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Inledning
Med det här materialet vänder vi oss till Dig som upphandlar eller köper bevaknings-
tjänster. Vi har i en praktisk form samlat information som vi menar är viktig för att en 
kvalitativ upphandling ska komma till stånd – och som resulterar i en bra bevakning.

Det är ett ömsesidigt intresse för såväl köpare som leverantörer att bevakningsbranschen 
fortsätter utvecklas och vidmakthåller hög kvalitet på tjänsterna. Vi vill slår vakt om bran-
schens höga standard samt goda renommé. Även i ett internationellt perspektiv leder vi 
utvecklingen inom säkerhet.

I Europa har CoESS och UNI-Europa tagit fram en modell – Best Value – för att värdera 
kvalitet. Vi bifogar den samt en kortare kommentar. Best Value är en modell som gör det 
möjligt för upphandlare att värdera olika anbud avseende pris och kvalitet utifrån de krav 
som ställs i upphandlingsunderlag.

Väktare är ett reglerat yrke, Lag om Bevakningsföretag och övriga regelverk finns med 
i det här materialet. Redan år 1974 slog riksdagen fast att yrkesmässig bevakning för 
annans räkning endast får ske i auktoriserade bevakningsföretag under Länsstyrelsernas 
tillsyn. Sedan dess har såväl lagstiftningen och som kontrollen successivt förstärkts.

Lagarna tar emellertid enbart sikte på att tillförsäkra köpare och allmänhet om att de kan 
lita på bevakningsföretag och Väktare. I dagens bevakningsuppdrag finns en rad andra 
faktorer som vi också bedömer som avgörande för kvalitet, de finns i vår SIS standard, i 
ett så kallat Workshop Agreement, som också biläggs.

Vi presenterar de avtal som branschen tecknat för utbildning, arbetsmiljö, löner och 
allmänna anställningsvillkor. Avtal som ska följas och som är direkt anpassade till vår 
verksamhet.

För att göra det både enkelt och tydligt belyser vi kostnaderna i en ”Väktartimme” på 
två sätt. Dels pekar vi på de objektiva kostnader – som följer av kollektivavtal och lagar 
– som en ”Väktartimme” består av 2008, och dels resonerar vi kring övriga kostnader 
som i olika grad bör finnas med.

En del av kvaliteten är att det ska vara enkelt att förstå vad ett avtal innebär. Vi har därför 
också bilagt SWEGUARDs Allmänna Leverensbestämmelser.

Vi kommer senare att presentera ett skräddarsytt branschindex framtaget av Statistiska 
Centralbyrån som objektivt ska följa branschens kostnader för att därigenom undvika 
missförstånd om hur olika prishöjningar på insatsvaror och löner slår igenom på kostna-
den för ett bevakningsuppdrag.

Det är vår förhoppning att detta material ska bli ett hjälpmedel som gör det lättare att se 
och värdera de faktorer som leder till god kvalitet och att sätta dessa i relation till priset. 
Vi kan endast möta morgondagens säkerhetskrav genom att leverera kvalitet idag. Det är 
därför viktigt att bevakningsbransch och branschens kunder delar synen på god kvalitet 
och vad det betyder för säkerhetsleveransen som sådan.

Not CoESS är den europeiska organisation som samlar arbetsgivare och UNI-Europa åt den fackliga mot-
svarigheten. Båda organisationerna deltar i den sociala dialogen inom EU.

Ytterligare handböcker kan beställas på BYA.
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Kvalitativ	upphandling

Utifrån ”Att välja bästa värde – En handbok för organisationer  
avseende upphandlingar av privata Bevakningstjänster”

1.	Varför	välja	bäst	värde!
Det är svårt att i förtid utvärdera tjänster i och med att de konsumeras 
när de levereras. Det skiljer köp av tjänster från köp av varor. Därför är 
det väsentligt att ha en modell för upphandling av bevakningstjänster. 
Bevakning är inte vilken tjänst som helst utan utgör en central del i 
varje verksamhet. Den påverkar alltid verksamheternas kvalitet. Rätt 
leverantör av säkerhetstjänster får sålunda avgörande betydelse för 
hur företag och organisationer lyckas klara sina egna åtaganden.

Samtidigt ikläder sig bevakningsföretag och väktare stort ansvar när 
de dygnet runt skyddar liv, egendom och stora värden.

Varje kund ska känna sig trygg med sina väktare och sitt bevaknings-
företag. Förtroendet är själva grundbulten i bevakningsverksamhet. 
Det leder till att alla faktorer som gör att väktare och företag är ärliga, 
pålitliga och moraliskt oklanderliga är viktiga att förstå för den som 
ska köpa tjänsterna.

Väktarna får kundens nycklar och koder, tillgång till information, rör 
sig ofta ensam i kundens lokaler. Han eller hon tar egna beslut för 
att förebygga skador och incidenter, för att minimera redan utlösta 
skador och många gånger för att rädda liv. Det ställer krav på varje 
enskild väktare som individ, samt på utbildning, utrustning, arbets-
ledning och fungerande rutiner. När allt detta finns syns det inte. Det 
är först när det inte fungerar som det märks. Det är bakgrunden till 
denna guideline för ”bästa värde”. Som kund ska du veta att vad du 
får för pengarna innan uppdragen börjar.

Bedömningsmodell för Bästa Värde
Hela det här avsnittet bygger på en handbok som är en bedömnings-
modell för ”bästa värde” och som är resultatet av ett samarbete mel-
lan CoESS och Uni inom ramen för den europeiska sociala dialogen.

Handboken har tagits fram för att hjälpa upphandlande organisatio-
ner att välja bevakningsföretag som kan kombinera kvalitet med ett 
fördelaktigt pris. Den modell för upphandling som presenteras hjälper 
till och tydliggör de krav som bör ställas på bevakningsföretag, samti-
digt som den också hjälper upphandlare att formulera sina egna krav 
på säkerhet.

Handboken är uppbyggd utifrån att i avsnitt två berörs den europeiska 
lagstiftning som leder fram till en upphandlingsprocess i tre etap-
per. I avsnitt tre beskrivs ett antal nyckelfaktorer, kvalitetskriterier som 
ingår i begreppet tekniska förtjänster och som avgör ”bästa värde”. 
Vidare visas i avsnitt fyra en modell för att bedöma tekniska förtjänster 
i förhållande till pris. Hela modellen sammanfattas och visas genom 
ett exempel i avsnitt fem. Vi har också bifogat Kriterier som valts ut för 
tillkännagivande i anbudsmeddelande för de upphandlande organisa-
tioner som ska anmäla upphandlingen till Europeiska kommissionen.

2.	Offentlig	upphandling		
och	europeisk	lagstiftning
Europeiska unionen har utvecklat en omfattande rättslig ram  
för offentlig upphandling. Vi kommenterar här Säkerhets- 
direktivet och Tjänstedirektivet.

Säkerhetsdirektivet
Upphandlingen av säkerhetstjänster omfattas av bestämmelserna i 
det europeiska säkerhetsdirektivet (rådets direktiv 92/50/EEG).  
Eftersom de europeiska lagstiftarna emellertid trodde att säkerhets-
tjänster troligtvis inte skulle tillhandahållas av gränsöverskridande 
företag avser direktivets bestämmelser bara upphandling av säker-
hetstjänster i en viss omfattning. Endast två bestämmelser i direktivet 
omfattar upphandling av bevakningstjänster:

Enligt det ena måste tekniska specifikationer – för tekniska redskap 
– hänvisa antingen till

a) nationella standarder som antagits för att följa Europastandarder,

b) europeiskt tekniskt godkännande eller

c) gemensamma tekniska specifikationer.

Enligt det andra måste anmälan göras till Europeiska kommissio-
nen då ett uppdrag upphandlas.

Trots direktivets begränsade direkta tillämpning anges det att “urvals-
faktorer måste ha ett samband med kontraktets syfte” och måste vara 
förenliga med fördragsbestämmelserna. Det är vidare bra om upp-
handlingskriterier överensstämma med kraven i tjänstedirektivet.

Samtliga offentliga upphandlingsprocesser genomgår mer eller  
mindre tre etapper:
I den första etappen fastställs uteslutningskriterier för vilken typ av 
företag som automatiskt skall uteslutas från anbudet. I artikel 29 i di-
rektivet lämnas en uttömmande förteckning över dessa uteslutnings-
kriterier. För att kort sammanfatta anges det att tjänsteleverantörer 
kan uteslutas om de

n  är i konkurs eller likvidation,

n  är föremål för ansökan om konkurs,

n  har fällts för brott mot yrkesetiken,

n  har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen,

n   inte har fullgjort sina skyldigheter att erlägga socialförsäkringsavgifter,

n  inte har fullgjort sina skyldigheter att inbetala skatter,

n   i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter i informationen 
avseende kriterier för kvantitativt urval eller underlåtit att lämna 
sådana uppgifter,

n   saknar inskrivning i yrkesregister enligt kraven i den nationella 
lagstiftningen.
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I den andra etappen fastställs urvalskriterier för vilken typ av företag 
som skall uppmanas att lämna anbud på arbetet. Vissa företag kan 
uteslutas på detta stadium, till exempel på grund av bristande finan-
siell, ekonomisk eller teknisk kapacitet. Direktivet lämnar en uttöm-
mande förteckning över de handlingar som kan krävas för att intyga 
finansiell och ekonomisk kapacitet.

I artikel 32 i direktivet anges de intyg som den upphandlande organisa-
tionen kan kräva för att bevisa teknisk kapacitet. De omfattar följande:

n   intyg om tjänsteleverantörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer 
och/eller motsvarande uppgifter beträffande företagsledningen 
och särskilt den eller de personer som skall ansvara för tillhanda-
hållandet av tjänsterna,

n   en förteckning över de viktigaste tjänster som levererats under de 
tre föregående åren,

n   uppgift om årsgenomsnitt för antal anställda på företaget under 
de tre föregående åren,

n   uppgift om vilken maskinell och teknisk utrustning som tjänsteleve-
rantören förfogar över för genomförandet av kontraktet,

n   en beskrivning av systemen för kvalitetssäkring,

n   en anvisning om hur stor del av tjänsten som leverantören ämnar 
lägga ut på underleverantörer.

I den tredje etappen bedöms anbudens förtjänst utifrån hur de mot-
svarar upphandlingskriterierna.

Tjänstedirektivet
Enligt det europeiska tjänstedirektivet kan följande kriterier finnas 
för upphandling utan att detta påverkar nationella lagar och andra 
författningar om ersättning för vissa tjänster:

a)  När prövning av anbud skall göras till förmån för det ekono-
miskt mest fördelaktiga anbudet: Olika kriterier beroende på 
kontraktets art, t ex kvalitet, tekniska förtjänst, estetiska och 
funktionella förtjänster, tekniskt bistånd och kundservice.

  Upphandlande myndigheterna ska ange i kontraktshandlingar-
na eller i meddelandet om upphandling vilka kriterier de avser 
att tillämpa, om möjligt efter angelägenhetsgrad, med det 
viktigaste först.

b) Uteslutande lägsta pris.

Lagstiftningen ger en modell för upphandling i tre etapper

ETAPP 1 – UTESLUTNINGSKRITERIER
Automatisk uteslutning från upphandlingsprocessen.

Tjänsteleverantören är:

n  är i konkurs eller likvidation,

n  är föremål för ansökan om konkurs,

n  har fällts för brott mot yrkesetiken,

n  har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

n   har inte fullgjort sina skyldigheter att erlägga socialförsäkringsav-
gifter,

n  har inte fullgjort sin skyldighet att erlägga skatter,

n   har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter i samband med 
anbudet eller underlåtit att lämna sådana uppgifter,

n  saknar auktorisation från länsstyrelsen.

ETAPP 2 – URVALSKRITERIER
Val av typ av företag som skall uppmanas att lämna anbud.

Finansiell och ekonomisk kapacitet 
Tjänsteleverantören kan lämna:

n   bevis med bankutdrag eller skadeståndsförsäkring,

n   bokslutshandlingar,

n   uppgift om total omsättning,

n   övriga bevis.

Kompetens och teknisk kapacitet. 
Tjänsteleverantören kan lämna prov på:

n   utbildnings- och yrkeskvalifikationer,

n   de viktigaste tjänster som levererats under de tre föregående åren,

n   årsgenomsnitt för antal anställda på företaget och antal anställda 
med ledningsfunktion under de tre föregående åren,

n   tillgänglig teknisk utrustning,

n   system för kvalitetskontroll,

n   hur stor del av tjänsterna i kontraktet som skall läggas ut på under-
leverantörer.

ETAPP 3 –UPPHANDLINGSKRITERIER
Val av företag på grundval av:

a) uteslutande lägsta pris.

b) det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som valts på grundval av:

n   kvalitet och tekniska förtjänster

n   funktionella förtjänster

n   tekniskt bistånd och kundservice

n   leveransdatum

n   leveransperiod eller genomförandeperiod

n   pris
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3.	Att	bestämma	”bästa	värde”	–	kvalitetskriterier

Bevakningstjänsternas kvalitet beror på ett antal nyckelfaktorer som 
leder fram till att tekniska förtjänster bör bedömas utifrån:

n   bevakningspersonal,

n   ledning och verksamhet,

n   uppdragets infrastruktur,

n   företaget.

Kvalitetskriterier för bevakningspersonal

BEVAKNINGSPERSONAL

Erfarenhet  • Erfarenhet från bevakning
 • Uppdragsspecifik erfarenhet

Yrkeskunskap och  • Grundläggande väktarutbildning 
kvalifikationer  • Vidareutbildning och kvalifikationer 
 • Uppdragsspecifik utbildning
 • Fortbildning
 •  Övriga kunskaper (t ex språkkunskaper)
 • Karriärmöjligheter

Urval, rekrytering och  • Rekrytering och urvalsmetodik 
personundersökning  • Personundersökning

Anställningsvillkor  • Löne- och förmånsnivåer 
 • Arbetsvillkor

Övriga kriterier som  •  Belägg för dessa kriterier måste lämnas,
ska anges av kunden    de måste vara inom ramen för relevant  

 europeisk och nationell lagstiftning

Kvalitetskriterier för ledning/administration och verksamhet

LEDNING/ADMINISTRATION OCH VERKSAMHET

Ledning  •  Struktur, organisation samt ledningens yr-
keskunskaper

 •  Ledningens uppdragsspecifika kompetens

Ansvarig chef  •  Yrkeskunskaper och erfarenhet
på platsen  •  Uppdragsspecifik kompetens
 •  Tillgänglighet
 •  Responstid

Tjänstgöring  •  Tjänstgöringsmetodik
 •  Stödkapacitet
 •  Allmänna och kundspecifika förfaranden
 •  Rapportering
 •  Kundkontakt

Stödtjänster  •  Inspektioner
 •  Stöd från huvudkontoret

Övriga kriterier som •  Belägg för dessa kriterier måste lämnas, de 
skall anges av kunden    måste vara inom ramen för relevant europeisk 

och nationell lagstiftning

Kvalitetskriterier för uppdragets infrastruktur

UPPDRAGETS INFRASTRUKTUR

Utrustning •  Kommunikationsverktyg och -system
 •  IT hårdvara och mjukvara
 •  Uniformer
 •  Vapen
 •  Fordon
 •  Hundar

Tekniskt stöd  •  TV-övervakningssystem
 •  Bevakningskontrollsystem
 •  Tillträdeskontrollsystem
 •  Alarmanläggningar
 •  Centralt övervakningssystem

Övriga kriterier som •  Belägg för dessa kriterier måste lämnas, de 
skall anges av kunden  måste omfattas av relevant europeisk och  
  nationell lagstiftning

Kvalitetskriterier företaget

FÖRETAGET

Struktur och  •  Organisationsschema
organisation •  Omfattningen av tjänster
 •  Hälso- och säkerhetsresurser
 •  Företagsförfaranden
 •  Kontrollrum för 24-timmarsövervakning
 •  Medlemskap i en handelssammanslutning

Säkerhet •  Filosofi
 •  Tidigare erfarenheter

Kvalitet  •  Filosofi, erfarenhet och metoder

Personaladministration  •  Policy och metoder
 •  Antal anställda
 •  Personalomsättning
 •  Frånvaro

Referenser  •  Bevakningsbranschen
 •  Uppdragsrelaterade
 •  Tidigare erfarenhet av anbudskontrakt

Certifikat och  •  Relevanta certifikat
utmärkelse •  Utmärkelser

Övriga kriterier som •  Belägg för dessa kriterier måste lämnas, de 
skall anges av kunden    måste omfattas av relevant europeisk och 

nationell lagstiftning
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4.	Bedömning	av	pris	och	tekniska	förtjänster
Varje upphandlingsprocess bör, som angetts i kapitel två, vara i tre 
etapper i vilka företagen utvärderas enligt uteslutnings-, urvals- och 
upphandlingskriterier.

Uteslutnings- och urvalskriterierna är endast avsedda för att avlägsna 
de företag från anbudsprocessen som

a)  inte uppfyller de lagenliga kraven i fråga om skatte- och socialför-
säkringsavgifter och inte anses finansiellt stabila,

b)  inte uppfyller de grundläggande urvalskriterierna avseende storlek 
eller specialistkunskaper.

I den slutliga detaljerade utvärderingen jämförs de tekniska och ope-
rativa förslagen i anbuden med upphandlingskriterierna och därefter 
görs en granskning av prisförslagen.

Den modell för utvärdering av Bästa Värde som föreslås av CoESS 
och UNI ger upphandlande organisationer möjlighet att tillämpa sina 
egna prioriteringar steg för steg i förhållande till

n  prisets betydelse framför tekniska förtjänster – steg 1.

n   den vikt som fästs vid olika kategorier av kriterier för tekniska 
förtjänster (t ex väktarnas kvalitet, ledningsfunktion, uppdragets 
infrastruktur och företaget – steg 2.

n   den relativa betydelsen av särskilda kriterier för tekniska förtjänster 
i varje kategori – steg 3.

Steg 1. Prisets betydelse framför tekniska förtjänster

Prisbedömning
Det företag som erbjuder lägsta pris får den totala poängsumma som 
anges för pris. Samtliga högre prisanbud bedöms mot den anbudsgi-
vare som erbjuder lägsta pris. Poängsumman för högre pris erhålls i 
förhållande till hur många procent det ligger över det lägsta prisanbu-
det. I exemplet nedan, där sammanlagt 40 poäng finns för prispoäng-
en, leder en 10-procentig prisökning till en avräkning med 10 procent 
från 40 poäng och så vidare.

EXEMPEL
Företag Pris Poäng

A 100000   40

B 110000   36

C 120000   33

För att bestämma vilket förslag som har bästa värde enligt de tek-
niska förtjänsterna och priskriterierna används följande formel i syfte 
att uppnå en övergripande förslagsvärdering.

Företagets poäng = tekniska poäng + prispoäng

Det är den upphandlande organisationens sak att bestämma sina egna 
prioriteringar i förhållande till vilken tyngd den vill ge åt tekniska poäng 
och prispoäng. En kvalitets- och prisbalans kan skapas genom att en 
poängskala upp till hundra används, till exempel enligt följande:

Tekniska  Prispoäng Prioritering av tekniska förtjänster och pris
poäng

50 50 Pris och kvalitet har samma betydelse.

60 40   Kvalitet är viktigare än pris, men priset är 
fortfarande en viktig faktor.

80  20   Kvalitet har en övervägande betydelse, pris 
är en sekundär faktor.

40  60   Pris är viktigare, men kvalitet är fortfarande 
en viktig faktor.

20  80   Pris är viktigare, kvalitet är en sekundär 
faktor.

Steg 2. Betydelsen av olika kategorier  
av kriterier av tekniska förtjänster

Här får de upphandlande organisationerna möjlighet att definiera 
vilka kategorier av kriterier som för dem är viktigast vid den tekniska 
bedömningen genom att olika poäng tilldelas kategorierna.

Kategori Prioritering av kriteriekategorier

Väktare   Höga poäng till kategorin “Väktare” anger att yrkes-
kunskaper och kvalifikationer och kompetens avse-
ende den bevakningspersonal som skall användas är 
av stor betydelse.

Ledning  Höga poäng för kategorin “ledning” anger att lokal 
chef och ledningens yrkeskunskaper anses ha största 
betydelse.

Uppdragets  Höga poäng för kategorin “uppdragets infrastruktur” 
infrastruktur  anger att den tekniska infrastruktur som används är av 

största betydelse.

Företaget  Höga poäng för kategorin “företaget” anger att 
anbudsgivaren betonar stabilitets-, tillförlitlighets och 
servicepotentialen.
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EXEMPEL
60 poäng ges för tekniska förtjänster.

Kategori Poäng Anger följande prioriteringar

Väktare  25   Bevakningspersonalens kompetens anses 
vara den viktigaste faktorn för uppdragets 
genomförande.

Ledning 15   Mycket yrkeskunnig personal för ledning 
anses kunna erbjuda skicklig kompetens.

Uppdragets  10 De tekniska komponenterna anses också 
infrastruktur    relevanta.

Företaget  10   Det förväntas att företaget har stabilitet, 
tillförlitlighet och servicepotential.

Steg 3. Prioritering av upphandlingskriterier i inom  
kategorierna av tekniska förtjänster

Här får de upphandlande organisationerna möjlighet att prioritera 
viktiga detaljerade kriterier vid poängsättningen inom totalsumman 
för varje kategori.

EXEMPEL
Av totalt 60 poäng för kriterierna för tekniska meriter får kategorin 
“Väktare” 25 poäng:

5.		Bedömningsmodell	för	att	bestämma		
leverantör	av	bäst	värde

Bedömning av tekniska förtjänster
Efter det att den upphandlande organisationen har bestämt hur de 
för tekniska förtjänster enligt ovan ska prioriteras, genom att sätta 
poäng för kategorier och kvalitetskriterier, är det viktigt att en objektiv 
bedömning görs av i vilken omfattning anbuden uppfyller dessa krav.

