sak –den negativa utvecklingen fortgår och Sverige har nu passerat EU-snittet för rapporterade 
brott, våld och vandalism.  

Sverige hamnar på en nivå som är bland de högsta i EU vad gäller den upplevda utsattheten för brott, våld och 
vandalism. Som figur 1 visar saknar utvecklingen motstycke i jämförbara nordiska länder. Medan Danmark 
halverat otryggheten sedan 2011 har andelen som anger Sverige som brotts- och våldsutsatt ökat med  
27 procent under samma period.  

Figur 1 – Andel av befolkningen som rapporterar brott, våld eller vandalism i sitt område 

 
Källa: Eurostat 

Brett rekryteringsbehov i samhällssäkerhet  
I takt med den ökade kriminaliteten har både regering och opposition aviserat omfattande utbyggnader av 
polisen. Polisen är också relativt underutbyggd i jämförelse med andra europeiska länder. Att uppfylla målet 
om 10 000 fler poliser kommer att kräva ett aktivt kompetensförsörjningsarbete.  

Motsvarande utmaning finns inom ramen för hela sektorn samhällssäkerhet. Totalt arbetade drygt 54 000 
personer inom vad som brett kan definieras som samhällssäkerhet under 2017, enligt SCB:s Yrkesregister. Som 
figur 2 nedan visar har många yrken inom säkerhet och trygghet växt sedan 2014. Det gäller exempelvis väktare 
och ordningsvakter. Andra yrken har varit mer oförändrade, som antalet brandmän, trots att befolkningen ökat 
kraftigt under samma period. 
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Figur 2 – Antal anställda inom samhällssäkerhet (Yrkesregistret, SCB) 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret  

En bransch i förändring 
Väktare och ordningsvakternas förändrade roll i samhället kan också mätas genom den samlade 
händelserapporteringen som bygger på medarbetarnas digitala händelserapporter1. Under 2018 rapporterades 
totalt 2,5 miljoner händelser in. Antalet åtgärder vid brott och ordningsstörningar ökade med 8 procent till 
totalt 172 000 ingripanden under 2018. Av dem hanterades 78 procent med en avvisning eller tillrättavisning. 
Antalet gripanden och tillkallande av polis fördubblades. Totalt greps och omhändertogs 15 500 personer 
under 2018. Som figur 3 visar utgör åtgärder vid brott och ordningsstörningar bara 7 procent av de 
inrapporterade händelserna. 

Väktare och ordningsvakters insatser vid första hjälpen och brand ökade med 18 procent till 105 000 
händelser. Branschen gjorde första hjälpen och livsuppehållande insatser vid 880 tillfällen och släckte nästan 
880 bränder. Service till allmänheten ökade med 9,5 procent till 305 000 händelser. Kategorin ”övriga åtgärder 
vid larm och rond” utgör flest antal händelser – ca 1,9 miljoner insatser och 76,5 procent av händelserna. 
Antalet händelser vid rond sjunker något, vilket kan återspegla att viss bevakning allt mer sker med smartare 
teknologi och att personresurserna prioriteras till uppdrag där mänskliga kontakt är avgörande för framgång.  

Figur 3 – Väktare och ordningsvakters händelserapportering 2018 

 
Källa: Prognoscentrets insamling av företagsdata 
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I takt med att allt mer bevakning utförs på allmänna platser växer också nya yrkesroller fram. Ett exempel är de 
uppdrag där kommuner anlitar ordningsvakter. I Stockholms stad har kommunen anlitat över 60 
ordningsvakter från ett säkerhetsföretag för mobil patrullering på allmänna platser. Syftet är att verka 
trygghetsskapande i hela staden och att även inkludera ett socialt arbete i uppdragen. För att klara ändamålet 
har staden tagit fram egna utbildningar, men utvecklingen synliggör också ett behov av att anpassa den 
underliggande lagstiftningen och utbildningen efter de moderna kraven.  

Frågan om väktare och ordningsvakters roll i samhället berör också allt mer hela landet. Som tabell 1 visar 
avspeglas fördelningen av väktare och ordningsvakter av länens storlek och ekonomiska utveckling. Under 
2017 var 41 procent av väktarna och ordningsvakterna verksamma i Stockholms län. Av samtliga väktare och 
ordningsvakter var 67 procent verksamma i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Resterande 
tredjedel av väktare och ordningsvakter är verksamma i övriga delar av landet.  
 