För att säkra denna objektivitet används följande parametrar för 
poängsättning:

n  ej tillämpligt

n  oförenligt

n  förmodligen förenligt

n  förenligt

n  utmärkt

Definition av bedömningskriterier

Ej tillämpligt  Det tar hänsyn till att inte alla poster är tillämpliga för 
alla kunder. Kriteriet är inte tillämpligt för denna upp-
handling och får därför inga poäng. Bedömningen 
“ej tillämpligt” får inte användas slumpmässigt utan 
behöver motiveras i förhållande till kraven i anbu-
det. Till exempel, kriteriet “TV-övervakning” är inte 
tillämpligt om denna teknik inte skall användas vid 
genomförandet av uppdraget.

Oförenligt   Denna bedömning tillämpas om de angivna upp-
gifterna fullständigt åsidosätter den upphandlande 
organisationens krav. Det skall inte användas om inga 
uppgifter lämnas om ett visst ämne.

Förmodligen  Uppgifterna möjliggör inte en fullständig bedömning 
förenligt av om det föreslagna ämnet uppfyller deras krav.

Förenligt  Uppgifterna uppfyller till fullo de krav som angetts i 
meddelandet om upphandling och uppfyller anbuds-
givarens förväntningar.

Utmärkt   Kriteriet överträffar kraven och förväntningarna och 
visar prov på exceptionellt högkvalitativa tjänster 
grundade på framgångsrika tidigare projekt.

Självklart bör ett företag som får bedömningen “utmärkt” i förhållande 
till ett av kvalitetskriterierna få en större del av tillgängliga poäng än 
ett företag som bara får bedömningen “förmodligen förenligt”. Olika 
viktningar tillämpas därför på de poäng som sätts för varje kriterium.

De är följande:

Parameter Viktning

“Oförenligt”  0 %

“Förmodligen förenligt”  50 %

“Förenligt”  80 %

“Utmärkt”  100 %

Kvalitetskriterium Poäng Anger följande prioriteter

Erfarenhet av  4  Det är absolut nödvändigt att väktarna har erfarenhet från bevakning för 
bevakning   att säkra en problemfri start- eller övertagandeperiod.

Uppdragsspecifik 2 En viss uppdragsspecifik erfarenhet krävs eftersom bevakningsmiljön krä-
ver erfarenhet   specialistkompetens.

Grundläggande  4   Väktarna måste ha fått en grundläggande yrkesutbildning för att säkra 
yrkesutbildning   bevakningskvaliteten.

Vidareutbildning /  1  Vidareutbildning skulle vara positivt.
kvalifikationer

Uppdragsspecifik  2   Nyckelpersonal bör ha fått uppdragsspecifik utbildning för att säkra 
utbildning  medvetenhet om utmaningarna i bevakningsmiljön.

Fortbildning  2   Uppdraget kräver utnyttjande av yrkeskunnande eller teknik som ständigt  
förbättras. Regelbunden utbildning måste ges för att säkra att yrkeskun-
skaperna är aktuella.

Övriga kunskaper  0  Inga andra kunskaper krävs.

Karriärmöjligheter  2   Det är allmänt känt att karriärmöjligheter bidrar till att ett större antal 
yrkeskunniga anställda stannar kvar i företaget.

Rekrytering/urval  3   Stor vikt fästs vid valet av högkvalitativ personal.

Granskning  3   Samtliga väktare bör ha genomgått en granskning på grund av den käns-
liga bevakningsmiljön.

Löner/förmåner  1   Det är allmänt känt att en tillfredsställande löne- och förmånsnivå bidrar 
till att kunnig personal stannar och ökar motivationen.

Arbetsvillkor  1   Det är allmänt känt att tillfredsställande arbetsvillkor bidrar till att kunnig 
personal stannar och ökar motivationen.

Övriga kriterier  0  Inga andra kriterier är relevanta.
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Det företag som får högsta antal bedömningar “utmärkt” för nyckel-
kriterier (de kriterier som har tilldelats högsta poäng av den upphand-
lande organisationen) kommer därför att få den högsta poängsumman 
i bedömningen av tekniska förtjänster. Poängen från bedömningen 
av tekniska förtjänster läggs till poängen i prisbedömningen för att 
bestämma leverantör av “bästa värde”.

Exemplet nedan visar hur hela bedömningsmodellen används.

EXEMPEL
Kunden har beslutat fördela de 100 poäng som är tillgängliga på 
följande sätt:
Pris 40 poäng
Tekniska förtjänster 60 poäng

Kategorier för tekniska förtjänster
Väktare  25
Ledning  15
Uppdragets infrastruktur  10
Företag  10

Exemplet visar bedömning för en kategori av tekniska förtjänster. För att komma fram till ”bästa värde” måste motsvarande bedöm-
ning göras för alla kategorier av tekniska förtjänster för att slutligen summan av poäng tekniska förtjänster ska läggas till prispoängen. 
När det är gjort framgår det vilket anbud, företag, som levererar ”bästa värde” enligt denna modell.

Kvalitetskriterium
“VÄKTARE” 

Tillgängliga 
Poäng

Ej 
Tillämplig 

Oförenligt Förmodligen 
förenligt 

(50%)

Förenligt 

(80%) 

Utmärkt 

(100%)

Viktade
Poäng

Erfarenhet från bevakning 4 4 3,2

Erfarenhet från denna typ av bevakning 2 4 2

Grundläggande yrkesutbildning 4 4 4

Vidareutbildning och kvalifikationer 1 4 0,5

Uppdragsspecifik utbildning 2 4 1,6

Fortbildning 2 4 1

Övriga kunskaper 0 4

Karriärmöjligheter 2 4 1

Rekrytering och urval 3 4 2,4

Personundersökning 3 4 2,4

Löner och förmåner 1 4 0,5

Arbetsvillkor 1 4 0,5

Övriga kriterier 0 4

TOTALT 25

BILAGA

Kriterier som valts ut för tillkännagivande i anbudsmeddelandet
Upphandlande organisationer som vill upphandla det “ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet” måste ange tillämpliga upphandlingskri-
terier i sina anbudsmeddelanden.

Upphandlande organisationer som vill använda ramen för “bästa 
värde” för prövning av anbud till förmån för det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet kan hänvisa till ramen i det upphandlingsmed-
delande som CoESS och Euro-FIET (UNI Europa) avtalat om i deras 
sociala dialog i ett gemensamt yttrande av den 10 juni 1999.

Processen	för	kontraktstilldelning

UTESLUTNINGSKRITERIER
Anbudssökande måste ange följande:

n   Upptagning i yrkesregister, om krav om detta anges i lagstiftning-
en i den medlemsstat i vilken företaget är registrerat.

n   Intyg från socialförsäkringsmyndigheterna om att anbudssökanden 
har inbetalat socialförsäkringsavgifter.

n   Intyg från socialförsäkringsmyndigheterna om att anbudssökanden 
har fullgjort sina skyldigheter beträffande skatter enligt rättsbe-
stämmelserna i det land där han är registrerad.

n   Vinst- och förlustkonton, om offentliggörande är obligatoriskt 
enligt lagstiftning eller praxis i det land där anbudssökanden är 
registrerad.

n   I tillämpliga fall, intyg om att den tekniska utrustning som skall använ-
das vid genomförandet av uppdraget överensstämmer med europe-
iska standarder och/eller nationella standarder som införlivar dem.
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URVALSKRITERIER
Finansiell och ekonomisk kapacitet
Anbudssökande måste ange följande:

n   Balansräkning och vinst- och förlustuppgifter för de senaste tre 
räkenskapsåren om offentliggörande är obligatoriskt enligt lagstift-
ning eller praxis i det land i vilket anbudssökanden är registrerad.

n   Total omsättning och omsättning avseende tjänster, liknande dem 
som omfattas av denna anbudsinfordran, under de senaste tre 
räkenskapsåren.

Teknisk kapacitet bedöms på följande sätt:

n   Företagets organisationsstruktur och kapacitet.

n   Yrkeserfarenhet och relevant utbildning hos de personer som före-
slås för att utföra arbetet.

n   Intygad tidigare erfarenhet av organisation, tillhandahållande och 
stöd avseende de tjänster som är förmålet för detta kontrakt under 
de senaste tre åren.

n   Nödvändig infrastruktur finns tillgänglig för att uppfylla kraven i 
anbudet.

n   Årsgenomsnitt för personalomsättning under de senaste tre åren.

n   Prov på kvalitetskontrollsystem i förhållande till företagets säkerhetsfi-
losofi, personalförvaltningsfilosofi och -metoder samt operativt stöd.

TILLDELNINGSKRITERIER
Kontraktet tilldelas på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, och bedömningen grundas på följande:

n   Pris

n   Yrkeskunskap och erfarenhet hos den operativa personal och för-
valtningspersonal som skall genomföra uppdraget

n   En detaljerad beskrivning av hur tjänsterna skall organiseras, 
utföras och stödjas avseende arbetskraft, stödtjänster och teknik-
användning.

n   Förenlighet med målsättningarna i kontraktet

n   Företagets tidigare erfarenhet och kvalitetsnormer i förhållande till 
kontraktets målsättningar.

Bedömningen är uppdelad efter följande kvalitetskriterier:
Bevakningspersonal

n   Erfarenhet inom sektorn och uppdragsspecifik erfarenhet

n   Grundkunskaper, vidareutbildning och kvalifikationer, uppdrags-
specifik utbildning, fortbildning, övriga relevanta kunskaper, kar-
riärmöjligheter

n   Rekryterings- och urvalsmetodik samt persongranskning

n   Löner och förmåner, arbetsvillkor samt övriga kriterier.

Ledning och verksamhet

n   Struktur, organisation, ledningens kunskaper samt uppdragsspeci-
fika kompetens

n   Lokal chefs yrkeskunskaper och erfarenhet, samt uppdragsspecifik 
erfarenhet, tillgänglighet samt responstid

n   Metodik för tjänstgöringslistor, stödkapacitet, allmänna och kun-
danpassade förfaranden, rapportering samt kundkontakter

n   Inspektioner, stöd från huvudkontoret samt övriga kriterier.

Uppdragets infrastruktur

n   Kommunikationsverktyg och -system, IT-hårdvara och -mjukvara, 
uniformer, vapen, fordon samt hundar

n   TV-övervakning, bevakningskontrollsystem, tillträdeskontrollsys-
tem, alarmanläggning, centralt övervakningssystem samt övriga 
kriterier.

Företaget

n   Organisationsschema, omfattning av tjänster, hälso- och säkerhets-
resurser, företagsförfaranden, hjälp från kontrollrum med 24-tim-
marsövervakning samt medlemskap i handelssammanslutning

n   Säkerhetsfilosofi samt tidigare erfarenhet

n   Personalförvaltningsfilosofi och -metoder, antal anställda, personal-
omsättning samt personalfrånvaro

n   Referenser från bevakning, uppdragsrelaterade referenser, tidigare 
erfarenhet av upphandling

n   Relevanta certifikat, utmärkelser samt övriga kriterier.
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Lag	om	Bevakningsföretag
Bevakningsföretag och Väktare är reglerade i lag, förordning och före-
skrifter. Föreskrifter utfärdas av Rikspolisstyrelsen.

I lagen slås fast att bevakningsföretag är den som yrkesmässigt och 
för annans räkning:

n  Bevakar fastighet, anläggning, viss verksamhet eller annat,

n  Bevakar enskild person för dennes skydd eller

n   Bevakar sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

För att få utföra dessa tjänster krävs tillstånd, auktorisation. För att 
kunna få auktorisation krävs att verksamheten kommer att:

n  Bedrivas sakkunnigt och omdömesgillt enligt god sed inom bran-
schen

n  Inte ha en från allmäns synpunkt olämplig inriktning

n  Uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Det är länsstyrelsen i det län där bevakningsföretaget har sin företags-
ledning som avgör frågan om auktorisation.

Bevakningsföretag står under löpande tillsyn och kontroll av länssty-
relsen. Bevakningsföretag är skyldiga att varje år lämna in en redogö-
relse över den verksamhet som genomförts.

Auktorisationen är differentierad och krävs för vart och ett av områ-
dena:

n  Värdetransport

n  Butikskontroll

n  Bevakning av enskild person

n  Ordningshållning

n  Bevakning med stöd av förordnade eller särskilt godkännande

n  Stationär och ronderande bevakning

n  Utbildning av väktare

All personal (inklusive styrelseledamöter och ersättare) i ett bevak-
ningsföretag ska vara godkända när det gäller laglydnad, medborger-
lig pålitlighet och allmän lämplighet.

Årlig kontroll av personalen sker genom länsstyrelsens försorg.

Väktare har ett förstärkt rättskydd enligt brottsbalkens bestämmelser.

Väktare har inte några särskilda befogenheter utan får agera precis 
som var och en.

För att vara väktare krävs en omfattande utbildning. Dels en generell 
grundutbildning och kontinuerlig fortbildning och dels i många fall 
specialutbildning.

Regelverket är också detaljerat när det gäller vilken utrustning väktare 
får/ska använda och hur uniformer ska vara utformade.

Utdrag	ur

Lag	om	bevakningsföretag
1 § Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt 
åtar sig att för annans räkning

1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning 
eller något annat sådant,

2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller

3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal 
myndighet. Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild 
person, om denne endast fullgör uppdrag med stöd av ett förord-
nande som har meddelats honom av en myndighet enligt en bestäm-
melse i lag. Lag (2006:517).

2 § Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet som avses i 1 § för-
sta stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation).

Föreskriven utbildning av personal som skall utföra bevakningstjänst 
får ske endast efter auktorisation enligt denna lag. Företag som utan 
att vara bevakningsföretag bedriver sådan utbildning kallas utbild-
ningsföretag. Lag (2006:517).

2 a § Ny beteckning 16 § genom lag (2009:311).

3 § Auktorisation får beviljas endast om det kan antas att verksamheten

1. kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i 
övrigt i överensstämmelse med god sed inom branschen,

2. inte kommer att få en från allmän synpunkt olämplig inriktning, och

3. kommer att uppfylla de krav som ställs på verksamhet av det slag 
som företaget skall bedriva.

Vid prövning enligt första stycket skall det särskilt beaktas att företa-
get har en lämplig organisation och planläggning av sin verksamhet.

För auktorisation krävs också att företaget har utsett en person som 
föreståndare för verksamheten. Lag (2006:517).

SFS	1974:191

Departement/myndighet:  
Justitiedepartementet PO
Utfärdad: 19740426
Omtryck: SFS 1989:148
Ändrad: t o m SFS 2009:148
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3 a § I ett beslut om auktorisation skall det anges vilket eller vilka slag 
av verksamheter som auktorisationen avser. Lag (2006:517).

3 b § En enskild person som tillfälligt bedriver bevakningsverksam-
het eller utbildning i Sverige har, utan hinder av 3 §, auktorisation för 
verksamheten om han eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,

2. uppfyller de villkor för auktorisation av tillfällig verksamhet som gäl-
ler enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, samt

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 
är uppfyllda.

Vad som nu har föreskrivits gäller dock endast den som

1. är behörig att bedriva bevakningsverksamhet eller utbildning i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i 
Schweiz, eller

2. under minst två år av de senaste tio åren har bedrivit sådan verk-
samhet i den andra staten, om inte yrket är reglerat där.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på att 
en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att ha auktori-
sation. Lag (2009:311).

4 § All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara 
godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig 
pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i ett sådant företag. 
Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och 
suppleanter i bevakningsföretagets styrelse. Lag (2006:517).

4 a § Den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar 
i Sverige är, utan hinder av 4 §, godkänd för arbetet om han eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,

2. uppfyller de villkor för godkännande vid tillfälligt arbete som gäller 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, samt

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 
är uppfyllda.

Vad som nu har föreskrivits gäller dock endast den som

1. är behörig att arbeta i sådan verksamhet som omfattas av denna 
lag i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller i Schweiz, eller

2. under minst två år av de senaste tio åren har arbetat i sådan verk-
samhet i den andra staten, om inte yrket är reglerat där.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på att 
en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att vara god-
känd. Lag (2009:311).

5 § Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där 
företagets ledning har sitt säte. Om företagets ledning har sitt säte 
utanför Sverige, prövas frågan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen ska inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande innan auktori-
sation beviljas. Lag (2009:311).

6 § Prövning som avses i 4 § görs beträffande personalen hos ett 
auktoriserat bevakningsföretag av länsstyrelsen i det län där den som 
prövningen gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra. I fråga 
om föreståndaren för verksamheten samt ledamöter och suppleanter 
i företagets styrelse görs prövningen av den länsstyrelse som utövar 
tillsyn över företaget.

Godkännande enligt 4 § får begränsas till viss tid, när särskilda skäl 
föreligger.

Frågor om godkännande enligt 4 a § prövas av Länsstyrelsen i Stock-
holms län. Lag (2009:311).

7 § Den som är godkänd för anställning i bevakningsföretag och 
har till uppgift att utföra bevakningstjänst (väktare) har det skydd 
som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken när han utför sådan tjänst. Lag 
(1989:148).

8 § Tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag utö-
vas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning har sitt säte eller, 
om företagets ledning har sitt säte utanför Sverige, av Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Andra myndigheter ska på begäran lämna länsstyrel-
sen den hjälp som behövs för tillsynen.

Vid tillsynen ska länsstyrelsen särskilt kontrollera att de villkor för auk-
torisation som anges i 3 § fortfarande är uppfyllda. Lag (2009:311).

9 § Auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag ska lämna läns-
styrelsen de upplysningar om verksamheten som den begär för sin 
tillsyn.

Företagen ska före mars månads utgång varje år skicka in en redogö-
relse för föregående års verksamhet till länsstyrelsen.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller inte verksamhet som avses i 
3 b §. Lag (2009:311).

10 § Länsstyrelsen har rätt att inspektera auktoriserade bevaknings- 
och utbildningsföretag och att ta del av samtliga handlingar som rör 
företagens bevakningsverksamhet eller utbildning av väktare. Inspek-
tionen skall göras så snart det finns anledning till det, dock minst en 
gång vartannat år. Lag (1989:148).

11 § Underlåter ett auktoriserat bevaknings- eller utbildningsföretag 
att lämna upplysningar enligt 9 § första stycket, att sända in redogö-
relse enligt 9 § andra stycket eller att lämna tillgång till handlingar 
enligt 10 §, får länsstyrelsen förelägga vite. Lag (1989:148).

12 § Länsstyrelsen får förelägga ett auktoriserat bevaknings- eller 
utbildningsföretag att vidta de rättelser och andra åtgärder som 
föranleds av tillsynen. Föreläggandet får förenas med vite. Lag 
(1989:148).

13 § En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förut-
sättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt 
finns särskild anledning till återkallelse.
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I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa 
den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Frågor om återkallelse av auktorisation prövas av den länsstyrelse 
som utövar tillsyn över det berörda företaget. Vid behandlingen av en 
sådan fråga skall länsstyrelsen inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande. 
Ett sådant yttrande behövs dock inte om skälet för återkallelsen är att 
företaget har försatts i konkurs eller självt har begärt att auktorisatio-
nen skall återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av 
auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förord-
nas. Lag (2006:517).

13 a § Ett godkännande enligt 4 § kan återkallas när det inte längre 
finns förutsättningar enligt denna lag för godkännande eller när det i 
övrigt finns särskild anledning till återkallelse. Ett godkännande skall 
återkallas när den som godkännandet avser har lämnat sin anställning 
eller sitt uppdrag hos ett auktoriserat bevakningsföretag och inte 
inom tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny 
anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen i stället för att återkalla 
ett godkännande begränsa det till en viss verksamhet eller ett visst 
område.

Frågor om återkallelse av godkännande prövas av den länsstyrelse 
som har godkänt den som prövningen avser eller, om frågan angår 
föreståndaren för verksamheten eller en ledamot eller en suppleant i 
det berörda företagets styrelse, av den länsstyrelse som utövar tillsyn 
över företaget.

Ett beslut om återkallelse av eller en begränsning i ett godkännande 
gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2006:517).

13 b § I fråga om verksamhet som avses i 3 b och 4 a §§ gäller att 
Länsstyrelsen i Stockholms län, om den bedömer att det finns grund 
för återkallelse av auktorisation eller godkännande enligt 13 och 13 a 
§§, får förklara att personen i fråga inte längre har auktorisation res-
pektive är godkänd. I övrigt gäller bestämmelserna i 13 och 13 a §§ i 
tillämpliga delar för sådan verksamhet. Lag (2009:311).

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet som avses i 1 § 
första stycket utan auktorisation eller lämnar osann uppgift i fall som 
avses i 9 §. Lag (1989:148).

15 § Länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om 
auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:34).

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande 
samt om villkor för de verksamheter som omfattas av denna lag.  
Lag (2009:311).

Utdrag	ur

Förordning	om	bevakningsföretag	m	m
1 § I denna förordning avses med

–   auktorisationsmyndighet: den länsstyrelse som enligt 5 § lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag skall pröva frågor om auktorisa-
tion för bevaknings- och utbildningsföretag,

–   godkännandemyndighet: den länsstyrelse som enligt 6 § nämnda 
lag skall godkänna personal, föreståndare, styrelseledamöter och 
suppleanter i ett bevakningsföretag,

–   tillsynsmyndighet: den länsstyrelse som enligt 8 § samma lag skall 
utöva tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföre-
tag. Förordning (2006:518).

2 § En ansökan om auktorisation av bevakningsföretag skall vara 
skriftlig och innehålla uppgifter om

1.  sökandens namn, person- eller organisationsnummer och post-
adress samt, om sökanden är en juridisk person, också motsva-
rande uppgifter om styrelseledamöter, suppleanter för dem och 
verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare,

2.  den av företaget utsedde föreståndarens namn, personnummer 
och postadress,

3.  vilka personer i övrigt som är verksamma i företaget, vilka av dessa 
som är godkända och i så fall av vilken godkännandemyndighet,

4.  vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att be-
driva, och

5.  vilket eller vilka län som bevakningsföretaget skall utföra bevak-
ningsuppgifter inom. Förordning (2006:518).

3 § En ansökan om auktorisation av utbildningsföretag skall vara 
skriftlig och innehålla uppgifter enligt 2 § 1 och 2 samt uppgifter om

1.  vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget avser att be-
driva utbildning för, och

2. utbildningens uppläggning och omfattning. Förordning (2006:518).

4 § En ansökan av ett bevakningsföretag om auktorisation att bedriva 
utbildningsverksamhet skall innehålla uppgifter enligt 3 § 1 och 2. 
Förordning (2006:518).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:518).

6 § En ansökan enligt 2-4 §§ skall innehålla utbildningsbevis över 
föreskriven utbildning, intyg som styrker erfarenhet från bevak-
ningsverksamhet och de övriga handlingar som sökanden vill åbe-
ropa för att visa att de krav på verksamheten som gäller enligt 3 § 
lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda. Förordning 
(2006:518).

7 § Auktorisationsmyndigheten skall sända kopior av sitt beslut i 
ärendet om auktorisation till Rikspolisstyrelsen och till länsstyrelsen i 
det län som företaget enligt uppgift kommer att vara verksamt inom. 
Förordning (2006:518).

 

SFS	1989:149
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8 § Bevaknings- och utbildningsföretag skall till auktorisationsmyndig-
heten omedelbart och senast inom en vecka anmäla när

1. ny föreståndare för verksamheten utses,

2. företaget utvidgar sin verksamhet till annat län, eller

3. företaget upphör med sin verksamhet.

Uppgift om innehållet i anmälan skall sändas till de myndigheter som 
anges i 7 §. Förordning (2006:518).

9 § En ansökan om godkännande enligt 4 § lagen (1974:191) om be-
vakningsföretag skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om namn, 
personnummer och postadress beträffande den som ansökan avser.

10 § För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglyd-
nad och medborgerliga pålitlighet skall uppgifter som avses i 21 § 
2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) inhämtas. Därvid skall 19, 24-26 
och 28 §§ säkerhetsskyddslagen och 29, 31-33 och 43 §§ säkerhets-
skyddsförordningen (1996:633) tillämpas. Avser prövningen en person 
som inte redan är anlitad av ett bevakningsföretag, inhämtar dock 
myndigheten uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret 
genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belast-
ningsregister och 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. 
Förordning (2006:201).

11 § Prövning enligt 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall 
slutföras inom två veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Ett 
muntligt besked om resultatet av prövningen skall på begäran genast 
lämnas sökanden och den som prövningen avser. 

Godkännandemyndigheten skall, om den inte även är tillsynsmyn-
dighet för bevakningsföretaget, underrätta tillsynsmyndigheten om 
resultatet av sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma 
gäller om ett godkännande återkallas.

12 § Ett bevakningsföretag skall till godkännandemyndigheten ome-
delbart och senast inom en vecka anmäla när

1.  en godkänd person lämnar sin anställning eller sitt uppdrag hos 
företaget,

2. en tidigare godkänd person anställs i företaget,

3.  det står klart att en person, som efter ansökan av företaget har 
godkänts eller är föremål för prövning hos godkännandemyndighe-
ten, inte kommer att påbörja någon anställning hos företaget.

Om godkännandemyndigheten inte också är tillsynsmyndighet, skall 
anmälan enligt första stycket göras även till tillsynsmyndigheten. An-
mälan enligt första stycket 3 behöver dock enbart göras när godkän-
nande har meddelats.

13 § Den redogörelse som bevakningsföretaget skall lämna enligt 9 § 
andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall innehålla 
uppgifter om

1. vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget har bedrivit,

2. företagets organisation och dess planläggning av sin verksamhet,

3.  vilket eller vilka län verksamheten har bedrivits inom och omfatt-
ningen av verksamheten,

4. vilken eller vilka utbildningar som personalen har genomgått, samt

5. hur många av företagets väktare som har ordningsvaktsförordnanden.

Redogörelse från utbildningsföretag skall innehålla uppgifter enligt 
första stycket 1-3. Förordning (2006:518).

14 § Tillsynsmyndigheten skall föra protokoll över företagna inspektioner.

15 § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:312).

16 § Avgift tas ut för prövning av ansökan i frågor som avses i 2 och 4 
§§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag. För ansökningsavgiftens 
storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen 
(1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas på ansökningar om aukto-
risation av bevaknings- eller utbildningsföretag och avgiftsklass 2 på 
ansökningar om godkännande av personal, föreståndare för verksam-
heten eller ledamöter eller suppleanter i företagens styrelser.

Polisen får ta ut en avgift för prövning av väktarhundar. Rikspolis-
styrelsen bestämmer avgiftens storlek. Avgiften skall högst motsvara 
kostnaden för att genomföra prövningen. Förordning (2006:518).

17 § Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att ett bevak-
nings- eller utbildningsföretags auktorisation inte har återkallats enligt 
13 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Förordning (1996:28).

18 § Länsstyrelsen skall på begäran utfärda intyg om att en persons 
godkännande

1.  inte har återkallats enligt 13 a § lagen (1974:191) om bevaknings-
företag av någon annan anledning än att den personen har lämnat 
sin anställning eller sitt uppdrag hos bevakningsföretaget, eller

2.  inte har begränsats, enligt samma paragraf, till en viss verksamhet 
eller ett visst område. Förordning (2006:518).
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19 § En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) 
om bevakningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1.  yrkesutövarens namn, personnummer eller födelsedatum, post-
adress och telefonnummer,

2.  den verksamhet eller de verksamheter som yrkesutövaren avser att 
tillfälligt utöva i Sverige, och

3.  eventuella försäkringar för den ersättningsskyldighet som yrkesutö-
varen kan ådra sig i bevakningsverksamheten.

En förhandsanmälan ska även innehålla

1. bevis om yrkesutövarens medborgarskap,

2.  intyg om att yrkesutövaren uppfyller kraven enligt 3 b § andra 
stycket respektive 4 a § andra stycket lagen (1974:191) om bevak-
ningsföretag och att det vid utfärdandet av intyget inte finns något 
förbud för honom eller henne att utöva yrket,

3.  examens- eller utbildningsbevis som har utfärdats av en behörig 
myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam, och

4.  intyg om att yrkesutövaren inte har dömts för brott. Förordning 
(2009:312).

20 § Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får med anled-
ning av en förhandsanmälan enligt 19 § göra en förhandskontroll av 
yrkesutövarens yrkeskvalifikationer i enlighet med artikel 7.4 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2009:312).

21 § Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska skriftligen 
underrätta yrkesutövaren om huruvida förutsättningarna enligt 3 b 
§ första stycket 1 och 2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda.

Underrättelsen enligt första stycket ska lämnas inom en månad från 
det att myndigheten har mottagit en fullständig förhandsanmälan 
enligt 19 §.

Om det finns särskilda skäl, får underrättelsen lämnas inom två måna-
der. I sådant fall ska myndigheten inom en månad informera yrkesutö-
varen om varför den tidsfrist som anges i andra stycket inte kan iakt-
tas och när underrättelsen kommer att lämnas. Förordning (2009:312).

22 § Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten vid en 
förhandskontroll bedömer att det finns en väsentlig skillnad mellan 
yrkesutövarens yrkeskvalifikationer och den yrkesutbildning som krävs 
i Sverige för den verksamhet som förhandsanmälan avser och att skill-
naden är skadlig för folkhälsa eller säkerhet, ska myndigheten inom 
en månad från det att den har underrättat yrkesutövaren enligt 21 § 
första stycket ge personen tillfälle att visa att han eller hon har den 
kunskap eller kompetens som krävs. Förordning (2009:312).

23 § Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten inte har 
vidtagit de åtgärder som anges i 21 och 22 §§, gäller inte kravet på 
att en person ska ha underrättats enligt 3 b § första stycket 3 lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag för att ha auktorisation respektive 4 
a § första stycket 3 samma lag för att vara godkänd. Vidare ska perso-
nen i sådant fall anses uppfylla de villkor för auktorisation av tillfällig 
verksamhet respektive villkor för godkännande vid tillfälligt arbete 
som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av förordningen. Förordning (2009:312).

24 § Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får av en behö-
rig myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam 
begära upplysningar om yrkesutövaren i enlighet med artikel 8 i 
direktivet. Förordning (2009:312).

25 § En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) 
om bevakningsföretag ska förnyas årligen, om yrkesutövaren avser 
att fortsättningsvis tillfälligt utöva verksamheten i Sverige. Förordning 
(2009:312).

26 § Länsstyrelsen i Stockholms län ska i fråga om sådan verksamhet 
som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag vara behörig 
myndighet enligt direktivet. Förordning (2009:312).

27 § Om Länsstyrelsen i Stockholms län förklarar att en yrkesutövare 
inte längre har auktorisation eller inte längre är godkänd enligt 3 b 
respektive 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag, ska länssty-
relsen sedan beslutet vunnit laga kraft underrätta behörig myndighet 
i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam. Förordning 
(2009:312).

28 § Rikspolisstyrelsen får efter samråd med berörda arbetsmark-
nads- och branschorganisationer meddela ytterligare föreskrifter om 
auktorisation och godkännande samt om villkor för de verksamheter 
som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. Styrelsen 
får också meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställig-
heten av nämnda lag och denna förordning. Förordning (2009:312).
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Utdrag	ur

Rikspolisstyrelsens	föreskrifter	och		
allmänna	råd	till	lagen	och	förordningen	
om	bevakningsföretag
(1974:191) (1989:149)

1	kap.	Definitioner	m	m

Bevakning
1 § Med bevakning ska förstås en verksamhet som utövas genom
personell kontroll, övervakning eller tillsyn, med eller utan tekniska
hjälpmedel, av gods, objekt, områden eller verksamhet i avsikt 
att skapa ett extra skydd mot skada som orsakas genom brottsligt 
angrepp, brand eller liknande. I begreppet bevakning innefattas 
bevakning av enskild person för dennes skydd, värdetransport och 
visst annat åtagande som sker med stöd av förordnande eller särskilt 
godkännande som myndighet meddelat.

Med visst annat åtagande som sker med stöd av förordnande eller särskilt 
godkännande som myndighet meddelat avses bl a arbete som utförs av

–   ordningsvakt enligt 2, 2 a eller 3 §§ lagen (1980:578) om ordnings-
vakter,

–   annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet 
enligt 2 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,

–   annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet 
enligt 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

–   annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet 
enligt 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd,

–  naturvårdsvakt enligt 17 § terrängkörningsförordningen (1978:594),

–  jakttillsynsman enligt 53 § jaktförordningen (1987:905),

–   fisketillsynsman enligt 5 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om 
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och

–   skyddsvakt enligt 5 § förordningen (1990:1334) om skydd för sam-
hällsviktiga anläggningar.

Första stycket gäller inte parkeringsövervakning i den betydelse 
begreppet har i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 
m m och inte arbete som utförs med stöd av förordnande enligt 23 a § 
polislagen (1984:387).

Verksamhet som bevakningsföretag utför som inte är bevakning enligt 
första stycket benämns i denna författning sidouppdrag.

Tillfällig bevakning och erkännande av yrkeskvalifikationer
1 a § Med tillfällig bevakning ska förstås bevakning som utförs med 
stöd av 3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

1 b § Med godkännande att utföra tillfälligt arbete med bevakning 
avses bevakning som utförs med stöd av 4 a § lagen (1974:191) om 
bevakningsföretag

1 c § Begrepp i denna författning som avser tillfällig bevakning, ut-
förande av tillfälligt arbete med bevakning, erkännande av yrkeskva-
lifikationer och medlemsstater ska ha samma innebörd som i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 
om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 
2006/100/EG av den 20 november 2006.

Yrkesmässig
2 § Bevakning är yrkesmässig om den sker mot ersättning och om 
den inte är av obetydlig omfattning eller varaktighet.

Bevakning av enskild person för dennes skydd, värdetransport, tillfäl-
lig bevakning enligt 3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag, 
tillfälligt arbete med bevakning med stöd av 4 a § lagen (1974:191) 
om bevakningsföretag och arbete som sker med stöd av förordnande 
eller särskilt godkännande som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska 
dock oavsett omfattning och varaktighet anses som yrkesmässig när 
den utförs mot ersättning.

Allmänna råd
Bevakningen bör anses ha en obetydlig varaktighet om den vid ett  
eller flera tillfällen tillsammans pågår i högst 14 dagar under en tolv-
månadersperiod.

Bevakningen bör anses ha en obetydlig omfattning om den vid ett 
eller flera tillfällen tillsammans omfattar högst 24 produktionstimmar 
under en tolvmånadersperiod. Bevakningen är således inte av obe-
tydlig omfattning om bevakningen av ett objekt kräver fem väktare 
under en femtimmarsperiod.

Annans räkning

Allmänna råd
Auktorisation krävs enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag för 
att få utföra bevakning för annans räkning. Att bevakningen sker för 
annans räkning innebär att en juridisk eller fysisk person utför bevak-
ning på uppdrag av en annan juridisk eller fysisk person. Ett företag 
som med egen anställd personal t ex bevakar företagets egendom 
omfattas således inte av lagen.

Auktorisation fordras som huvudregel också för att för annans räk-
ning få bedriva ordningsvaktsarbete och annan sådan bevakning som 
avses i 1 kap. 1 § andra stycket.

Kravet på auktorisation gäller enligt 1 § andra stycket lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag dock inte för att för annans räkning 
få utföra ordningsvaktsarbete eller annan bevakning som avses i  
1 kap. 1 § andra stycket om den fysiska personen som åtagit sig upp-
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ramen för en enskild firma.

Innehållsförteckning

1 kap. Definitioner m m  3-11

2 kap. Auktorisation m m   3-13

2 a kap. Auktorisation för  
tillfällig bevakning   3-19

3 kap. Differentierad  
auktorisation  3-20

4 kap. Godkännande av  
personal m m  3-22

4 a kap. Godkännande för  
tillfälligt arbete  3-23

5 kap. Tillsyn   3-24

5 a kap. Tillsyn av tillfällig  
bevakningsverksamhet   3-26

6 kap. Återkallelse av auktorisation  
och godkännande samt  
begränsning av godkännande   3-26

6 a kap. Återkallelse av  
auktorisation och godkännande  
samt begränsning av godkännande  
för tillfällig bevakning   3-29

7 kap. Utbildning m m   3-29

7 a kap. Erkännande av utländsk  
utbildning och andra yrkeskvali- 
fikationer samt utrustning  3-32

8 kap. Uniformering och  
övrig utrustning   3-36

8 a kap. Uniformering och övrig  
utrustning vid tillfällig bevakning   3-41

9 kap. Rapporteringsskyldighet 3-42

10 kap. Samverkansmöten m m  3-43

11 kap. Undantag  3-43

Bilagor 3-45

FAP 579-2

RPSFS 2009:18



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA3-13

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 3-14

Väktare och annan personal
3 § Med väktare i denna författning ska förstås en person som utför 
bevakning i ett auktoriserat bevakningsföretag för annans räkning, 
dock inte den som är ordningsvakt eller annan som utför bevakning 
som avses i 1 kap. 1 § andra stycket.

Med väktare ska också förstås

–   den som utför tillfällig bevakning enligt 3 b § lagen (1974:191) om 
bevakningsföretag och/eller utför tillfällig arbete med bevakning 
efter godkännande enligt 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsfö-
retag och har fått sina yrkeskvalifikationer erkända,

–   den som utför tillfällig bevakning enligt 3 b § lagen (1974:191) om 
bevakningsföretag och/eller utför tillfällig arbete med bevakning 
efter godkännande enligt 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsfö-
retag utan att ha fått sina yrkeskvalifikationer erkända.

4 § Med personal i denna författning ska förstås personer som är

–   anställda eller som avses att anställas i ett bevakningsföretag,

–   fysiska personer som är uppdragstagare och som inte endast till-
fälligtvis kommer att delta i företagets verksamhet,

–   andra uppdragstagare som kommer att vistas i företagets lokaler 
utan tillsyn,

–   praktikanter som utför arbetsplatsförlagd utbildning enligt 5 kap. 
15 § gymnasieförordningen (1992:394) och

–   sådan som utför praktisk yrkesträning enligt 7 kap. 4 § denna för-
fattning utan att vara anställd i bevakningsföretaget.

Auktorisations-, godkännande- och tillsynsmyndighet
5 § Vilken eller vilka länsstyrelser som är auktorisations-, godkännande 
och tillsynsmyndighet för ett bevaknings- eller utbildningsföretag fram-
går av 1 och 26 §§ förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m m.

Bevaknings- och utbildningsföretag
6 § Vad som i denna författning sägs om företag som bedriver eller 
avser att bedriva bevakning ska i tillämpliga delar även gälla företag 
som bedriver eller avser att bedriva föreskriven utbildning av personal 
som ska bedriva bevakning.

2	kap.	Auktorisation	m	m
1 § Som följer av lagen (1974:191) om bevakningsföretag får auktori-
sation endast meddelas företag som avser att för annans räkning be-
driva yrkesmässig bevakning eller föreskriven utbildning av personal 
som ska bedriva bevakning. I 1 kap. 1 § anges vilka åtaganden som är 
att betrakta som bevakning.

Sakkunnigt och omdömesgillt sätt
2 § Föreståndaren ska själv, eller genom en ändamålsenlig organisa-
tion, se till att den bevakning eller utbildning som företaget har åtagit 
sig att bedriva utförs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i 
övrigt i överensstämmelse med god sed samt att de anställda har den 
kompetens och utbildning som verksamheten fordrar.

3 § För att det ska kunna antas att bevakningen eller utbildningen 
kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i 
övrigt i överensstämmelse med god sed fordras att företagets före-
ståndare med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning 
för föreståndare, se bilaga 3. Vidare krävs att företagets föreståndare 
har erfarenhet av och kunskap om bevakning och bevakningsbran-
schen i allmänhet och den form av bevakning eller utbildning som 
anges i ansökan i synnerhet.

För att en person på ett fullgott sätt ska kunna ikläda sig befattningen 
som föreståndare i ett bevakningsföretag ska krävas att han eller hon är

–   tillsvidareanställd på heltid i företaget under den tid företaget be-
driver bevakning, dock inte mer än normal årsarbetstid,

–  ägare till minst en tredjedel om det är fråga om ett handelsbolag,

–   komplementär och ägare till minst en tredjedel om det är fråga om 
ett kommanditbolag eller

–  driver bevakning i en registrerad enskild firma.

Om ett bevakningsföretag som redan är auktoriserat ställs utan före-
ståndare ska företaget omedelbart anmäla en tillfällig föreståndare till 
länsstyrelsen och inom sex månader anmäla en ordinarie föreståndare.

En tillfällig föreståndare får, utan att ha genomgått föreskriven utbild-
ning för föreståndare enligt bilaga 3, verka som föreståndare i högst 
sex månader om han eller hon är lämplig för uppgiften och i övrigt 
uppfyller föreskrivna krav på en föreståndare.
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Allmänna råd
För att en föreståndare ska anses ha en sådan erfarenhet och kun-
skap som föreskrivs i 3 § bör han eller hon ha utfört bevakning i minst 
två år, eller under motsvarande tid ha utbildat bevakningspersonal i 
föreskriven utbildning för det aktuella verksamhetsslaget, varit arbets-
ledare inom verksamhetsslaget eller ha annan för verksamhetsslaget 
relevant erfarenhet.

När det gäller bevakningsföretag som avser att utföra bevakning av en-
skild person för dennes skydd eller värdetransport bör dock krävas att 
föreståndaren har minst fem års erfarenhet av det verksamhetsslaget.

Ett bevakningsföretag får ha flera föreståndare. Detta kan behövas 
när företaget ska bedriva flera vitt skilda slag av bevakning och då 
företaget inte har tillgång till en person med tillräcklig erfarenhet från 
dessa bevakningsområden. Föreståndarens erfarenhet av bevakning 
bör inte vara äldre än tio år.

4 § Vid prövning av en ansökan om auktorisation ska hänsyn tas 
endast till bestyrkt erfarenhet, kunskap och utbildning hos sådana 
personer som kommer att vara knutna till företaget på det sätt som 
anges i 3 § andra stycket.

Finns särskilda skäl får hänsyn tas även till erfarenhet, kunskap och 
utbildning hos personer som är knutna till företaget på annat sätt än 
som anges i 3 § andra stycket.

Allmänna råd
Särskilda skäl enligt 4 § andra stycket bör anses finnas när det ställs 
krav på att ämnet ska ledas av en legitimerad sjuksköterska eller av en 
person som har genomgått utbildning för räddningsinsats i Rädd-
ningsverkets regi.

5 § Auktorisationsmyndigheten ska enligt 5 § lagen (1974:191) om 
bevakningsföretag inhämta yttrande från Rikspolisstyrelsen innan 
ansökan beviljas. Auktorisationsmyndigheten ska till sin begäran om 
yttrande bifoga hela det underlag som länsstyrelsen avser att grunda 
sitt beslut om auktorisation på. I underlaget ska bl a ingå kopior på de 
utbildningsbevis, arbetsbetyg och arbetsintyg som sökanden åbero-
par i ärendet.

6 § Kravet på sakkunnighet och omdömesgillhet innebär att företaget 
ska antas komma att efterleva de författningar som särskilt tar sikte på
bevaknings- och utbildningsföretag men även andra författningar, t ex
sådana som föreskriver bokföringsskyldighet, inbetalning av skatter 
och avgifter.

Vid bedömningen av om det kan antas att företaget kommer att följa 
gällande författningar ska hänsyn tas till laglydnaden hos styrelsele-
damot, styrelsesuppleant, föreståndare, anställda och andra personer 
med inflytande över företaget. Hänsyn ska också tas till dessa perso-
ners övriga personliga förhållanden såsom skatteskulder och andra 
omständigheter som kan påverka sakkunnig- och omdömesgillheten.

God sed
7 § Kravet på att bevakningen ska antas komma att bedrivas i överens-
stämmelse med god sed innebär att det inte får finnas misstankar om 
att företaget kommer att använda olämpliga arbetsmetoder och att 
företagets verksamhet måste kunna antas hålla en viss minimistandard.

Ett utbildnings- eller bevakningsföretag får inte avvisa en sökande 
med motivering att han eller hon inte genomgått utbildning vid ett 
visst utbildnings- eller bevakningsföretag.

Organisation och planläggning
8 § Kravet på att företaget ska ha en lämplig organisation och plan-
läggning av sin verksamhet innebär att företaget ska vara organiserat 
på ett sådant sätt att det finns goda förutsättningar för att bevakning-
en eller utbildningen kan utföras på ett bra sätt.