Tabell 1 - Antal anställda väktare och ordningsvakter 
med arbetsplats i regionen  
Län 2017 Procentuell förändring 

2014 - 2017 

Stockholm 7267 9,97 

Västra Götaland 2770 0,23 

Skåne  1954 20,25 

Örebro  610 6,08 

Östergötland 593 18,06 

Uppsala  433 -11,00 

Norrbottens  413 -17,46 

Hallands  395 24,242 

Södermanland 380 2,28 

Jönköping 379 1,08 

Västmanland 362 -20,20 

Värmland 297 11,55 

Kalmar  293 12,07 

Gävleborg 277 90,62 

Dalarna 264 10,70 

Västernorrland 259 -6,71 

Västerbotten 239 7,78 

Kronoberg 186 11,64 

Blekinge  179 7,81 

Jämtland 69 -5,53 

Gotland 41 4,82 

Källa: SCB Yrkesregistret 
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2. Branschens omsättning och antal anställda 2018 
Branschens omsättning mäts genom statistik i Bisnode Soliditet som bygger på branschens årsredovisningar. 
Branschdefinitionerna skiljer sig något från föregående års branschanalys på grund av skillnader i indelningar 
av det statistiska underlaget.  

Årets statistik visar att säkerhetsföretag inom bevakning, parkering, värdetransporter, hemlarm samt 
säkerhetsteknik omsatte 38,62 miljarder totalt under 2018. Marknaden som helhet växte därmed med  
7,6 procent från året innan. 

Figur 4 – Nettoomsättning, totalt, antal miljarder 

 
Källa: Bisnode Soliditet 

Bevakningsföretag 
Tidigare har kategorierna för bevakning och parkering slagits samman i Bisnodes redovisning över 
delbranscher. Nu finns statistiken tillgänglig separerat. Nedan ses figuren över omsättningen i 
bevakningsföretag, som tillhandahåller väktare, ordningsvakter eller värdetransporter. Totalt uppgår deras 
omsättning till 11,42 miljarder under 2018, en ökning med 2,5 procent jämfört med året innan. 

Figur 5 – Nettoomsättning bevakningsföretag, miljarder 

 

Källa: Bisnode Soliditet 

Parkering 
Parkeringsverksamhetens omsättning mäts sedan i år i en separat branschkategori inom Bisnode Soliditet. Det 
bör noteras att flera bevakningsföretag också bedriver parkeringsbevakning och att den verksamheten återfinns 
inom ramen för redovisningen av deras omsättning under rubriken ”bevakning”.  

Parkeringsverksamheten omsätter 4,7 miljarder under 2018, en uppgång med 6,2 procent jämfört med året 
innan.  
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Figur 6 – Nettoomsättning parkeringsbolag, miljarder

 
Källa: Bisnode Soliditet 

 

Som figur X nedan visar uppgick omsättningen i delbranschen till 22 miljarder under 2018, en uppgång med 
9,28 procent jämfört med året innan. 
 

Figur 7 – Nettoomsättning, lås- och larm, miljarder  

 
Källa: Bisnode Soliditet 

 

Antal anställda 
Under 2018 ökade antalet anställda med 1195 till totalt 27 000 anställda i branschen. Antalet anställda inom 
bevakning (väktare, ordningsvakter m.fl.) ökade med 545 anställda till 16 500. Inom parkering ökade antalet 
anställda med 137 samma period, till totalt ca 1500 anställda.  
 

Figur 8 – Antal anställda i säkerhetsföretag totalt 
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Figur 9 – Antal anställda i bevakning 

Figur 10 – Antal anställda i parkering 

Källa: Bisnode Soliditet 

Vinstmarginal 

Vinstmarginalen i branschen skiljer sig åt mellan de olika branschsegmenten. I bevakning uppgick den 
genomsnittliga vinstmarginalen i delbranschens tio största företag till 3,11 procent. Motsvarande siffra i 
parkeringsföretag är 16,99 procent.  

Genomsnittlig vinstmarginal hos de 10 största företagen i respektive 
branschsegment 2018 (Bisnode Soliditet samt SCB) 

Procent 

Bevakning 3,11 

Parkering (privata samt kommunala företag) 16,99 

Rörelsemarginal i näringslivet som helhet 7  (2017) 
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Offentlig sektors efterfrågan på säkerhetstjänster 

Säkerhetsföretag verkar både på den privata och den offentliga marknaden. Statistik från 
Upphandlingsmyndigheten publiceras årligen i november. Totalt visar den senaste statistiken att de samlade 
utbetalningarna från stat, kommun och landsting rörande säkerhetstjänster och teknik uppgick till ca 
4,4 miljarder under 2017.  