Kravet innebär också att tillsynsmyndighetens tillsyn över företaget 
ska kunna utövas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Bevaknings- 
och utbildningsföretag ska därför ha en fast besöks- och postadress 
och vara tillgängliga via telefon.

9 § Bevakningsföretag som till följd av bevakningsuppdrag har koder,  
husritningar, andra handlingar, nycklar eller andra liknande föremål i 
sin vård ska förvara och hantera dem så att de inte är åtkomliga för 
någon obehörig.

Under tid då bevakningsföretagets lokaler är obemannade ska hand-
lingarna eller föremålen förvaras i ett låst säkerhetsskåp, som lägst 
uppfyller kraven i Svensk Standard SS 34922 eller motsvarande krav 
och som är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan som ack-
rediterats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll3, 
eller annat utrymme med motsvarande egenskaper. Säkerhetsskåpet 
eller utrymmet ska vara larmat. Larmet ska överföras till en larmcen-
tral som lägst uppfyller SSF 1364 eller motsvarande krav och som är 
certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan som ackrediterats för 
uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll 5.

Bevakningsföretaget ska föra en förteckning över nycklar och andra 
liknande föremål som överlämnats till bevakningsföretaget från en 
kund. Av förteckningen ska framgå vilken anställd som har eller har 
haft nyckeln eller föremålet i sin vård och tidpunkten för över- och 
återlämnande.

2 Svensk Standard SS och svensk och 
europeisk Standard SS EN utges av 
Standardiseringen i Sverige, SIS och 
tillhandahålls av SIS Förlag AB.

3 Certifiering kan utföras även av ett 
certifieringsorgan i något annat land 
inom Europeiska unionen, Turkiet eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet om organet

1. är ackrediterat för uppgiften mot 
standarden SS EN 45 011 av ett 
ackrediteringsorgan som uppfyller och 
tillämpar kraven i standarden SS EN 45 
010, eller

2. på annat sätt erbjuder likvärdiga 
garantier vad gäller teknisk och yrkes-
mässig kompetens samt garantier för 
oberoende.

För att verifiera kraven enligt 9 § ska 
provning utföras av ett provningsorgan 
som är ackrediterat för uppgiften av 
SWEDAC enligt lagen (1992:1119) om 
teknisk kontroll och ska omfatta de 
metoder som anges i SS EN 1143-1 
respektive SS 3492.

Provning kan även utföras av ett organ 
som

1. är ackrediterat för uppgiften mot 
standarden ISO/IEC 17 025 och 
omfattar de metoder som anges i SS 
EN 1143-1 respektive SS 3492 av ett 
ackrediteringsorgan som uppfyller och 
tillämpar kraven i SS EN 45 003, eller

2. på annat sätt erbjuder likvärdiga 
garantier vad gäller teknisk och yrkes-
mässig kompetens samt garantier för 
oberoende.

4 Svenska Stöldskyddsföreningens Reg-
ler för larmcentraler, SSF 136, utgåva 4.

5 Vad som sägs i fotnot nr 3 ska även 
gälla detta krav.
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10 § En ansökan om auktorisation ska enligt 2-4 §§ förordningen 
(1989:149) om bevakningsföretag innehålla uppgift om vilket eller 
vilka slag av verksamhet som företaget avser att bedriva. När sökan-
den lämnar uppgift om den verksamhet som avses att bedrivas ska 
den terminologi som anges i 3 kap. 2-7 §§ användas.

11 § Ett företag som avser att bedriva föreskriven utbildning ska utö-
ver vad som anges i 3 § förordningen (1989:149) om bevakningsföre-
tag till ansökan bifoga skriftliga uppgifter om utbildningsplan, utbild-
ningsmaterial, behörigheten hos lärare och, i förekommande fall, hur 
de praktiska momenten i utbildningen kommer att genomföras.

Bevakning av enskild person för dennes skydd
12 § Länsstyrelsen får besluta om auktorisation för bevakning av 
enskild person för dennes skydd endast om sökanden har bedrivit 
bevakning under minst ett år.

Länsstyrelsen ska vid prövningen av en ansökan som avses i första 
stycket särskilt kontrollera om det riktats berättigade klagomål mot 
sökanden som medför att det inte kan antas att sökanden kommer 
att kunna utföra bevakning av enskild person för dennes skydd på ett 
sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse 
med god sed.

Allmänna råd
Bevakning av enskild person för dennes skydd är en särskilt kvalifi-
cerad form av bevakning som ställer extra stora krav på omdöme, 
stadga och kontinuitet och som det främst ankommer på Polisen att 
utföra. Väktare som för första gången rekryteras till sådant slag av 
bevakning bör därför som huvudregel ha bedömts och visat prov 
på särskilt gott omdöme under en tid i en annan del av företagets 
bevakningsverksamhet. För att göra en sådan bedömning möjlig bör 
bevakning av enskild person för dennes skydd inte utgöra det enda 
slaget av bevakning som ett bevakningsföretag bedriver.

13 § För att auktorisation för bevakning av enskild person för dennes 
skydd ska få beslutas måste bevakningsföretaget ha en sådan storlek 
och organisatorisk struktur att bevakningen får den stadga och konti-
nuitet som denna form av bevakning kräver.

Allmänna råd
För att ett bevakningsföretag ska anses ha en sådan storlek som 
anges i 13 § bör krävas att företaget har minst 10 stycken anställda 
väktare som genomgått föreskriven utbildning för bevakning av en-
skild person för dennes skydd enligt bilaga 6.

Från allmän synpunkt olämplig inriktning
14 § Ett bevakningsföretag får inte meddelas auktorisation om verk-
samheten kan antas få en från allmän synpunkt olämplig inriktning. 
Exempel på uppgifter som har en sådan inriktning om de utförs av 
bevakningsföretagets väktare är uppgifter som anges i 2 § 2 och 3 
polislagen (1984:387). När en ansökan prövas ska därför särskilt upp-
märksammas om företaget kan antas komma att utföra uppgifter som 
det enligt 2 § 2 och 3 polislagen ankommer på Polisen att utföra.

Bevakningsföretagets verksamhet får inte heller antas komma att 

marknadsföras på ett sådant sätt att allmänheten kan få uppfattningen 
att företaget tillhandahåller tjänster enligt 2 § 2 och 3 polislagen, att 
företagets verksamhet kan jämställas med polisverksamhet eller att 
företaget utför verksamhetsslag som inte omfattas av auktorisationen.

Allmänna råd
Det bör anses vara en från allmän synpunkt olämplig inriktning om 
ett bevakningsföretag åtar sig att genom spanings- eller utrednings-
verksamhet ta fram bevisning mot en person avseende ett visst brott 
om han eller hon redan är misstänkt för detta. Detsamma bör gälla 
uppdrag som innebär att bevakningsföretaget kartlägger personer 
som misstänks bedriva brottslig verksamhet.

Det bör dock inte anses vara en olämplig inriktning om ett bevak-
ningsföretag åtar sig uppdrag som innefattar spanings- eller utred-
ningsverksamhet enbart för att ta reda på om brottslig verksamhet 
över huvud taget pågår.

Sidouppdrag som innebär att en lägenhetsinnehavare endast infor-
meras om att han eller hon stör omgivningen (s k störningsjour) bör 
inte heller anses som olämplig inriktning om den som utför åtgärden 
döljer funktionsbeteckning för väktare exempelvis genom att bära 
annan jacka än den som godkänts som väktaruniform samt att batong 
inte medförs.

15 § Bevakningsföretag får utföra uppdrag som innefattar ordnings-
hållning på allmänna platser genom att allmänheten avvisas eller 
liknande endast om uppdraget utförs av ordningsvakter eller annan 
personal som arbetar med stöd av förordnande eller särskilt godkän-
nande som avses i 3 kap. 5 § i denna författning.
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2	a	kap.	Auktorisation	för	tillfällig	bevakning

Omfattning av tillfällig bevakning
1 § I samband med att en förhandsanmälan för tillfällig bevakning en-
ligt 3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ges in ska sökanden 
också uppge till Länsstyrelsen i Stockholms län

–  när och var den tillfälliga bevakningen ska ske,

–  hur lång tid bevakningen ska pågå,

–  vad som ska bevakas, samt

–  vem som är mottagare av tjänsten.

Allmänna råd
Tillfällig bevakning bör anses avse högst 1-2 dagar per år.

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstater
2 § När länsstyrelsen kontrollerar förhandsanmälan för tillfällig bevak-
ning enligt 3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska även 
uppgifter hämtas in från etableringsmedlemsstaten för att kontrollera 
att sökanden

–  är lagligen etablerad i etableringsmedlemsstaten,

–  har följt god sed inom branschen och

–  inte har ådragit sig yrkesmässiga disciplinära eller straffrättliga påföljder. 6

Förhandskontroll av yrkeskvalifikationer  
och lämplighetsprov
3 § Kontroll enligt 20 § förordningen (1989:149) om bevakningsföre-
tag av tjänsteleverantörs yrkeskvalifikationer ska ske innan tjänsten 
tillhandahålls första gången om ändamålet med kontrollen är att 
undvika allvarlig skada för tjänstemottagarens hälsa eller säkerhet på 
grund av tjänsteleverantörens bristande yrkeskvalifikationer. Kontrol-
len får inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet.

Allmänna råd
Risk för allvarlig skada för kunden kan finnas när den som ska utföra 
värdetransport, vid en jämförelse med vad som föreskrivs i denna för-
fattning, har avsevärda brister i sin utbildning, exempelvis då kunska-
per saknas om hur föreskriven utrustning, larm eller annan teknik ska 
användas, hur risk- och hotbildsanalyser ska utföras etc.

Vid tillfällig bevakning av enskild person för dennes skydd kan risk 
för allvarlig skada finnas när den som ska utföra bevakningen saknar 
kunskaper om svenska regler om våldsanvändning, frihetsberövan-
den, avancerad bilkörning i skyddssyfte, hur förebyggande risk- och 
hotbildsanalys ska ske, utbildning i L-ABC (livsfarligt läge, andning, 
blödning och chock) samt D-HLR (hjärtlungräddning och defibrillator). 
För andra verksamhetsslag bör kontroll ske på motsvarande sätt.

Enligt 22 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag ska 
tjänsteleverantören ges möjlighet att bevisa att han eller hon har den 
kunskap eller kompetens som saknas. Detta bör ske genom ett lämp-
lighetsprov som utformats individuellt och som endast omfattar de 
moment som vid förhandskontrollen bedömts avvika väsentligt från 
vad som föreskrivs i denna författning.

Språkkunskaper
4 § Om Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att förutsättningar 
finns att meddela sökanden auktorisation för tillfällig bevakning enligt 
3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska därefter kontrolle-
ras att sökanden har nödvändiga språkkunskaper på samma sätt som 
anges i 4 kap. 4 § denna författning.

3	kap.	Differentierad	auktorisation
1 § Auktorisationsmyndigheten ska enligt 3 a § lagen (1974:191) 
om bevakningsföretag i ett beslut om auktorisation ange vilket eller 
vilka slag av verksamhet som företaget får utföra med stöd av auk-
torisationen. När så sker ska den terminologi som föreskrivs i 2-8 §§ 
användas. Detsamma ska gälla vid beslut om auktorisation för tillfällig 
bevakning enligt 3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Värdetransport
2 § Med värdetransport ska förstås transport av sedlar, mynt 
eller annan egendom som bevakas, eller utförs och bevakas, av 
någon som anlitats för uppdraget för att främst skapa ett extra 
skydd mot brottsliga angrepp. I begreppet värdetransport ska 
också innefattas i- och urlastning, påfyllning av uttagsautomater 
och andra liknande åtgärder som har en omedelbar och naturlig 
koppling till transporten.

Butikskontroll
3 § Med butikskontroll ska förstås personell bevakning, i civila kläder 
eller i uniform, av varor som tillhandahålls för försäljning i butik, varuhus 
eller liknande i avsikt att skapa ett extra skydd mot brottsliga angrepp.

Hemgångskontroll och liknande bevakning av personalen är inte att 
anse som butikskontroll.

Bevakning av enskild person för dennes skydd
4 § Med bevakning av enskild person för dennes skydd ska förstås ett 
personellt skyddande av en person som utförs i dennes omedelbara 
närhet för att skapa ett extra skydd mot brottsliga angrepp mot hans 
eller hennes liv, hälsa eller rörelsefrihet.

Bevakning med stöd av förordnande eller  
särskilt godkännande
5 § Med bevakning med stöd av förordnande eller särskilt godkän-
nande avses bl a bevakning som utförs av

–   ordningsvakt enligt 2, 2 a eller 3 §§ lagen (1980:578) om ordnings-
vakter,

–   annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet 
enligt 2 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,

–   annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet 
enligt 16 § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

–   annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet 
enligt 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd,

6 EG-direktiv 2005/36/EG avdelning II 
artikel 8 p. 1 och 2.
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–   naturvårdsvakt enligt 17 § terrängkörningsförordningen (1978:594),

–   jakttillsynsman enligt 53 § jaktförordningen (1987:905),

–   fisketillsynsman enligt 5 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om 
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och

–   skyddsvakt enligt 5 § förordningen (1990:1334) om skydd för sam-
hällsviktiga anläggningar.

Bevakning som sker med stöd av någon av de författningar som 
anges i första stycket ska var och en betraktas som ett verksamhets-
slag. I beslutet om auktorisation ska länsstyrelsen därför ange vilken 
eller vilka författningar som auktorisationen är avgränsad till.

Allmänna råd
Ett beslut om auktorisation att bedriva verksamhetsslag som avses i 
5 § bör utformas så att det tydligt framgår att auktorisationen endast 
omfattar t ex bevakning som utförs med stöd av förordnande enligt  
2 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

Om bevakningsföretaget avser att utvidga sin verksamhet till att även 
omfatta t ex bevakning som sker med stöd av särskilt godkännande 
enligt 5 § förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga an-
läggningar m m krävs att en ny ansökan ges in och att ett nytt beslut 
om auktorisation, efter prövning, fattas av länsstyrelsen som omfattar 
även detta verksamhetsslag.

Stationär och ronderande bevakning
6 § Med stationär och ronderande bevakning ska förstås annan be-
vakning än sådan som anges i 2-5 och 7-8 §§.

Allmänna råd
Exempel på stationär och ronderande bevakning är objekts- och om-
rådesbevakning och hemgångskontroll.

Larmcentral
7 § Med larmcentral ska i denna författning förstås verksamhet som 
innebär att bevakning yrkesmässigt utförs åt annan genom att via 
teknisk tillsyn ta emot eller förmedla larm. Särskilt krav för auktorisa-
tion av sådan larmcentral är att denna även ska vara certifierad som 
larmcentral enligt SSF 136:4 eller motsvarande norm inom Europeiska 
Unionen eller kunna antas uppfylla sådana krav.

Utbildningsverksamhet
8 § Med utbildningsverksamhet ska förstås bedrivandet av föreskriven 
utbildning av personal som ska bedriva bevakning.

Varje föreskriven utbildning ska vara att anse som ett eget verksam-
hetsslag. I beslutet om auktorisation ska därför anges vilken eller vilka 
föreskrivna utbildningar som auktorisationen ska omfatta.

Allmänna råd
Ett beslut om auktorisation att bedriva utbildningsverksamhet som 
avses i 8 § bör utformas så att auktorisationen omfattar t ex Väktar-
grundutbildning enligt bilaga 1.

Om företaget avser att utvidga sin utbildningsverksamhet till att 
omfatta t ex Utbildning för butikskontrollanter enligt bilaga 5 krävs att 
en ny ansökan ges in och att ett nytt beslut om auktorisation, efter 
prövning, fattas av länsstyrelsen som omfattar även denna utbildning.

4	kap.	Godkännande	av	personal	m	m
1 § Av 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag framgår att före-
ståndaren, övrig personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag, sty-
relseledamot och styrelsesuppleant ska vara godkänd med avseende 
på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt.

För att kontrollera laglydnaden och lämpligheten ska godkännande-
myndigheten inhämta uppgifter från register som förs med stöd av 
lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om 
misstankeregister.

Vid godkännandeprövningen ska högre krav ställas på väktares och 
föreståndares laglydnad och lämplighet än på annan personal. Det-
samma gäller styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och personal 
som har ett avgörande inflytande på företagets verksamhet.

Laglydnadsprövning
2 § Beslut om avslag på en ansökan med anledning av bristande 
laglydnad ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt 
strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller 
ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller 
motsvarande bestämmelse i annan författning.

Allmänna råd
Vid bedömningen av laglydnaden bör länsstyrelsen ta hänsyn till brot-
tets straffvärde, omständigheterna vid brottet och den tid som har 
förflutit från det att brottet begicks.

Godkännandemyndigheten bör som huvudregel ta hänsyn endast till 
brott som inträffat inom de senaste fem åren. Denna period bör

dock kunna såväl utsträckas som avkortas med hänsyn till brottets svå-
righetsgrad och omständigheterna i det enskilda fallet.

Om en sökande begått brott med fängelse i straffskalan bör läns-
styrelsen, med hänsyn till brottets karaktär och omständigheterna 
vid brottet, överväga att avslå ansökan. Exempel på brott där hu-
vudregeln är att ansökan avslås är uppsåtliga brott mot liv och hälsa, 
frihet och frid, tillgreppsbrott, vapen-, narkotika- och dopningsbrott, 
smuggling, brott mot tystnadsplikt och mutbrott.
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En ansökan bör avslås även när det är fråga om flera i och för sig min-
dre allvarliga brott eller förseelser som inte medfört svårare påföljd än 
böter, men som sammantaget tyder på bristande respekt för gällande 
författningar.

Lämplighetsprövning
3 § Beslut om avslag på en ansökan med anledning av bristande 
lämplighet ska grunda sig på skälig misstanke om brott, omhänder-
tagande enligt lag eller annan omständighet som indikerar att sökan-
den inte kommer att utföra bevakningen på ett godtagbart sätt.

Allmänna råd
Ansökan bör avslås med hänvisning till bristande lämplighet om en 
person är skäligen misstänkt för brott som normalt leder till att ansö-
kan avslås på grund av bristande laglydnad enligt 4 kap. 2 §.

Andra omständigheter som bör leda till att ansökan avslås på grund av 
bristande lämplighet är om sökanden vid upprepade tillfällen har varit 
föremål för ingripande med stöd av lagen (1976:511) om omhänderta-
gande av berusade personer m m eller 13 § polislagen (1984:387).

En ansökan bör avslås även när det är fråga om sådana upprepade 
beteenden som visserligen inte har föranlett några ingripanden, men 
som ändå tyder på att personen är olämplig för arbetsuppgiften. Ett 
exempel på annan omständighet som kan innebära att sökanden 
bedöms som olämplig är om personen lider av en psykisk störning, 
missbrukar narkotika eller andra droger.

Språkkunskaper
4 § För att bli godkänd för anställning i bevakningsföretag krävs att 
personen har sådan god kunskap i svenska språket att han eller hon 
i tal och skrift kan redogöra för de juridiska och andra överväganden 
som föregått ett ingripande. Det fordras vidare att personen har så god 
kännedom om svenska förhållanden att han eller hon har goda förut-
sättningar för att kunna utföra bevakning på ett rättsäkert och bra sätt.

Finns anledning att anta att den som avses med ansökan inte uppfyl-
ler kraven enligt första stycket ska godkännandemyndigheten kalla 
honom eller henne till ett möte för att kontrollera detta.

Allmänna råd
Anledning att anta att den som avses med ansökan inte uppfyller 
kraven i 4 § första stycket bör bl a finnas när personen som ansökan 
tar sikte på har bott i landet i mindre än fem år.

Särskilda skäl att tidsbegränsa ett godkännande enligt 6 § lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag kan vara att det är fråga om en 
visstidsanställning eller att viss tveksamhet finns om den anställdes 
laglydnad, medborgerliga pålitlighet eller lämplighet i övrigt.

4	a	kap.	Godkännande	för	tillfälligt	arbete
1 § Fråga om beslut om godkännande för tillfälligt arbete enligt 4 a 
§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska handläggas på samma 
sätt som föreskrivs i 2 a kap. denna författning om ansökan om 
auktorisation för tillfällig bevakning enligt 3 b § lagen (1974:191) om 
bevakningsföretag.

5	kap.	Tillsyn
1 § Tillsynsmyndigheten ska enligt 10 § lagen (1974:191) om be-
vakningsföretag inspektera auktoriserade bevaknings- och utbild-
ningsföretag minst vartannat år. För dessa inspektioner ska tillsyns-
myndigheten upprätta en inspektionsplan som minst omfattar två 
år. De myndigheter som tillsynsmyndigheten med stöd av 8 § lagen 
(1994:191) om bevakningsföretag avser att begära biträde av ska 
underrättas om inspektionsplanens innehåll så snart det kan ske.

2 § Inom ramen för en sådan rutinmässig inspektion som avses i 1 § ska 
tillsynsmyndigheten särskilt kontrollera att styrelseledamöter, styrel-
sesuppleanter, föreståndare och övrig personal är godkända och har 
sådan utbildning, kunskap, erfarenhet och utrustning som föreskrivs för 
att företaget ska få bedriva det slag av bevakning som det har aukto-
risation för. Uppmärksamhet ska även ägnas åt om företaget bedriver 
sådan verksamhet som avses i 2 kap. 14 §. Utöver detta ska kontrolle-
ras att kundhandlingar, koder, nycklar och liknande föremål hanteras på 
föreskrivet sätt och att övriga auktorisationsvillkor efterlevs.

I bilaga 13 ges exempel på vilka kontrollpunkter en rutinmässig in-
spektion kan ta sikte på.

3 § En rutinmässig inspektion ska till största delen genomföras genom 
att tillsynsmyndigheten besöker företaget, i förekommande fall, såväl 
på företagets huvudkontor som på dess region- eller lokalkontor. 
Inspektionen kan ta sikte på företagets verksamhet i dess helhet eller 
på viss eller vissa delar. Även enskilda väktares arbetsmetoder och 
uppträdande ska om möjligt kontrolleras.

Allmänna råd
Ett bevakningsföretags storlek kan göra det svårt för tillsynsmyndig-
heten att genomföra en ändamålsenlig inspektion vid ett tillfälle. 
Inspektionen bör i sådana fall delas in i olika moment, varvid visst 
eller vissa inspektionsmoment genomförs ett år, andra moment ett 
annat år.

4 § Tillsynsmyndigheten ska utöver vad som sägs i 10 § lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag även inspektera ett företag om en 
uppgift lämnats eller på annat sätt kommit till myndighetens kän-
nedom att ett företag bedrivit bevakning eller föreskriven utbildning 
på ett felaktigt eller försumligt sätt eller om det annars finns särskilda 
skäl. Tillsynsmyndigheten kan dock om det är tillräckligt för att utreda 
saken begära in upplysningar om förhållandet med stöd av 9 § första 
stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Vad som sägs i första stycket ska också gälla om en uppgift lämnats 
eller på annat sätt kommit till tillsynsmyndighetens kännedom om 
att ett bevakningsföretag bedriver eller har bedrivit verksamhet som 
avses i 2 kap. 14 §.

Allmänna råd
Särskilda skäl enligt 4 § första stycket kan finnas om företaget
underlåter att ge in föreskriven verksamhetsredogörelse, om
obligatoriska uppgifter saknas i redogörelsen eller om företaget inte
lämnar upplysningar efter begäran enligt 9 § första stycket lagen
(1974:191) om bevakningsföretag.
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5 § Om en uppgift lämnats eller på annat sätt kommit till en läns-
styrelses kännedom om att ett företag har bedrivit bevakning eller 
föreskriven utbildning på ett felaktigt eller försumligt sätt ska tillsyns-
myndigheten underrättas om detta.

Om en sådan uppgift som avses i första stycket lämnats eller kommit 
till polismyndighetens kännedom ska myndigheten underrätta Rikspo-
lisstyrelsen om detta. Rikspolisstyrelsen ska vidarebefordra uppgiften 
till tillsynsmyndigheten.

Vad som sägs om underrättelse i första och andra stycket ska också 
gälla om en uppgift lämnats om, eller om det på annat sätt blivit känt, 
att ett bevakningsföretag bedriver verksamhet som avses i 2 kap. 14 §.

6 § I 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag regle-
ras skyldigheten för auktoriserade bevaknings- och utbildningsföre-
tag att tillställa länsstyrelsen en redogörelse för verksamheten under 
föregående år. Verksamhetsredogörelsen ska bl a innehålla upplys-
ningar om vilket eller vilka slag av bevakning företaget bedriver och 
storleksförhållandena mellan dessa. Den ska också innehålla uppgifter 
om företaget använt sig av underleverantörer under det senaste året 
och, i förekommande fall, vilka.

Verksamhetsredogörelsen ska vidare innehålla uppgifter om vem eller 
vilka som varit föreståndare under senaste året och om bevakningsfö-
retaget bedrivit verksamhet som inte är att anse som bevakning enligt 
1 kap. 1 § och, i förekommande fall, vilken verksamhet som bedrivits.

Allmänna råd
Verksamhetsredogörelsen kan ge anledning att infordra komplet-
terande upplysningar från bevakningsföretaget eller att vid en kom-
mande inspektion särskilt uppmärksamma visst eller vissa slag av 
verksamhetsområden inom företaget.

Verksamhetsredogörelsen kan vidare användas som underlag för att 
närmare överväga frågan om bevakningsföretaget bedriver sådan 
otillåten sidoverksamhet som avses i 2 kap. 14 §.

5	a	kap.	Tillsyn	av	tillfällig	bevakningsverksamhet
1 § För tillsyn av tillfällig bevakning som sker med stöd av 3 b eller 4 a 
§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag gäller 5 kap. 1-5 §§ i denna 
författning.

2 § Tillsynen ska också avse att den som utför tillfällig bevakning efter 
att auktorisation meddelats enligt 3 b § lagen (1974:191) om bevak-
ningsföretag eller erhållit godkännande för tillfälligt bevakningsarbete 
med stöd av 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag i utföran-
det följer vad som föreskrivs i denna författning om auktorisation för 
aktuellt verksamhetsslag, om väktaruniform, vilken utrustning som får 
bäras samt hur bevakningsföretags fordon ska vara beskaffade.

Den som ingivit förhandsanmälan för att utföra tillfällig bevakning en-
ligt 3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska i detta avseen-
de anses ha samma ansvar för hur bevakningsverksamheten bedrivs 
som föreskrivs för föreståndare i 2 kap. 2 §.

3 § Länsstyrelsen i Stockholms län ska tillhandahålla behörig myn-
dighet i annan medlemsstat de uppgifter som är nödvändiga för att 
kunders klagomål mot den som utfört tillfällig bevakning enligt 3 b 
eller 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska kunna utredas 
på korrekt sätt. Kunden ska informeras om resultatet av klagomålet.

6	kap.	Återkallelse	av	auktorisation	och		
godkännande	samt	begränsning	av	godkännande

Återkallelse av auktorisation
1 § Enligt 13 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag kan ett före-
tags auktorisation återkallas eller begränsas när de förutsättningar 
som föreskrivs i lagen inte längre föreligger eller det i övrigt finns 
särskild anledning därtill. För återkallelse av auktorisation ska dock 
som huvudregel krävas starkare skäl än vad som krävs för att avslå en 
ansökan om auktorisation.

Om tillsynsmyndigheten istället för att återkalla hela auktorisationen 
begränsar den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter ska 
den terminologi som anges i 2 kap. 1-8 §§ användas i beslutet.

Särskild anledning enligt första stycket ska anses finnas när ett företag 
inte efterlever denna författning och efter tillsynsmyndighetens påpe-
kande inte vidtar rättelse.

2 § Bedriver ett företag bevakning eller föreskriven utbildning som 
inte omfattas av företagets auktorisation ska auktorisationen återkallas 
om inte särskilda skäl talar emot det. Detsamma gäller om ett företag 
vid flera tillfällen använder personal som inte är behörig att utföra 
bevakningen eller utbildningen.

Auktorisationen ska också återkallas om företaget inte har en före-
ståndare som har genomgått föreskriven utbildning för föreståndare 
eller om företaget inte längre bedriver någon bevakningsverksamhet.

3 § Återkallelse av auktorisation ska ske när annan än de för länssty-
relsen uppgivna personerna har ett avgörande inflytande över företa-
gets verksamhet, dvs när ett s k bulvanförhållande föreligger.



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA3-27

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 3-28

4 § I 9 § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag regle-
ras skyldigheten för auktoriserade företag att till länsstyrelsen ge in en 
redogörelse för den verksamhet som bedrivits under föregående år. 
Inkommer inte en sådan redgörelse efter tre påminnelser som sänts 
till företagets uppgivna fasta postadress med tre veckor mellan varje 
påminnelse ska auktorisationen återkallas.

5 § Vid mindre brister i företagets verksamhet ska tillsynsmyndigheten 
kalla till sig föreståndaren och påtala bristerna genom förklarande 
samtal. Åtgärdar företaget inte omedelbart bristerna ska tillsyns-
myndigheten förelägga företaget att vidta rättelse med stöd av 12 § 
lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Allmänna råd
Även om ett företag efter uppmaning från tillsynsmyndigheten rättat 
till påtalade brister och får behålla auktorisationen bör tillsynsmyn-
digheten pröva om föreståndaren brustit i sina åligganden i sådan 
utsträckning att han eller hon inte är lämplig att inneha funktionen 
som föreståndare.

Återkallelse av godkännande
6 § Godkännandemyndigheten ska varje år pröva laglydnaden och 
lämpligheten hos styrelseledamot, styrelsesuppleant, föreståndare, 
anställda och andra personer med inflytande över företaget genom 
kontroll i register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstan-
keregister och lagen (1998:620) om belastningsregister.

7 § Enligt 13 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag ska ett god-
kännande återkallas när de förutsättningar som föreskrivs i lagen inte 
längre föreligger eller det i övrigt finns särskild anledning därtill. För 
återkallelse ska dock som regel krävas starkare skäl än vad som krävs 
för att avslå en ansökan om godkännande.

Särskild anledning enligt första stycket ska bland annat anses finnas 
när en godkänd person inte efterlever denna författning och efter 
godkännandemyndighetens påpekande inte vidtar rättelse.

Finns synnerliga skäl och bedriver bevakningsföretaget även annan 
verksamhet än bevakning bör godkännandemyndigheten i stället 
för att återkalla godkännandet i sin helhet begränsa det till att gälla 
endast annan verksamhet än bevakning om det är lämpligt.

Allmänna råd
Synnerliga skäl att begränsa ett godkännande kan finnas om en 
väktare med mångårig väl vitsordad tjänstgöring begått ett mindre 
allvarligt brott eller andra förmildrande omständigheter finns.

8 § Återkallelse av godkännande med anledning av bristande lag-
lydnad ska som huvudregel inte ske innan domen vunnit laga kraft i 
ansvarsdelen för brott.

Allmänna råd
Är en person skäligen misstänkt för ett eller flera brott som normalt 
leder till att godkännandet återkallas på grund av bristande laglydnad 
bör, oaktat att en laga kraftvunnen dom inte föreligger, godkännandet 
återkallas med hänvisning till bristande lämplighet. Godkännande-
myndigheten bör i sådana fall beakta att synnerliga skäl enligt 13 a 

§ andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag kan finnas 
att begränsa godkännandet till att endast gälla annan verksamhet än 
bevakning till dess en eventuell dom vunnit laga kraft.

Vid bedömningen av om ett godkännande ska återkallas bör godkän-
nandemyndigheten hämta vägledning i avgöranden med någorlunda 
jämförbara förhållanden som publicerats i Rikspolisstyrelsens perso-
nalansvarsnämnds verksamhetsberättelser. Godkännandemyndighe-
ten bör återkalla ett godkännande om personalansvarsnämnden i ett 
ärende med jämförbara förhållanden har beslutat att anställningen 
ska upphöra för en polis.

9 § Godkännandemyndigheten behöver inte göra någon årlig rutin-
mässig prövning av lämpligheten i övrigt utöver vad som anges i 6 §. 
Endast om det finns särskilda skäl ska en förnyad prövning i dessa 
avseenden ske.

Allmänna råd
Särskilda skäl att pröva lämpligheten bör anses finnas när det kommit 
till godkännandemyndighetens kännedom att en person som avses 
i 6 § varit föremål för ingripande med stöd av lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer m m eller 13 § polislagen 
(1984:387).

Även sådana beteenden som avses i första stycket och som inte har 
föranlett något ingripande bör med hänsyn till omständigheterna i 
det enskilda fallet motivera att frågan om återkallelse av godkännan-
det tas upp till prövning. Detsamma gäller om det framkommer att en 
godkänd person lider av psykisk störning, missbrukar narkotika eller 
liknande.

10 § Godkännandemyndigheten ska, om inte särskilda skäl talar mot 
det, återkalla godkännandet för en väktare som inte inom föreskriven 
tid genomgått fortbildning enligt 7 kap. 7 § denna författning.

Allmänna råd
Särskilda skäl enligt 10 § bör anses finnas om bevakningsföretaget 
inte givit väktaren en reell möjlighet att genomgå fortbildning inom 
föreskriven tid.

11 § En väktare ska när han eller hon utför bevakning uppträda på ett 
sätt som inger förtroende och aktning. Han eller hon bör uppträda 
hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och 
undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småak-
tighet.

Om en väktare vid flera tillfällen uppträder på ett sätt som strider mot 
första stycket ska hans eller hennes godkännande 
med hänsyn till bristande lämplighet återkallas eller, 
om synnerliga skäl finns, begränsas till att gälla en-
dast annan verksamhet än bevakning.
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6	a	kap.	Återkallelse	av	auktorisation	och		
godkännande	samt	begränsning	av	godkännande	
för	tillfällig	bevakning
1 § För beslut enligt 13 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
att förklara att den som har auktorisation för tillfällig bevakning enligt 
3 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag inte längre är auktorise-
rad eller begränsning av sådan auktorisation gäller vad som föreskrivs 
i 6 kap. 1-3, 6- 9 och 11 §§ denna författning.

Auktorisationen ska vidare förklaras inte gälla om personen inte läng-
re är behörig att utöva bevakning i etableringsmedlemsstaten. För 
återkallelse av auktorisation ska dock som huvudregel krävas starkare 
skäl än vad som krävs för att avslå en ansökan om auktorisation.

2 § För beslut enligt 13 b § lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
att förklara att den som är godkänd för tillfälligt arbete i auktoriserat 
bevakningsföretag enligt 4 a § lagen (1974:191) om bevakningsföre-
tag inte längre är godkänd gäller vad som föreskrivs i 6 kap. 6-9 och 
11 §§ denna författning.

Godkännande ska vidare förklaras inte gälla om yrkesutövaren inte 
längre är behörig att utöva bevakning i etableringsmedlemsstaten.

7	kap.	Utbildning	m	m
1 § Den utbildning som föreskrivs i denna författning syftar till att ge 
deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna 
utföra bevakning på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt 
i överensstämmelse med god sed i branschen.

En föreskriven utbildning får inte inrymma fler än 50 lektionstim-
mar per kalendervecka och inte mer än 10 lektionstimmar per dag. I 
denna författning avses med en lektionstimme 45 minuter. Undantag 
från begränsningen av 10 timmar per dag får dock göras för utbild-
ningsmomentet brand enligt bilaga 1 som omfattar 12 timmar.

I de teoretiska ämnena får grupperna som undervisas bestå av högst 
25 elever per lärare. I de praktiska momenten får grupperna bestå av 
högst 10 elever per lärare.

Föreståndarens ansvar
2 § Det är föreståndarens ansvar att personligen eller genom en än-
damålsenlig organisation se till att företagets väktare har den utbild-
ning som föreskrivs för det slags bevakning som han eller hon har till 
uppgift att utföra.

Det är vidare föreståndarens ansvar att personligen eller genom en 
ändamålsenlig organisation se till att företagets utbildningsledare och 
lärare har sådan lämplig utbildning, erfarenhet och behörighet som 
föreskrivs i denna författning.

Utbildningsledarens ansvar
3 § För varje föreskriven utbildning som ett företag tillhandahåller 
ska det finnas en utbildningsledare. Denne ska ansvara för att den 
kunskap som företaget förmedlar är riktig och att den lärs ut på ett 
pedagogiskt bra sätt.

Utbildningsledaren ska ha en för arbetsuppgifterna lämplig utbildning 
och erfarenhet.

Allmänna råd
Erfarenhet som avses i 3 § andra stycket bör ha inhämtats genom en 
längre tids väl vitsordat arbete inom det slags bevakning som utbild-
ningen tar sikte på eller på annat lämpligt sätt.

En utbildningsledare kan ansvara för flera föreskrivna utbildningar 
som avses i 3 §.

Väktargrundutbildning
4 § Behörig att utföra bevakning är den som med godkänt resultat 
har genomgått fullständig väktargrundutbildning enligt bilaga 1.

För tillträde till väktargrundutbildningens del 2 ska, utan hinder av 
första stycket, praktisk yrkesträning i bevakning ha utförts under minst 
160 timmar. Sådan yrkesträning får endast utföras av den som fyllt 18 
år och är godkänd inför anställning i bevakningsföretag.

För att bli behörig enligt första stycket krävs att Väktargrundutbild-
ningens del 2 ska vara genomförd inom fyra år från det att del 1 
påbörjades.

5 § Praktisk yrkesträning ska ske under ledning av en särskilt utsedd 
handledare och får pågå högst tre månader från att yrkesträningen 
påbörjades.

För att yrkesträningen som avses i 4 § ska anses ske under ledning 
av handledare fordras att handledaren är omedelbart tillgänglig via 
telefon och på kort tid kan inställa sig för att vägleda praktikanten.

Utan hinder av vad som sägs i 8 och 9 §§ får praktisk yrkesträning ske 
i värdetransport och butikskontroll. Yrkesträning i värdetransport eller 
butikskontroll ska ske under ledning av en fysiskt närvarande handle-
dare med minst två års erfarenhet av verksamhetsslaget. Praktikanten 
får inte ingå i ordinarie bemanning.
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Bevakning i larmcentral
6 § Den som utför bevakning i larmcentral är undantagen från kra-
vet på väktargrundutbildning. Om fullständig väktargrundutbildning 
saknas ska den som utför sådan bevakning istället vara utbildad enligt 
vad som krävs för arbete i certifierad larmcentral enligt SSF 136:4 och 
ISO 9001:2008.

Fortbildning
7 § Väktare ska genomgå fortbildning senast fyra år efter det att han 
eller hon med godkänt resultat genomgick väktargrundutbildningen 
och därefter minst vart fjärde år räknat från närmast föregående fort-
bildning.

Om en väktare inte genomgår fortbildning inom den tid som sägs i 
första stycket måste han eller hon på nytt genomgå väktargrundut-
bildning för att få utföra bevakningsarbete.

Fortbildningen ska omfatta minst 30 lektionstimmar och innehålla ett 
koncentrat av väktargrundutbildningen. Exempel på utbildningsplan 
för fortbildning av väktare finns i bilaga 2.

Särskild utbildning m m
8 § För att väktare ska få utföra värdetransport, bevakning med hund, 
eller butikskontroll krävs att han eller hon utöver väktargrundutbildning 
har fyllt 20 år och genomgått särskild föreskriven utbildning för detta. 
För att väktare ska få utföra bevakning av enskild person för dennes 
skydd ställs samma krav förutom att han eller hon ska ha fyllt 25 år.

Se utbildningsplan för

–  väktargrundutbildning, bilaga 1,

–  fortbildning, bilaga 2,

–  utbildning för föreståndare, bilaga 3,

–  utbildning i värdetransport, bilaga 4,

–  utbildning för butikskontrollanter, bilaga 5,

–  utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd, bilaga 6,

–  utbildning i expanderbar batong, bilaga 8,

–  utbildning för hundförare, bilaga 9 och

–  utbildning i handhavande av skjutvapen, bilaga 11.

9 § Utöver vad som sägs i 7 kap. 8 § för att en väktare ska få utföra 
värdetransport eller butikskontroll fordras att han eller hon

–  har minst ett års erfarenhet av bevakning eller

–   bedömts mogen och lämplig för uppgiften efter att ha genomgått 
ett för verksamhetsslaget anpassat personlighetstest.

10 § Utöver vad som sägs i 7 kap. 8 § krävs för att en väktare ska få 
utföra bevakning av enskild person för dennes skydd att han eller hon

–  har minst två års erfarenhet av bevakning och

–   bedömts mogen och lämplig för uppgiften genom att ha genom-
gått ett för verksamhetsslaget anpassat personlighetstest.

11 § Deltagare som genomgått en föreskriven utbildning med god-
känt resultat ska få ett personligt utbildningsbevis av det företag som 
genomfört utbildningen.

Utbildningsbeviset ska innehålla en specifikation av den genomförda 
föreskrivna utbildningen med uppgift om bland annat antalet lektio-
ner per ämne. Endast de ämnen som föreskrivs för utbildningen ska 
redovisas på utbildningsbeviset.

12 § En kopia av utbildningsbeviset ska sändas, brevledes eller e-
post, till det företag där den som genomgått utbildningen är anställd. 
Detta företag ska spara utbildningsbeviset under den tid personen är 
anställd i företaget.

13 § Utbildningsföretag som genomfört en föreskriven utbildning 
ska till tillsynsmyndigheten inge en förteckning med uppgifter om 
namn och personnummer på de väktare som med godkänt resultat 
genomgått utbildningen, vilken utbildning som genomförts samt vilka 
personer som varit utbildningsledare respektive lärare.

7	a	kap.	Erkännande	av	utländsk	utbildning	och	
andra	yrkeskvalifikationer	samt	utrustning
1 § Den som varaktigt vill börja arbeta som väktare i Sverige får 
åberopa annan medlemsstats motsvarande utbildning. Länsstyrelsen 
i Stockholms län är enligt 26 § förordningen (1989:149) om bevak-
ningsföretag behörig myndighet och får fatta beslut om erkännande 
av yrkeskvalifikationer om sökanden innehar de intyg som krävs och 
kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs av en 
annan medlemsstat för att få utföra bevakning där.

Den som fått sina yrkeskvalifikationer erkända enligt första stycket ska 
också prövas för godkännande enligt 4 § lagen (1974:191) om bevak-
ningsföretag innan bevakning får utföras. Information om sökandes 
laglydnad ska begäras från behörig myndighet i sökandens etable-
ringsmedlemsstat.

Allmänna råd
Det bör inte krävas att sökanden är anställd i ett bevakningsföretag 
innan ett beslut tas om erkännande av yrkeskvalifikationer.
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Kompetensbevis och andra uppgifter som krävs
2 § För erkännande av yrkeskvalifikationer7 ska Länsstyrelsen i Stock-
holms län, om yrket är reglerat i etableringsmedlemsstaten, kräva kom-
petensbevis eller bevis på formella kvalifikationer av sökanden som

–  är utfärdade av behörig myndighet och

–   visar att kvalifikationerna minst motsvarar den nivå som ligger ome-
delbart under vad som krävs för sådan bevakning i Sverige.

Länsstyrelsen ska också hämta in uppgifter8 från etableringsmedlem-
staten om sökandens nationalitet och för att kontrollera

–  om sökanden är lagligen etablerad i etableringsmedlemsstaten,

–  om sökanden har följt god sed inom branschen och

–   om han eller hon har ådragit sig yrkesmässiga disciplinära eller 
straffrättsliga påföljder.

Behöriga myndigheter ska se till att ett utbyte sker av alla uppgifter 
som är nödvändiga för att en tjänstemottagares klagomål mot en 
tjänsteleverantör ska kunna utredas på korrekt sätt. Tjänstemottaga-
ren ska informeras om resultatet av klagomålet.

Allmänna råd
Exempel på en kunskapsnivå som ligger omedelbart under än vad 
som föreskrivs i denna författning kan vara att det i etableringsmed-
lemsstaten är tillräckligt med en grundläggande väktarutbildning för 
att få utföra butikskontroll.

3 § Erkännande av yrkeskvalifikationer får också beslutas om sökan-
den utövat sådan bevakning som avses i ansökan på heltid under 
minst två år under de senaste tio åren i en medlemsstat där yrket inte 
är reglerat, om personen har ett eller flera kompetensbevis eller bevis 
på formella kvalifikationer som styrker detta.