Som figur 11 visar ökade de upphandlade säkerhetstjänsterna markant mellan 2015 och 2016, vilket förklaras 
med att Migrationsverket upphandlade bevakning av flyktingboenden. Sedan dess har Migrationsverkets behov 
minskat, och istället har fler kommuner och landsting/regioner upphandlat bevakning. Kommande år är det 
sannolikt att de upphandlade beloppen kan komma att öka. Allt fler kommuner anlitar väktare och 
ordningsvakter, till exempel genom mobila ordningsvakter som patrullerar stadskärnor. Figur 12 nedan visar 
också att sammansättningen av de upphandlade tjänsterna och produkterna har en tonvikt på tjänster.  

Figur 11 - Upphandlade säkerhetstjänster. Utbetalda belopp från stat, 
kommuner och landsting, miljarder 

Figur 12 – Utbetalt belopp från stat, kommuner och landsting i säkerhetstjänster, 
miljarder, år 2017 

Källa: Upphandlingsmyndigheten. 
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3. Prognos – rekryteringsbehov  
Årsskiftet 2018/2019 undersökte Säkerhetsföretagen för första gången hur branschens rekryteringsbehov ser 
ut. Totalt uppger säkerhetsföretagen i en rekryteringsenkät att de behöver rekrytera över 5 300 personer de 
kommande tre åren, varav ungefär hälften är nyrekryteringar. Behoven omfattar 3 200 väktare, 900 
ordningsvakter, 420 skyddsvakter, 200 larmoperatörer och över 400 tjänstemän.  

 

Figur 13 – Rekryteringsbehovet per yrkeskategori inom 1 till 3 år 

 
Källa: Säkerhetsföretagen rekryteringsenkät 

En framtidsfråga för att lyckas med säkerhetsföretagens kompetensförsörjning är samtidigt att höja andelen 
kvinnor i yrket. Som figur 14 visar har andelen kvinnor bland väktare och ordningsvakter sjunkit samtidigt som 
polisen lyckats behålla ca 33 procent kvinnor i yrkesgruppen. 

 

Figur 14 – Andel kvinnor i yrket 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 
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Samtidigt fortsätter branschen att attrahera allt fler utlandsfödda. Som figur 15 visar ökar andelen utlandsfödda 
och uppgår till 16,8 procent. Mot bakgrund av branschens formella krav på bland annat språklig förmåga får 
det anses vara en framgång att branschen lyckats attrahera så pass många utlandsfödda. I nytillkomna uppdrag, 
som exempelvis bland ordningsvakterna som anlitas av Stockholms stad, är andelen med utländsk bakgrund än 
högre - ca 70 procent. Detta kan jämföras med att 3,6 procent av poliserna är födda utomlands. 

 

Figur 15 – Andel utlandsfödda väktare och ordningsvakter 

 
Källa: SCB, Yrkesregistret 

 

Utvecklingsbehov för en fungerande kompetensförsörjning 
 

• Att Länsstyrelsens handläggningstider vid godkännande av personal vida överstiger de lagstadgade  
14 dagarna. I dagsläget är väntetiderna upp till 6-7 veckor, vilket både gör att potentiella anställda 
istället hittar annat arbete och att tjänster inte tillsätts. 

• Att säkerhetsföretagens olika yrken inte är tillräckligt kända för allmänheten och att många tänkbara 
medarbetare inte vet att branschen erbjuder goda karriärmöjligheter. 

• Att det vore önskvärt med fler medarbetare över 35 år som stannar kvar i eller söker sig till 
branschen.  

• Att branschens påbörjade arbete med att locka till sig fler kvinnor fortsätter att utvecklas.  
• Att utbildningen fortsätter att utvecklas för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens i de 

nya yrkesroller som växer fram, till exempel genom en specialutbildning för ordningsvakter som 
arbetar på kommuners uppdrag på allmänna platser. 
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Kontakt 
 

E-post  sak@transportforetagen.se 
 
Hemsida  transportforetagen.se/sak 
 
Facebook  facebook.com/sakerhetsforetagen 
 

LinkedIn  linkedin.com/company/sakerhetsforetagen 





Säkerhetsföretagen
Box 5384, 102 49 Stockholm

Tel 08 762 71 00
E-post sak@transportforetagen.se

Hemsida transportforetagen.se/sak
Facebook facebook.com/sakerhetsforetagen

LinkedIn linkedin.com/company/sakerhetsforetagen
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