För kontroll och inhämtning av uppgifter samt krav på bevis gäller vad
som sägs i 2 §.

Kompensatoriska åtgärder
4 § För erkännande av yrkeskvalifikationer får Länsstyrelsen i Stock-
holms län kräva att sökanden genomför en anpassningsperiod om 
högst tre år eller genomgår lämplighetsprov om

–   innehållet i sökandens utbildning väsentligt avviker från vad som 
föreskrivs för verksamhetsslaget i denna författning eller

–   sökt verksamhetsslag inte fullt ut motsvaras av den yrkesaktivitet 
som sökanden bedriver i sin ursprungsmedlemsstat, och den ut-
bildning som föreskrivs i denna författning väsentligt avviker från de

kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som sökanden
stöder sig på.

Allmänna råd
Väsentliga avvikelser bör anses finnas när sökanden inte har de juridis-
ka kunskaper i nationell rätt som föreskrivs i denna författning, särskilt 
när det gäller rätten att ingripa, använda våld och konflikthantering och 
självskydd. Stor betydelse ska även läggas vid moment som rör L-ABC 
(livsfarligt läge, andning, blödning och chock), D-HLR (hjärt-lungrädd-
ning och defibrillator) och rapporteringsskyldigheten till polis.

Anpassningsperiod
5 § När Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar om en anpassningspe-
riod ska villkor uppställas att bevakningsföretag som avser att anställa 
sökanden åläggs att utse handledare till sökanden under perioden.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska vidare samråda med bevaknings-
företaget om hur anpassningsperioden i övrigt ska utformas och åter-
rapporteras.

Anpassningsperioden får åtföljas av kompletterande utbildning om 
länsstyrelsen bedömer det nödvändigt. Länsstyrelsen i Stockholms län 
får besluta att den kompletterande utbildningen ska innehålla endast 
vissa ämnen i en föreskriven utbildning. Sådan utbildning ska tillhan-
dahållas av auktoriserat utbildningsföretag. Särskilt intyg, där det ska 
framgå vilka ämnen som ingått, ska utfärdas av utbildningsföretaget 
och skickas både till den enskilde och till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Lämplighetsprov
6 § Lämplighetsprovet ska utformas med beaktande av att sökanden är 
behörig yrkesutövare i ursprungsmedlemsstaten eller den medlemsstat 
han eller hon kommer ifrån. Provet ska utformas så att sökandens för-
måga att utöva verksamhetsslaget kan bedömas. Provet ska omfatta de 
ämnen som inte omfattas av sökandens kompetensbevis men begrän-
sas till de som är väsentliga och som krävs för att enligt denna författ-
ning få utföra verksamhetsslaget. Provet ska också omfatta kännedom 
om de yrkesregler som gäller för verksamheten ifråga.

Utrustning
7 § Den som fått sina yrkeskvalifikationer erkända och som utför be-
vakning som normalt kan föranleda frihetsberövande ska vara utrus-
tad med handfängsel om han eller hon

–   med godkänt resultat har genomgått ämnena Konflikthantering och 
självskydd samt Handfängsel enligt bilaga 1 eller

–  har genomgått lämplighetsprov med godkänt resultat.

Handfängslen ska vara av metall och av samma typ som poliser får 
använda.

7 EG-direktiv 2005/36/EG avdelning II 
artikel 13.

8 EG-direktiv 2005/36/EG avdelning II 
artikel 8 p. 1 och 2.
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Vad som i 15 § första stycket lagen (1976:371) om behandlingen av 
häktade och anhållna m.fl. föreskrivs om rätten att belägga någon 
med handfängsel gäller även när den som fått sina yrkeskvalifikationer 
erkända har gripit någon med stöd av 24 kap. 7 § andra stycket rätte-
gångsbalken.

8 § Den som fått sina yrkeskvalifikationer erkända får bära batong 
som lägst uppfyller de krav som föreskrivs i bilaga 7 om han eller hon

–   med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i Kon-
flikthantering och självskydd enligt bilaga 1,

–   med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i ämnet 
expanderbar batong enligt bilaga 8,

–   innehar kompetensbevis om utbildning som av Länsstyrelsen i 
Stockholms län bedömts inte väsentligt avvika från föreskriven ut-
bildning i Konflikthantering och självskydd för väktare enligt bilaga 
1 eller

–   har genomgått lämplighetsprov med godkänt resultat.

Rätt att använda batong för den som fått sina yrkeskvalifikatio-
ner erkända för etablering i Sverige regleras av 10 § 2 polislagen 
(1984:387), jfr 29 § samma lag, och 24 kap. 1 § 1 brottsbalken.

9 § Den som fått sina yrkeskvalifikationer erkända får medföra och 
använda hund i bevakningen om Länsstyrelsen i Stockholms län har 
beslutat att så får ske. Sådant beslut får fattas om

–   yrkesutövaren med godkänt resultat har genomgått föreskriven 
utbildning för hundförare enligt bilaga 9 eller

–   yrkesutövaren innehar kompetensbevis om utbildning som av 
Länsstyrelsen i Stockholms län bedömts inte väsentligt avvika från 
föreskriven utbildning enligt bilaga 9 .

Ekipaget, dvs den som ska utföra bevakningen och hunden, ska dess-
utom med godkänt resultat har genomgått de prov som föreskrivs i 
bilaga 10.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska föra en förteckning över beslut 
som avses i första stycket första meningen. 

10 § Den som fått sina yrkeskvalifikationer erkända får bära och an-
vända skjutvapen i bevakningen om han eller hon

–  fyllt 23 år och har utfört bevakning under minst ett år,

–   med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i hand-
havande av skjutvapen enligt bilaga 11 och därefter årligen med 
godkänt resultat har avlagt ett kompetensprov för skjutvapnet eller

–    innehar kompetensbevis om utbildning som av Länsstyrelsen i 
Stockholms län bedömts inte väsentligt avvika från föreskriven 
utbildning i handhavande av skjutvapen enligt bilaga 11.

Dessutom krävs för bärande och användande av vapen att förutsätt-
ningarna som föreskrivs i bilaga 12 är uppfyllda.

Skjutvapen får bäras och användas endast i syfte att skydda sig själv 
eller annan person mot brottsligt angrepp som avses i 24 kap. 1 § 1 
brottsbalken.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska föra en förteckning över vilka per-
soner som bedömts vara behöriga att bära skjutvapen.

8	kap.	Uniformering	och	övrig	utrustning
1 § En väktare som utför bevakning ska bära den uniform som auk-
torisationsmyndigheten efter ansökan av bevakningsföretaget har 
godkänt. Huvudbonad ska bäras i yttre tjänst med undantag för om 
uniformen är kostym eller motsvarande som godkänts enligt ovan. 

Första stycket gäller inte väktare som utför butikskontroll, bevakning i 
larmcentral eller bevakning av enskild person för dennes skydd.

Uniform för ordningsvakt eller annan som utför bevakning som avses 
i 1 kap. 1 § andra stycket bestäms, i förekommande fall, i annan för 
den formen av bevakning särskilt beslutad författning.

Allmänna råd
Med begreppet yttre tjänst bör förstås bevakning på platser som är 
belägna utomhus, utrymmen i anslutning till allmänna kommunikatio-
ner, inomhusgallerior och andra liknande platser som allmänheten har 
tillträde till.

Funktionsbeteckning
2 § På en väktares uniform ska finnas en funktionsbeteckning. Funk-
tionsbeteckningen ska vara placerad i brösthöjd på uniformens 
vänstra sida. Föreskrifter om funktionsbeteckningens utförande finns i 
bilaga 14.

På en väktares uniform ska också finnas företagets firma eller logotyp. 
Dock får på uniformen endast finnas ärmemblem, mössmärken, uni-
formsknappar och liknande som på ett otvetydigt sätt skiljer sig från 
Polisens, försvarsmaktens eller annan myndighets vapen eller tecken.

3 § En ordningsvakt eller annan som utför bevakning som avses i 1 
kap. 1 § andra stycket ska bära sådana tjänstetecken som föreskrivs 
i för den formen av bevakning särskilt beslutad författning. En ord-
ningsvakt eller annan som utför sådan bevakning får inte bära funk-
tionsbeteckning för väktare.
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Motorfordon och uniform
4 § Motorfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag 
i bevakningen ska vara godkänt av auktorisationsmyndigheten i fråga 
om färgmarkering och yttre utrustning.

5 § Ansökan om godkännande av uniform och motorfordon ska ges in 
till auktorisationsmyndigheten.

Ansökan ska innehålla färgbilder som tydligt visar hur uniformsperse-
deln eller motorfordonet ser ut. Det ska också framgå vilka uniforms-
persedlar som är avsedda att bäras tillsammans. Om auktorisations-
myndigheten begär det ska bevakningsföretaget ge in ett tygprov av 
persedlarna, 10 x 10 cm, för bedömning.

6 § Auktorisationsmyndigheten får endast godkänna motorfordon 
som på ett otvetydigt sätt skiljer sig i fråga om färgmarkering och 
yttre utrustning från polismarkerade fordon som används av Polisen.

Auktorisationsmyndigheten får endast godkänna uniform för väktare 
som på ett otvetydigt sätt skiljer sig i fråga om färg och form från de 
uniformer som föreskrivs för poliser och ordningsvakter.

Auktorisationsmyndigheten får godkänna flera alternativa uniforms-
persedlar endast om det motiveras av väderlekstyp eller de olika 
miljöer som bevakningsföretaget ska utföra bevakning i.

Med uniform avses huvudbonader, klädespersedlar och skyddsbe-
klädnader som bärs synliga för envar för att skapa en enhetlig klädsel 
hos bevakningsföretagets väktare.

Allmänna råd
För att en uniform i enlighet med 6 § andra stycket på ett otvetydigt 
sätt ska skilja sig ifrån de uniformer som föreskrivs för poliser och 
ordningsvakter bör en blå eller svart uniform eller en kombination av 
dessa färger inte godkännas.

7 § Auktorisationsmyndigheten ska inom ramen för prövningen av 
en ansökan om godkännande av uniform eller motorfordon inhämta 
yttrande från Rikspolisstyrelsen.

Om företag ansöker om auktorisation för verksamhetsslag som ska 
utföras i uniform får auktorisationsmyndigheten inte besluta om auk-
torisation innan bevakningsföretaget har fått sin uniform godkänd.

8 § Lämnar väktare sin anställning hos bevakningsföretaget eller 
har han eller hon till följd av ändrade arbetsuppgifter eller av annan 
anledning inte längre behov av sin uniform ska uniformen snarast 
lämnas tillbaka till bevakningsföretaget. Bevakningsföretaget ska 
kräva uniformen åter om väktaren inte återlämnar uniformspersed-
larna självmant.

Legitimation
9 § Väktare som varit anställd i bevakningsföretaget i mer än sex må-
nader ska när han eller hon utför bevakning medföra legitimation som 
är tillverkad enligt Svensk Standard SS 614314 eller motsvarande krav 
och är certifierat av ackrediterat certifieringsorgan som ackrediterats 
för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll9.

Väktare ska på begäran visa upp legitimationen för envar. Legitimatio-
nen behöver dock inte visas upp om begäran uppenbarligen fram-
ställs i trakasseringssyfte eller om begäran inte föranleds av väktarens 
bevakningsuppdrag.

Väktare som inte har fått sådan legitimation som avses i första stycket 
ska vara utrustad med en av bevakningsföretaget utfärdad tillfällig 
legitimation. Även en sådan tillfällig legitimation ska vara utformad 
och innehålla uppgifter som avses i 10 §.

10 § Legitimation som avses i 9 § ska innehålla väktarens fullständiga 
namn, namnteckning och vara försedd med ett välliknande fotografi 
av honom eller henne. På legitimationskortet ska vidare finnas nam-
net på och telefonnummer till det bevakningsföretag som väktaren 
är anställd av och hur kontroll av legitimationens riktighet kan ske. 
Därutöver ska det finnas uppgift om legitimationens nummer och 
giltighetstid. På kortet ska ordet väktare vara tryckt i rött med versaler.

Legitimation som avses i 9 § första stycket ska gälla för viss tid, dock 
högst fem år. Även sådan tillfällig legitimation som avses i 9 § tredje 
stycket ska gälla viss tid, dock högst sex månader.

11 § Lämnar väktare sin anställning hos bevakningsföretaget eller ska 
han eller hon till följd av ändrade arbetsuppgifter inte längre utföra be-
vakning eller har kortets giltighetstid löpt ut ska legitimationen snarast 
lämnas åter till bevakningsföretaget. Bevakningsföretaget ska kräva 
tillbaka legitimationen om väktaren inte återlämnar den självmant.

Utrustning
12 § Väktare som utför bevakning som normalt kan föranleda frihets-
berövande ska vara utrustad med handfängsel om han eller hon;

–   med godkänt resultat har genomgått ämnena Konflikthantering och 
RPSFS 2009:18 självskydd samt Handfängsel enligt bilaga 1 eller

–   innehar förordnande som ordningsvakt och är behörig att bära 
handfängsel som ordningsvakt.

Handfängslen ska vara av metall och av samma typ som poliser får 
använda.

Vad som sägs i 15 § första stycket lagen (1976:371) om behandlingen 
av häktade och anhållna m.fl. om rätten att belägga någon med 
handfängsel gäller även då en väktare har gripit någon med stöd av 
24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

9 Vad som sägs i fotnot nr 3 ska även 
gälla detta krav.
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13 § Väktare som utför bevakning får bära batong som uppfyller de 
krav som föreskrivs i bilaga 7 och om han eller hon

–   är behörig att bära sådan batong även som ordningsvakt eller

–    med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i ämnet 
Konflikthantering och självskydd enligt bilaga 1 eller 2.

Väktares rätt att använda batong regleras av 10 § 2 polislagen 
(1984:387), jfr 29 § samma lag, och 24 kap. 1 § 1 brottsbalken.

När sidouppdrag utförs får batong inte bäras.

14 § En väktare får medföra och använda hund i bevakningen om 
godkännandemyndigheten har beslutat att så får ske. Godkännan-
demyndigheten får fatta ett sådant beslut om väktaren med godkänt 
resultat har genomgått föreskriven utbildning för hundförare enligt 
bilaga 9 och om ekipaget, dvs väktaren och hunden, med godkänt 
resultat har genomgått de prov som föreskrivs i bilaga 10.

Godkännandemyndigheten ska föra en förteckning över beslut som 
avses i första stycket första meningen.

15 § En väktare som medför hund enligt 14 § får använda den endast 
för att skydda sig själv eller egendom mot brottsliga angrepp som 
avses i 24 kap. 1 § 1 brottsbalken och för att genomföra kroppsvisita-
tion med stöd av 19 § 1 polislagen (1984:387), jfr 29 § andra stycket 
samma lag.

Hund ska, när bevakning utförs, föras i koppel som är högst fem 
meter långt.

16 § Bevakningsföretag får inte tillhandahålla hund utan förare, s k 
stakethund, för yrkesmässig bevakning.

17 § Godkännandemyndigheten får besluta att väktare som med 
godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning för hundförare 
enligt bilaga 9 får medföra provhund i högst två månader.

Godkännandemyndigheten får fatta ett sådant beslut om sökanden till 
ansökan bifogar intyg om att hunden är lämplig som provhund. Sådant 
intyg får efter prövning utfärdas av person som med godkänt resultat 
genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning för utbildare av väktarhund-
förare eller av polishundförare som är instruktörsutbildad och som 
genomgått av Rikspolisstyrelsen för ändamålet beslutad utbildning i 
hundtjänst samt är godkänd av Rikspolisstyrelsen som besiktningsman.

18 § En väktare får bära och använda skjutvapen i bevakningen om förut-
sättningarna som föreskrivs i bilaga 12 är uppfyllda och om han eller hon

–  fyllt 23 år och har utfört bevakning under minst ett år,

–   med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i hand-
havande av skjutvapen enligt bilaga 11 och

–   därefter årligen med godkänt resultat har avlagt ett kompetensprov 
för skjutvapnet.

En väktare får när dessa förutsättningar är uppfyllda bära och använda 
skjutvapen endast i syfte att skydda sig själv eller annan person mot 
brottsligt angrepp som avses i 24 kap. 1 § 1 brottsbalken.

Godkännandemyndigheten ska föra en förteckning över väktare som 
genomgått utbildning enligt bilaga 11.

19 § En väktare får inte medföra och använda annan utrustning av-
sedd för våldsanvändning än sådan som nämns i 12-14 och 18 §§.

Bevakningsföretaget avgör om väktaren när han eller hon utför bevak-
ning ska medföra utrustning som avses 13-14 och 18 §§.

Utrustning vid värdetransport
20 § Väktare som utför värdetransport av sedlar eller andra värdepap-
per ska förvara dem i en låst värdetransportenhet som infärgar dem 
med sedelskyddsfärg och därigenom gör sedlarna eller värdepap-
peren varaktigt obrukbara om en obehörig person försöker öppna 
utrymmet med våld.

Sedelskyddsfärgen ska lägst uppfylla kraven i SSF 104510 eller motsva-
rande krav och vara certifierad av ackrediterat certifieringsorgan som ack-
rediterats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll11. 

Värdetransportenheten ska vara konstruerad på ett sådant sätt att 
väktaren inte kan öppna den om det inte är nödvändigt för transpor-
tens fullgörande. Värdetransportenhet som inte är bärbar ska vara 
utrustad med ett spårningssystem.

21 § Är en värdetransportenhet bärbar ska enheten, utöver de krav som 
föreskrivs i 20 §, lägst uppfylla kraven i SSFN 04512 eller motsvarande 
krav och vara certifierad av ackrediterat certifieringsorgan som ackredite-
rats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll13.

Allmänna råd
Bärbar värdetransportenhet eller det värde som förvaras bör vara ut-
rustad med teknik som kan göra det möjligt att spåra både värdetran-
sportenheten och/eller värdet eller på annat sätt försvåra tillgrepp.

22 § Vid värdetransport i värdetransportenhet som avses i 20 och 21 
§§ ska sedlarna eller värdepapperen, om det möjligt, vara säkerhets-
förslutna i engångsemballage som inte förhindrar att de infärgas på 
det sätt som föreskrivs i 20 § första stycket.

23 § En väktare som utför värdetransport ska ha omedelbar tillgång 
till talkommunikationssystem och överfallslarm, med positionering, 
som är kopplat till en bemannad larmcentral som lägst uppfyller 
kraven i SSF 13614 eller motsvarande krav och är certifierad av ackre-
diterat certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften enligt lagen 
(1992:1119) om teknisk kontroll15.

10 Svenska Stöldskyddsföreningens 
Norm för krav och provning av sedel-
skyddsfärg, SSF 1045, utgåva 1.

11 Vad som sägs i fotnot nr 3 ska även 
gälla detta krav.

12 Svenska Stöldskyddsföreningens 
Norm för krav på värdetransporten-
heter, SSFN 045, utgåva 1.

13 Vad som sägs i fotnot nr 3 ska även 
gälla detta krav.

14 Svenska Stöldskyddsföreningens 
Regler för larmcentraler, SSF 136, 
utgåva 4.

15 Vad som sägs i fotnot nr 3 ska även 
gälla detta krav.
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8	a	kap.	Uniformering	och	övrig	utrustning	vid	
tillfällig	bevakning
1 § Vid tillfällig bevakning ska den uniform och funktionsbeteckning 
och/eller yrkestitel bäras som tjänsteleverantören är behörig att bära i 
sin etableringsstat.

Om tjänsteleverantörens kvalifikationer har kontrollerats ska istället 
yrkestiteln ”Väktare” användas och funktionsbeteckning för väktare 
bäras enligt 8 kap. 2 §. Huvudbonad ska bäras i yttre tjänst.

Butikskontroll eller bevakning av enskild person för dennes skydd får 
dock utföras i civil klädsel.

2 § Den som utför tillfällig bevakning enligt 3 b eller 4 a § lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag ska medföra ID-handling och tjäns-
telegitimation. På begäran ska dessa handlingar visas upp för envar. 
Detta gäller dock inte om begäran uppenbarligen framställs i trakas-
seringssyfte eller om begäran inte föranleds av bevakningsuppdraget.

3 § Utöver vad som sägs i 8 kap. 12 § gäller att också den som är be-
hörig att bära handfängsel i sin etableringsstat eller som har genom-
gått lämplighetstest med godkänt resultat får bära handfängsel.

4 § När tillfällig bevakning utförs får, utöver vad som sägs i 8 kap. 13 §, 
endast sådan batong bäras som lägst uppfyller de krav som föreskrivs 
i bilaga 7 om den som utför bevakningen

–   innehar kompetensbevis om utbildning som av Länsstyrelsen i Stock-
holms län bedömts inte väsentligt avvika från föreskriven utbildning i 
Konflikthantering och självskydd för väktare enligt bilaga 1 eller

–  har genomgått lämplighetstest med godkänt resultat.

5 § Utöver vad som sägs i 8 kap. 14-16 §§ får Länsstyrelsen i Stock-
holms län också besluta att den som utför tillfällig bevakning får 
medföra hund om

–   yrkesutövaren är behörig att använda hund i bevakningen i sin 
etableringsmedlemsstat och den enskilde innehar kompetensbevis 
om utbildning som av behörig myndighet bedömts inte väsentligt 
avvika från föreskriven utbildning enligt bilaga 9 eller

–   har genomgått lämplighetsprov med godkänt resultat.

6 § Utöver vad som föreskrivs i 8 kap. 18 § och bilaga 12 får den som 
utför tillfällig bevakning bära och använda skjutvapen om han eller hon

–   har tillstånd att införa och inneha vapen i Sverige,

–   är behörig att bära skjutvapen i sin etableringsstat och

–   innehar kompetensbevis om utbildning som av Länsstyrelsen i 
Stockholms län bedömts inte avvika väsentligt från föreskriven 
utbildning i handhavande av skjutvapen enligt bilaga 11.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska föra en förteckning över de som 
bedömts vara behöriga att bära skjutvapen.

7 § Den som utför tillfällig bevakning får inte medföra och använda annan 
utrustning avsedd för våldsanvändning än sådan som nämns i 3-6 §§.

8 § När tillfällig bevakning i form av värdetransport utförs ska vad 
som föreskrivs i 8 kap. 20-23 §§ denna författning om utrustning vid 
värdetransport även gälla.

9	kap.	Rapporteringsskyldighet
1 § Om en väktare i sitt bevakningsarbete får kännedom om att ett 
brott, som hör under allmänt åtal och som det kan följa fängelse på, 
begåtts mot den som bevakningen avser att skydda ska väktaren 
lämna uppgifter om brottet till en polis så snart det kan ske. Detta ska 
även gälla för bevakning i larmcentral om inte ärendet överlämnats till 
väktare på plats.

2 § Väktare som i sitt bevakningsarbete har gripit en person med stöd 
av 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken ska lämna en skriftlig 
rapport om detta till polismyndigheten.

Rapporten ska innehålla uppgifter om

1. vilket brott den gripne misstänks ha begått,

2.  vem som gripit den frihetsberövade personen och vem som i övrigt 
varit närvarande vid ingripandet,

3.  den gripnes namn, personnummer och adress om uppgifterna är 
kända,

4. de överväganden som föregått gripandet,

5.  egendom tagits i beslag med stöd av 27 kap. 4 § första stycket rät-
tegångsbalken,

6.  egendom återtagits med stöd av 14 § lagen (1964:163) om infö-
rande av brottsbalken,

7.  kroppsvisitation genomförts med stöd av 19 § första stycket 1 po-
lislagen (1984:387) och

8.  handfängsel eller annat våld använts och, i förekommande fall, 
varför.

Har en muntlig rapport enligt andra stycket lämnats till polis som på 
plats RPSFS 2009:18 prövar gripandet enligt 24 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken behöver väktaren inte lämna någon skriftlig rapport.

Om en väktare gripit en person och därefter frigett honom eller henne 
utan att ha kontaktat polismyndigheten ska utöver ut över vad som 
anges i andra stycket väktaren även redogöra i rapporten för de över-
väganden som föregått frigivandet och varför Polisen inte kontaktats.

GUARD 
UNABLE
TO OPEN
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10	kap.	Samverkansmöten	m	m
1 § Rikspolisstyrelsen ska årligen kalla arbetsmarknads- och bransch-
organisationer samt andra berörda organisationer till ett samverkans-
möte för att informera sig om bevakningsbranschens utveckling och 
behov.

2 § Polismyndigheten ska minst en gång varje år kalla en företrädare 
för länsstyrelsen i länet och för vart och ett av de auktoriserade bevak-
ningsföretag som enligt länsstyrelsens register bedriver bevakning i 
polisdistriktet till ett samverkansmöte. Syftet med mötena är att skapa 
en struktur för hur information ska utbytas mellan bevakningsföretag 
och polismyndighet.

Allmänna råd
Inför det samverkansmöte som avses i 2 § bör polismyndigheten 
skicka ut ett förslag till dagordning med information om vilka ämnen 
som myndigheten avser ta upp på mötet. I utskicket bör också be-
vakningsföretagen uppmanas att inkomma med förslag på ytterligare 
punkter som bör diskuteras i syfte att förbättra samarbetet mellan 
polismyndigheten och bevakningsföretagen. 

Vid mötet bör polismyndigheten i förekommande fall informera om 
de lokala rutiner som ska gälla i polisdistriktet med anledning av den 
ordning som regleras i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott (RPSFS 
2005:10, FAP 400-3).

Vid mötet bör polismyndigheten vidare informera sig om bevaknings-
företagens uppfattning om hur många ordningsvakter som myndighe-
ten bör utbilda under kommande kalenderår.

Exempel på andra saker som kan tas upp på mötena är

–  återkoppling på väktarnas rapporter om brott,

–   rutiner för överlämnande av omhändertagna och gripna personer 
till polismyndigheten,

–  polismans ledning av vissa verksamhetsslag,

–  information från länsstyrelsen,

–  gemensamma rutiner,

–  kommande händelser och

–  kommande utbildningar.

3 § Vid varje polismyndighet ska det finnas minst en utsedd befatt-
ningshavare som ska vara myndighetens kontaktperson gentemot de 
bevakningsföretag som bedriver bevakning i polisdistriktet.

Polismyndigheten ska vid möte som avses i 2 § informera de närva-
rande om vem som är myndighetens kontaktperson. Sådan informa-
tion ska även lämnas till Rikspolisstyrelsen.

11	kap.	Undantag
1 § Rikspolisstyrelsen får om särskilda skäl finns efter ansökan medge 
undantag från bestämmelserna i denna författning. Kopia av sådant 
beslut ska skickas till tillsynsmyndigheten.

I kraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder ikraft den 15 juni 2009, då Rikspolissty-
relsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förord-
ningen (1989:149) om bevakningsföretag (RPSFS 2006:15, FAP 579-2) 
ska upphöra att gälla.

2. Med avvikelse från 3 kap. 7 § får bevakningsföretag som före den 
15 juni 2009 bedrev larmcentral inom annat verksamhetsslag även 
fortsättningsvis bedriva sådan verksamhet under förutsättning av att 
certifiering enligt SSF 136:4 erhållits senast den 15 juni 2011.

3. Med avvikelse från 7 kap. 4 § första stycket får väktare, som den 
14 juni 2009 var behörig att utföra bevakning, även fortsättningsvis 
utföra bevakning.

4. Med avvikelse från 7 kap. 7 § första stycket ska väktare, som före 
den 1 september 2006 hade genomgått fullständig väktargrundut-
bildning enligt då gällande upplaga av RPSFS FAP 579-2, genomgå 
fortbildning senast fyra år därefter och sedan vart fjärde år.

5. Med avvikelse från 7 kap. 8 § första stycket får väktare, som den 14 
juni 2009 var behörig att utföra värdetransport eller bevaka enskild per-
son för dennes skydd, även fortsättningsvis utföra sådan bevakning.

6. Med avvikelse från 8 kap. 12 § får väktare som genomfört utbild-
ning i ämnet Självskydd och konflikthantering i enlighet med de 
gällande upplaga av RPSFS FAP 579-2 och utöver detta genomgått 
utbildning i ämnet handfängsel enligt bilaga 1 även fortsättningsvis 
bära handfängsel.

7. Med avvikelse från 8 kap. 13 § första stycket får väktare, som den 
14 juni 2009 var behörig att bära gummibatong, även fortsättningsvis 
bära sådan batong.
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Bilaga	1

Väktargrundutbildning
Del 1 (88) och del 2 (40) totalt 128 lektionstimmar

Väktargrundutbildning	del	1
88 lektionstimmar

Ämne   Regler som styr bevakningsföretagens  
bevakningsverksamhet.

Innehåll  Lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om 
bevakningsföretag samt Rikspolisstyrelsen före-
skrifter och allmänna råd till bevakningsföretag 
(RPSFS 2009:18, FAP 579-2).

Mål  Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha en 
god kunskap om bl a vilka krav som ställs på auk-
toriserade bevaknings- och utbildningsföretag och 
vad sådana företag får åta sig för arbetsuppgifter. 
Deltagaren ska också kunna redogöra för de krav 
som ställs på en väktare, vilka olika former av be-
vakning som fordrar särskild föreskriven utbildning 
och vilken utrustning som ska och får bäras. 

Genomförande  Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning i 
grupp. Syftet med bestämmelserna i de uppräk-
nade författningarna ska gås igenom. Ämnet ska 
ledas av en person med minst tio högskolepoäng i 
juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Bevakningsjuridik

Innehåll   2 kap. regeringsformen, 24 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken (RB), 27 kap. 4 § RB, 23 och 24 
kap. brottsbalken samt kriterierna för de mest rele-
vanta brotten i denna balk, 14 § lagen (1964:163) 
om införande av brottsbalken, 10 § första stycket 
2, 19 § första stycket 1 och 29 § polislagen 
(1984:387), lagen (1998:150) om allmän kameraö-
vervakning samt dokumentation över frihetsberö-
vande enligt 9 kap. 1 § FAP 579-2.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
sådana juridiska kunskaper att han eller hon kan 
tillämpa de regler som styr och i övrigt är relevanta 
för en väktares arbete.  
Deltagaren ska också skriftligen kunna redogöra för 
de juridiska överväganden som har föregått ett gri-
pande enligt 24 kap. 7 § andra stycket rättegångs-
balken och, i förekommande fall, varför den gripne 
frigetts utan att polismyndigheten kontaktakts.

Genomförande  Målet ska uppnås genom att innehållet i de 
nämnda bestämmelserna lärs ut dels genom 
problembaserad inlärning och undervisning, dels 
genom seminariediskussioner med utgångspunkt 
från verklighetsbaserade händelser (t ex rättsfall 
från Högsta domstolen).  
Deltagaren ska vidare, med hänsyn till föreskriven 
dokumentationsskyldighet, öva sig i att på ett 
juridiskt relevant sätt skriftligen redogöra för de 
överväganden som föregått ett gripande och, i 
förekommande fall, varför polismyndigheten inte 
kontaktats.  
Ämnet ska ledas av en person med minst tio 
poäng i juridik eller med minst motsvarande kun-
skapsnivå.

Beräknad tid 16 timmar.

Ämne  Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om en förenklad handläggningsrutin avseende 
snatteribrott (RPSFS 2005:10, FAP 400-3)

Innehåll FAP 400-3.

Mål  Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna 
tillämpa den förenklade handläggning som be-
skrivs i FAP 400-3 på ett fullgott sätt.

Genomförande  Målet ska uppnås genom dels teoretisk undervis-
ning, dels genom att deltagaren får agera praktiskt 
i ett rollspel.

Beräknad tid 2 timmar.

Ämne Bevakningstjänst

Innehåll  Stationär och ronderande bevakning såsom in- och 
utpasseringskontroll samt industri- och områdes-
bevakning. Bevakningsinstruktioner, legitimations-
kontroll och rapportskrivning. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna 
redgöra för vilka olika former av bevakning som 
väktare normalt 39 utför och vad en väktare särskilt 
har att beakta vid utförandet av dessa.

Genomförande  Målet ska uppnås dels genom teoretisk un-
dervisning, dels genom praktiska övningar 
t ex att deltagarna får skriva en väktarrap-
port om ett fingerat utfört uppdrag.

Beräknad tid 8 timmar.



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA3-47

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 3-48

Ämne Tekniska hjälpmedel vid bevakningen

Innehåll  Tekniska hjälpmedel vid bevakningen såsom for-
don, värdeväskor, övervakningskameror, larmcen-
tral, larmbågar och andra förekommande larman-
ordningar. 

Mål  Deltagaren ska efter utbildningsmomentet känna 
till och kunna hantera de tekniska hjälpmedel som 
väktare normalt använder i bevakningen.

Genomförande  Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och genom praktiska övningar i att hantera de 
tekniska hjälpmedlen.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Brand

Innehåll  Räddningstjänstens organisation och roll, brand-
förlopp, släckteknik, släckmedel och brandsyn.

Mål  Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om 
hur bränder kan förebyggas samt hur man vidtar 
primära brandbekämpande åtgärder.

Genomförande  Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och genom att deltagarna praktiskt får öva att 
släcka en brand samt leda en utrymning av en 
eldhärjad lokal.  
Ämnet ska ledas av en person som med godkänt 
resultat lägst genomgått utbildning för räddnings-
insats (9 veckor) i Räddningsverkets regi.

Beräknad tid 12 timmar.

Ämne Yrkesetik och moral

Innehåll  Värderingar, människosyn, mental förberedelse för 
frestelser i bevakningsarbetet.

Mål  Deltagarna ska efter utbildningen ha fått en god 
yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt väktararbete. 
Deltagarna ska även i viss mån kunna förutse och 
identifiera de moraliska dilemman och frestelser 
som en väktare kan utsättas för i samband med sitt 
arbete.

Genomförande  Målet ska uppnås genom att man i diskussioner 
och rollspel analyserar situationer som bygger på 
verkliga eller fingerade situationer.  
Ämnet ska ledas av en person med intresse och 
god fallenhet för yrkesetiska frågeställningar.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne  Olaga diskriminering och mänskliga beteenden

Innehåll  16 kap. 9 § brottsbalken och diskrimineringslagen 
(2008:567).

Mål   Deltagarna ska efter utbildningen ha kunskap om 
vad som avses med olaga diskriminering och de 
värderingar som denna lagstiftning bygger på. 
Deltagarna ska också ha fått en övergripande kun-
skap om tankesätt och beteenden, som kan ha sin 
grund i människors trosbekännelse, nationella eller 
etniska ursprung, och deras eventuella betydelse 
vid ingripanden.

Genomförande  Målet ska uppnås genom problembaserad in-
lärning, undervisning och diskussioner i grupp. 
Särskilt ska brottet olaga diskriminering analyse-
ras med utgångspunkt från rättsfall på området. 
Även övrig lagstiftning mot diskriminering ska gås 
igenom på ett övergripande sätt. Dessutom ska 
de skillnader i tankesätt och beteende belysas 
som kan ha sin grund i människors trosbekännelse, 
nationella eller etniska ursprung.

Beräknad tid 4 timmar.

Ämne  Konflikthantering och självskydd

Innehåll   Konflikthantering och annan yrkespsykologi. 
Säkerhetstänkande, greppteknik, tekniker för 
användande av gummibatong, information om de 
medicinska risker som följer med användandet av 
olika former av våld.

Mål  Att ge deltagarna sådana kunskaper i konflikthan-
tering att de kan lösa konfliktsituationer utan våld 
eller att behöva anbringa handfängsel. I de fall 
batong eller annat våld måste användas ska de ha 
tränats så att bara det våld som behövs för att lösa 
uppgiften används. Deltagaren ska också ha fått 
kunskap om de medicinska risker som följer med 
användandet av batong och andra former av våld.

Genomförande  Målet ska uppnås genom att med utgångspunkt 
från Rikspolisstyrelsens handbok i självskydd lämp-
liga metoder lärs ut i teori och praktik om hur man 
avvärjer angrepp mot kroppen genom att använda 
grepp och gummibatong. Den praktiska delen ska 
bl a bestå av ett rollspel där deltagarna får i upp-
gift att lösa en fingerad konfliktsituation.  
Samtliga moment i självskyddsdelen ska ledas av 
en person som med godkänt resultat genomgått 
Rikspolisstyrelsens Instruktörsutbildning i konflikt-
hantering med kommunikation och självskydd.

Beräknad tid  8 timmar.
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Ämne  Handfängsel

Innehåll  –   10 § polislagen (1984:387), 15 § lagen 
(1976:371) om behandlingen av häktade och 
anhållna m.fl. och 8 kap. 12 § denna författning,

 –   materialkunskap,
 –   medicinska risker,
 –   greppteknik och
 –   handfängselteknik.

Mål Deltagaren skall efter att ha genomgått ämnet ha
 –   teknisk färdighet,
 –    förmåga att kommunicera taktiskt med kollega 

samt med motparten,
 –    förmåga till korrekt bedömning och fatta rätt 

beslut,
 –  förståelse för de medicinska risker som finns, samt 
 –  kunskap om lagstödet i samband med handfäng-

selanvändning.

Genomförande   Ämnet ska ledas av en person som med godkänt 
resultat genomgått Rikspolisstyrelsens Instruktörs-
utbildning i konflikthantering med kommunikation 
och självskydd.  
Eleven ska innan ämnet påbörjas ha genomgått 
ämnet Konflikthantering och självskydd.

Beräknad tid  4 timmar.

Ämne  Akutsjukvård

Innehåll   L-ABC (livshotande läge, andning, blödning och 
chock), HLR (hjärt-lungräddning).

Mål   Efter att ha genomgått utbildningsmomentet skall 
deltagarna kunna ge första hjälpen.

Genomförande   Målet skall uppnås genom teori och praktiska 
övningar. Ämnet skall ledas av en legitimerad sjuk-
sköterska eller annan person med minst motsva-
rande kunskapsnivå.

Beräknad tid  6 timmar.

Ämne  Skriftligt och praktiskt prov

Innehåll   Ett skriftlig prov med frågor som tar sikte på de 
ämnen som behandlats under utbildningen och ett 
praktisk prov.

Genomförande   Deltagarna ska för att bli godkända klara såväl ett 
skriftligt som praktiskt prov. 
Det praktiska provet ska utföras i form av ett roll-
spel där deltagarna på ett godtagbart sätt ska lösa 
en konstruerad konfliktsituation med hjälp av den 
kunskap de fått i utbildningen.

Beräknad tid  4 timmar.

Väktargrundutbildning	del	2
40 lektionstimmar

Behörig att få tillträde till del 2 är den som har genomgått del 1 enligt 
denna föreskrift (eller enligt RPSFS 2006:15, FAP 579-2) med godkänt 
resultat och som har minst 160 timmars praktisk erfarenhet av bevak-
ning under ledning av sådan handledare som avses i 7 kap. 5 §. 

Ämne  Bevakningsjuridik

Innehåll   Innehåll 2 kap. regeringsformen, 24 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken (RB), 27 kap. 4 § RB, 23 
och 24 kap. brottsbalken samt kriterierna för de 
mest relevanta brotten i denna balk, 14 § lagen 
(1964:163) om införande av brottsbalken, 10 § 
första stycket 2, 19 § första stycket 1 och 29 § 
polislagen (1984:387), lagen (1998:150) om allmän 
kameraövervakning samt dokumentation över 
frihetsberövande enligt 9 kap. 1 § FAP 579-2.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha  
fördjupade juridiska kunskaper om de regler som 
styr en väktares arbete.

Genomförande   Målet ska nås genom att de nödvändiga juridiska 
kunskaperna lärs ut genom undervisning, och 
seminariediskussioner med utgångspunkt från 
situationer som uppstått eller kan tänkas uppstå 
i väktarens vardagsarbete eller andra verklighets-
baserade fall. Ämnet ska ledas av en person med 
minst tio högskolepoäng i juridik eller med mot-
svarande utbildning.

Beräknad tid  8 timmar.

Ämne  Bevakningstjänst

Innehåll   Personligt uppträdande vid stationär och ronde-
rande bevakning, såsom in- och utpasserings-
kontroll samt industri- och områdesbevakning. 
Bevakningsinstruktioner, legitimationskontroll och 
rapportskrivning.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
fått en fördjupad kunskap om de olika former av 
bevakning som väktare normalt utför och vad en 
väktare har att särskilt beakta vid utförandet av 
dessa.

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och seminariediskussioner med utgångspunkt från 
de praktiska erfarenheter väktaren har fått under 
sitt handledda bevakningsarbete.

Beräknad tid  8 timmar.
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Ämne  Konflikthantering och självskydd

Innehåll   Konflikthantering och annan yrkespsykologi. 
Säkerhetstänkande, greppteknik, användande av 
utrustning såsom föreskriven gummibatong, hand-
fängsel och rollspel.

Mål   Att ge deltagarna en fördjupad kunskap i konflikt-
hantering så att de ges bättre förutsättningar att 
lösa konfliktsituationer utan att behöva använda 
våld. I de fall våld måste användas ska de ha 
tränats så att bara det våld som behövs för att lösa 
uppgiften används.

Genomförande   Målet ska uppnås genom att med utgångspunkt 
från Rikspolisstyrelsens handbok i självskydd 
lämpliga metoder lärs ut i teori och praktik om hur 
man avvärjer angrepp mot kroppen genom att 
använda grepp, handfängsel och gummibatong. 
Den praktiska delen ska bl.a. bestå av ett rollspel. 
Om möjligt ska undervisningen utgå från någon 
verklighetsbaserad konfliktsituation som väktaren 
varit med om. Samtliga moment i självskyddsdelen 
ska ledas av en person som med godkänt resultat 
genomgått Rikspolisstyrelsens instruktörsutbild-
ning i konflikthantering med kommunikation och 
självskydd.

Beräknad tid  8 timmar.

Ämne  Arbetsmiljö

Innehåll   Arbetsmiljölagen (1977:1160) och väktarens  
arbetsmiljö.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
övergripande kunskap om bevakningsföretagets 
arbetsmiljöansvar bl a i förhållande till kundens 
ansvar och hur väktaren genom egna åtgärder kan 
förebygga och undvika risker i sin arbetsmiljö.

Genomförande   Målet ska uppnås genom undervisning och genom 
att diskutera deltagarnas erfarenheter.

Beräknad tid  8 timmar.

Ämne  Samhällets rättsvårdande myndigheter

Innehåll   Polisens, åklagarmyndighetens, domstolarnas och 
kriminalvårdens organisation och roll i rättskedjan.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
övergripande kunskap om bevakningsföretagens 
och de rättsvårdande myndigheternas organisa-
tion och deras roller i samhällets brottsbekämpan-
de verksamhet.

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och diskussioner med utgångspunkt i deltagarnas 
egna kontakter med de berörda enheterna.

Beräknad tid  2 timmar.

Ämne  Droger

Innehåll   Svensk narkotikapolitik, preparatkännedom och 
symptom.

Mål   Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha fått 
övergripande kunskap om svensk narkotikapolitik, 
hur de vanligast förekommande drogerna ser ut 
och symptom på påverkan av dessa.

Genomförande   Målet ska uppnås genom undervisning. De vanli-
gaste preparaten ska om möjligt förevisas genom 
Polisens försorg. Om så inte sker ska bilder på 
preparaten visas för deltagarna.

Beräknad tid  2 timmar.

Ämne  Skriftligt och praktiskt prov

Innehåll   Ett skriftligt prov som tar sikte på de ämnen som 
behandlats under utbildningen och ett praktiskt 
prov.

Genomförande   Deltagarna ska för att bli godkända klara såväl ett 
skriftligt som praktiskt prov.  
Det praktiska provet ska utföras i form av ett roll-
spel där deltagarna på ett godtagbart sätt ska lösa 
en konstruerad konfliktsituation med hjälp av den 
kunskap de fått i utbildningen.

Beräknad tid  4 timmar.
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Bilaga	2

Fortbildning	för	väktare	(exempel)
Ämnesval och omfattning får anpassas efter det verksamhetsslag  
som väktaren utför

30 lektionstimmar

Ämne   Regler som styr bevakningsföretagens  
bevakningsverksamhet

Innehåll   Lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om 
bevakningsföretag samt Rikspolisstyrelsen före-
skrifter och allmänna råd till bevakningsföretag 
(RPSFS 2009: 18, FAP 579-2).

Mål   Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en övergripande information om vilka krav som 
ställs på auktoriserade bevaknings- och utbild-
ningsföretag, vad sådana företag får åta sig för 
arbetsuppgifter, samt vilka former av bevakning 
som fordrar särskild föreskriven utbildning.

Genomförande   Målet uppnås genom undervisning i grupp. Syftet 
med bestämmelserna i de uppräknade författning-
arna ska gås igenom.

Beräknad tid  2 timmar.

Ämne  Bevakningsjuridik

Innehåll   2 kap. regeringsformen, 24 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken (RB), 27 kap. 4 § RB, 23 och 24 
kap. brottsbalken samt kriterierna för de mest rele-
vanta brotten i denna balk, 14 § lagen (1964:163) 
om införande av brottsbalken, 10 § första stycket 
2, 19 § första stycket 1 och 29 § polislagen 
(1984:387), lagen (1998:150) om allmän kameraö-
vervakning samt dokumentation över frihetsberö-
vande enligt 9 kap. 1 § FAP 579-2.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha blivit 
uppdaterad på lagändringar och ändrad rättspraxis 
inom bevakningsjuridiken. Han eller hon ska vidare 
ha fått en övergripande information om övriga 
relevanta bestämmelser som styr väktares bevak-
ningsarbete.  
Deltagaren ska också ha ökat sin färdighet att 
skriftligen redogöra för de juridiska övervägan-
den som har föregått ett gripande enligt 24 kap. 
7 § rättegångsbalken eller annat ingripande med 
anledning av brott.

Genomförande   Målet ska uppnås genom att innehållet i de 
nämnda bestämmelserna lärs ut genom problem-
baserad inlärning och undervisning samt semina-
riediskussioner med utgångspunkt från verklig-
hetsbaserade händelser ( t ex rättsfall från Högsta 
domstolen). Deltagaren ska vidare, med hänsyn till 
föreskriven rapporterings- och dokumentations-
skyldighet, öva sig i att på ett juridiskt relevant 
sätt skriftligen redogöra för de överväganden som 
föregått ett gripande eller annat ingripande med 
anledning av brott. Ämnet ska ledas av en person 
med minst tio högskolepoäng i juridik eller med 
minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid  6 timmar.

Ämne   Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om en förenklad handläggningsrutin avseende 
snatteribrott (RPSFS 2005:10, FAP 400-3)

Innehåll  FAP 400-3.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna 
tillämpa förfarandet som beskrivs i FAP 400-3 på 
ett fullgott sätt.

Genomförande   Målet ska uppnås genom dels teoretisk undervis-
ning samt genom att deltagaren får agera praktiskt 
i ett rollspel.

Beräknad tid  2 timmar.

Ämne  Tekniska hjälpmedel vid bevakningen

Innehåll   Information om utvecklingen av tekniska hjälp-
medel vid bevakning såsom fordon, värdeväskor, 
övervakningskameror, larmcentraler, larmbågar 
och andra förekommande larmanordningar.

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
fått en övergripande kännedom om utvecklingen 
av de tekniska hjälpmedel som väktare normalt 
använder i bevakningen.

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och, vid behov, genom praktisk förevisning av nya 
tekniska hjälpmedel.

Beräknad tid  2 timmar.

GUARD 
UNABLE
TO OPEN
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Ämne  Brand

Innehåll   Räddningstjänstens organisation och roll, brand-
förlopp, släckteknik, släckmedel och brandsyn.

Mål   Deltagarna ska efter utbildningen ha fått informa-
tion om utvecklingen och nya rön på brandskydds-
området och en repetition av hur bränder kan 
förebyggas samt hur man vidtar primära brandbe-
kämpande åtgärder.

Genomförande   Målet ska uppnås genom undervisning och genom 
att deltagarna praktiskt får öva att släcka en brand 
samt leda en utrymning av en eldhärjad lokal. 
Ämnet ska ledas av en person som med godkänt 
resultat lägst genomgått utbildning för räddnings-
insats (9 veckor) i Räddningsverkets regi.

Beräknad tid  6 timmar.

Ämne  Yrkesetik och moral

Innehåll   Värderingar, människosyn samt mental förbere-
delse för frestelser i bevakningsarbetet.

Mål   Deltagarna ska efter utbildningen ha fått en god 
yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt bevaknings-
arbete. Deltagarna ska även i större utsträckning 
kunna förutse och identifiera de moraliska dilem-
man och frestelser som en väktare kan utsättas för 
i samband med sitt arbete.

Genomförande   Målet ska uppnås genom att i diskussioner och 
rollspel analysera situationer som bygger på 
verkliga eller fingerade händelser. Ämnet ska ledas 
av en person med intresse och god fallenhet för 
yrkesetiska frågeställningar.

Beräknad tid  2 timmar.

Ämne  Olaga diskriminering och mänskliga beteenden

Innehåll    16 kap. 9 § brottsbalken och diskrimineringslagen 
(2008:567).

Mål  Deltagarna ska efter utbildningen ha fått en repeti-
tion över vad som avses med olaga diskriminering 
och de värderingar som denna lagstiftning bygger 
på. De ska också ha fått en övergripande informa-
tion om tankesätt och beteenden, som kan ha sin 
grund i människors trosbekännelse, nationella eller 
etniska ursprung, och deras eventuella betydelse 
vid ingripanden.

Genomförande   Målet ska uppnås genom problembaserad in-
lärning, undervisning och diskussioner utifrån 
situationer som deltagarna kommit i kontakt med 
genom bevakningsarbetet. Även övrig lagstiftning 
mot diskriminering ska gås igenom på ett övergri-
pande sätt.

Beräknad tid  1 timme.

Ämne  Konflikthantering och självskydd

Innehåll  – Konflikthantering och annan yrkespsykologi,

 – säkerhetstänkande,

 – greppteknik,

 –  tekniker för anbringande av föreskrivna hand-
fängsel,

 –  tekniker för användande av gummibatong,

 –  information om de medicinska risker som följer 
med användandet av batong och handfängsel 
och

 –   rollspel med utgångspunkt i en fingerad konflikt-
situation.

Mål   Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha re-
peterat och förbättrat sina kunskaper i konflikthan-
tering så att de i större utsträckning kan lösa kon-
fliktsituationer utan våld eller att behöva anbringa 
handfängsel. I de fall batong, handfängsel eller 
annat våld måste användas ska de ha tränats så att 
bara det våld som behövs för att lösa uppgiften 
används. Deltagaren ska också ha fått kunskap om 
de medicinska risker som följer med användandet 
av batong, handfängsel och andra former av våld.
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Genomförande   Med utgångspunkt från Rikspolisstyrelsens hand-
bok i självskydd ska lämpliga metoder repeteras 
och läras ut om hur man avvärjer angrepp mot 
kroppen genom att använda grepp, handfängsel 
och batong i såväl teori som praktik.  
Samtliga moment i självskyddsdelen ska ledas av 
en person som med godkänt resultat genomgått 
Rikspolisstyrelsens Instruktörsutbildning i konflikt-
hantering med kommunikation och självskydd.

Beräknad tid  4 timmar.

Ämne  Akutsjukvård

Innehåll   L-ABC (livshotande läge, andning, blödning och 
chock), HLR (hjärt-lungräddning).

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en repetition i L-ABC och kunna ge första hjälpen.

Genomförande   Målet ska uppnås genom teori och praktiska  
övningar. Ämnet ska ledas av en legitimerad sjuk-
sköterska eller annan person med minst motsva-
rande kunskapsnivå i ämnet.

Beräknad tid  3 timmar.

Ämne  Skriftligt och praktiskt prov

Innehåll   Ett skriftlig prov med frågor som tar sikte på de 
ämnen som behandlats under utbildningen och ett 
praktisk prov.

Genomförande   Deltagarna ska för att bli godkända klara såväl ett 
skriftligt som praktiskt prov. Det praktiska provet 
ska utföras i form av ett rollspel där deltagarna på 
ett godtagbart sätt ska lösa en konstruerad bevak-
ningsuppgift med hjälp av den kunskap de fått i 
utbildningen.

Beräknad tid  2 timmar.

Bilaga	3

Utbildning	för	föreståndare
44 lektionstimmar

Ämne  Regler som styr bevakningsföretagens  
bevakningsverksamhet

Innehåll   Lag (1974:191) och förordning (1989:149) om 
bevakningsföretag samt Rikspolisstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och 
förordningen (1989:149) om bevakningsföretag. 

Mål  Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en ingående kunskap om de krav som lagstiftaren 
ställer på auktoriserade utbildnings- och bevak-
ningsföretag samt vad sådana företag får åta sig för 
arbetsuppgifter. Deltagaren ska också känna till de 
krav som ställs på en väktare, vilka olika former av 
bevakning som fordrar särskild föreskriven utbild-
ning och vilken utrustning som ska och får bäras. 

Genomförande  Målet ska uppnås genom undervisning i grupp. 
Syftet med bestämmelser i de uppräknade för-
fattningarna ska gås igenom noggrant. Utbild-
ningsmomentet ska ledas av en person med 10 
högskolepoäng i juridik eller med motsvarande 
kunskapsnivå. 

Beräknad tid  16 timmar. 
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Ämne  Föreståndarens roll och ansvar 

Innehåll   Föreståndarens ansvar för att företagets verksamhet 
utförs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt samt 
i överensstämmelse med god sed. Föreståndarens 
skyldighet att se till att företagets personal är lagly-
dig och lämplig, har föreskriven utbildning, uniform 
och utrustning i övrigt. Föreståndarens kontakter 
med och ansvar mot länsstyrelsen och kunder. 
Vidare föreståndarens ansvar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande regler, t ex yrkestra-
fiklagen (1998:490), vapenlagen (1996:67) m fl. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en ingående kunskap om de uppgifter och ansvar 
som åvilar en föreståndare och vilken organisato-
risk ställning han eller hon ska ha i företaget för att 
kunna fullgöra sitt arbete på ett fullgott sätt. Delta-
garen ska vidare ha fått konkret kunskap om vilka 
åtgärder som bör vidtas, i företaget och gentemot 
länsstyrelsen och kund, för att komma till rätta 
med felaktigheter i verksamheten. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och genom rollspel där deltagaren i fingerade 
konfliktsituationer får öva sig att fullgöra de upp-
gifter som åvilar föreståndaren. 

Beräknad tid  6 timmar. 

Ämne  Arbetsrätt 

Innehåll   Lagen (1982:80) om anställningsskydd, lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 
arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetstidslagen 
(1982:673), arbetstidsavtal och för bevakningsar-
betet relevanta föreskrifter i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en övergripande kunskap i de arbetsrättsliga be-
stämmelser som är relevanta när bevakningsarbete 
utförs. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom att deltagarna under-
visas i grupp. Utbildningsmomentet ska ledas av 
en person med 10 poäng i juridik eller med minst 
motsvarande kunskapsnivå. 

Beräknad tid  6 timmar. 

Ämne  Samhällets rättsvårdande myndigheter 

Innehåll   Polisens, åklagarmyndighetens, domstolarnas och 
kriminalvårdens organisation, roller och uppgifter i 
rättskedjan. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
övergripande kunskap om de rättsvårdande myn-
digheter som bevakningsföretag ofta har kontakter 
med och dessa myndigheters organisation och roll 
i samhällets brottsbekämpande verksamhet. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och diskussioner. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt bevakningsföretagens kontakter med 
polismyndigheterna. 

Beräknad tid  4 timmar. 

Ämne   Redovisning och skatterätt 

Innehåll   Bokföringslagen (1999:1078), inkomstskattelagen 
(1999:1229) och lagen (1968:430) om mervärdes-
skatt m.fl. Mål Deltagaren ska efter utbildningsmo-
mentet ha fått en övergripande kunskap om före-
tags skyldighet att bokföra transaktioner, upprätta 
årsredovisning samt att betala skatt. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom undervisning i grupp. 
Utbildningsmomentet ska ledas av en person 
med 10 poäng i ekonomi eller skatterätt eller med 
minst motsvarande kunskapsnivå. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne   Skriftligt och praktiskt prov 

Innehåll   Ett skriftligt prov som tar sikte på de ämnen som 
behandlats under utbildningen och ett praktisk 
prov. 

Genomförande   Deltagarna ska för att bli godkända klara såväl ett 
skriftligt som praktiskt prov i form av ett rollspel. 
Det praktiska provet ska utföras i form av ett roll-
spel där deltagarna på ett godtagbart sätt ska lösa 
en konstruerad konfliktsituation med hjälp av den 
kunskap de fått i utbildningen. 

Beräknad tid  4 timmar. 
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Bilaga	4	

Utbildning	i	värdetransport	
50 lektionstimmar 

Endast den som genomgått fullständig väktargrundutbildning får 
antas till utbildningen. 

Ämne  Allmänt om värdetransporter 

Innehåll   Lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om 
bevakningsföretag, arbetsmiljölagen (1977:1160) 
och Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmän-
na råd till lagen (1974:191) och förordningen 
(1989:149) om bevakningsföretag (RPSFS 2009: 
18, FAP 579-2). 

Mål   Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha en 
god kunskap om vilka bestämmelser som gäller för 
auktoriserade bevakningsföretag i allmänhet och 
för företag som utför värdetransporter i synnerhet. 

Genomförande   Utbildningsmomentet ska ledas av en person med 
10 poäng i juridik eller med minst motsvarande 
kunskapsnivå Målet ska uppnås genom teoretisk 
undervisning. 

Beräknad tid  4 timmar. 

Ämne  Tekniska hjälpmedel vid bevakningen 

Innehåll   8 kap. FAP 579-2 med inriktning på värdeväskor, 
larmcentraler, infärgning m.m. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet känna 
till och kunna hantera de tekniska hjälpmedel som 
föreskrivs för värdetransporter. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom både teoretisk och 
praktiskt undervisning. Grundläggande teoretisk 
undervisning ska ges om funktionen hos olika 
tekniska hjälpmedlen samt vad som måste beak-
tas när olika hjälpmedel kombineras. Deltagarna 
ska praktiskt öva sig i att hantera de hjälpmedel 
som normalt används vid värdetransporter och få 
vetskap om hur ATM-maskiner fylls på. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne  Arbetsetik och moral 

Innehåll   Värderingar samt mental förberedelse för de fres-
telser som kan uppstå i samband med värdetran-
sportarbete. Kunskap om relationen bevaknings-
företag, väktare och kund. Hantering av känslig 
information. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
fått en god yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt 
värdetransportarbete. Deltagaren ska vidare vara 
mentalt förberedd på dels de frestelser som kan 
uppstå när stora summor pengar hanteras, dels att 
kriminella personer försöker närma sig i syfte att 
söka information om värdetransporter i brottsligt 
syfte. Deltagaren ska även göras medveten om ris-
kerna med spridande av information både internt 
och externt samt vikten av särskild uppmärksam-
het och noggrannhet i arbetet. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom diskussioner i grupp och 
rollspel. Beräknad tid 6 timmar. 

Ämne  Brottsliga angrepp 

Innehåll   8 kap. 1, 4, 5, 6, 8 och 12 §§ brottsbalken, rätte-
gångsbalken, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om fingeravtryck och annan signale-
mentsupptagning (RPSFS 2005:12, FAP 473-1) och 
Polisens och larmcentralers rutiner. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
kunskap om rekvisiten för de brott som anges 
ovan och vidare kännedom om förberedelse eller 
försök till dessa brott. Deltagaren ska känna till 
hur polis eller larmcentral larmas, kunna lämna 
uppgifter om signalement, samt ha kännedom om 
hur brott mot värdetransporter utreds och vilka 
uppgifter som är särskilt viktiga. 

Genomförande   Utbildningsmomentet ska ledas av en person med 
10 poäng i juridik eller med minst motsvarande 
kunskapsnivå Målet ska uppnås genom teoretisk 
undervisning. 

Beräknad tid   6 timmar. 
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Ämne  Riskanalys

Innehåll   Analys av risker vid värdetransporter, mental före-
beredelse, trafikförordningen (1998:1276). 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
fått en ökad kunskap om riskerna för brott vid 
värdetransportarbete och hur dessa kan förebyg-
gas genom mental förberedelse och fortlöpande 
riskanalys. Deltagaren ska även ha fått en god 
kunskap om taktisk körning, variation av rutter, re-
levanta trafikbestämmelser och fordons placering 
vid i- och urlastning. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom både teoretisk och 
praktisk undervisning. I den teoretiska undervis-
ningen ska läras ut kunskap om riskanalys, mental 
förberedelse och vilka situationer som kan vara 
särskilt riskfyllda. I den praktiska delen ska deltaga-
ren agera i ett rollspel där deltagaren får tillämpa 
den kunskap han eller hon fått i mental förbere-
delse, fortlöpande riskanalys, taktisk körning och 
placering av fordon vid i- och urlastning under 
en värdetransport. Ämnet ska ledas av en person 
med gedigen erfarenhet av värdetransport. 

Beräknad tid  12 timmar. 

Ämne  Skriftligt och praktiskt prov 

Innehåll  Skriftligt och praktiskt prov. 

Genomförande   Deltagaren ska göra såväl ett teoretiskt som prak-
tiskt prov för att visa att han eller hon tillgodogjort 
sig den kunskap som lärts ut under utbildningen. 
Vid det praktiska provet ska deltagaren göra en 
fortlöpande riskanalys av en fingerad värdetran-
sport. Värdetransporten ska ha flera stopp på vä-
gen och en fingerad påfyllning av en ATM-maskin 
ska ingå. Hotbilder ska finnas med, men något full-
bordat rån ska inte ske. Deltagaren ska därvid visa 
att han eller hon är väl förtrogen med de tekniska 
hjälpmedlens funktion och att han på ett fullgott 
sätt tillgodogjort sig kunskap om taktisk placering 
av värdefordon, signalement och larmrutiner hos 
både larmcentral och polismyndighetens länskom-
munikationscentral.  
Vid det skriftliga provet ska deltagaren visa att han 
eller hon är väl förtrogen med de bestämmelser 
som gäller för auktoriserade bevakningsföretag i 
allmänhet och värdetransportföretag i synnerhet. 

Beräknad tid  14 timmar. 

Bilaga	5	

Utbildning	för	butikskontrollanter	
40 lektionstimmar 

Endast den som genomgått fullständig väktargrundutbildning får 
antas till utbildningen. 

Ämne  Butikskontroll 

Innehåll   Begreppen svinn och butikskontroll. Butikskontrol-
lantens uppgifter och roll i arbetet med att minska 
svinnet i varuhus och butiker. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha kän-
nedom om hur varuhus och butiker arbetar för att 
minska svinnet, butikskontrollantens roll i detta ar-
bete och vilka bevakningsuppgifter som innefattas 
i begreppet butikskontroll. Deltagaren ska vidare 
ha fått en allmän kunskap om hur omfattningen av 
svinnet utvecklats genom åren och hur stor del av 
detta som bedöms orsakas av stölder och liknande. 

Genomförande   Målet bör uppnås genom teoretisk undervisning i 
grupp. 

Beräknad tid  2 timmar. 
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Ämne  Bevakningsjuridik 

Innehåll   24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken, 27 
kap. 4 § RB, 8, 12, 23 och 24 kap. brottsbalken, 14 
§ lagen (1964:163) om införande av brottsbalken, 
10 § första stycket 2, 19 § första stycket 1 och 29 § 
polislagen (1984:387). 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
sådana juridiska kunskaper att han eller hon kan 
tillämpa de regler som styr och i övrigt är relevanta 
för en butikskontrollants arbete. Deltagaren ska 
ha särskilt god kunskap om när våld och hand-
fängsel får användas. Deltagaren ska vidare känna 
till gränsen för när ett gripande föreligger, kraven 
på uppsåt, när stöldbrott i butik ska anses vara 
fullbordat och de juridiska överväganden som ska 
göras inför ett gripande med stöd av 24 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom att innehållet i de 
nämnda bestämmelserna lärs ut genom problem-
baserad inlärning och undervisning i grupp samt 
seminariediskussioner med utgångspunkt från 
verklighetsbaserade händelser (t ex rättsfall från 
Högsta domstolen). Ämnet ska ledas av en person 
med minst tio högskolepoäng i juridik eller med 
minst motsvarande kunskapsnivå. 

Beräknad tid  10 timmar. 

Ämne  Dokumentationsskyldighet 

Innehåll   9 kap. 1 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd till lagen (1974:191) och förordningen 
(1989:149) om bevakningsföretag (RPSFS 2009: 
18, FAP 579-2). 

Mål   Deltagaren ska skriftligen bl.a. kunna redogöra 
för de juridiska överväganden som har föregått 
ett gripande enligt 24 kap. 7 § andra stycket rät-
tegångsbalken och, i förekommande fall, varför 
våld använts. Deltagaren ska även i övrigt ha fått 
kunskap för att kunna fullgöra dokumentationsskyl-
digheten som föreskrivs i 9 kap. 1 § FAP 579-2. 

Genomförande   Deltagaren ska, med beaktande av föreskriven 
rapporteringsskyldighet, utifrån verkliga eller 
konstruerade övningsexempel träna sig i att på ett 
juridiskt relevant sätt skriftligen redogöra för de 
överväganden som ska föregå ett gripande och 
varför våld använts. Deltagaren ska även i övrigt 
öva sig i att fullgöra dokumentationsskyldigheten 
som föreskrivs i 9 kap. 1 § FAP 579-2. 

Beräknad tid  4 timmar. 

Ämne  Förenklad handläggningsrutin vid snatteri 

Innehåll   Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om en förenklad handläggningsrutin avseende 
snatteribrott (RPSFS 2005:10, FAP 400-3). 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna 
tillämpa förfarandet som beskrivs i FAP 400-3 på 
ett fullgott sätt. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom dels teoretisk undervis-
ning genom att deltagaren får agera praktiskt i ett 
rollspel. 61 

Beräknad tid  4 timmar.

Ämne   Konflikthantering och självskydd i butiksmiljö 

Innehåll   Konflikthantering, taktiskt uppträdande och age-
rande i samband med ingripande i butiksmiljö. Sä-
kerhetstänkande och placering av gripen i väntan 
på polis. Självskydd och användande av handfäng-
sel. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha 
sådana kunskaper i konflikthantering att han eller 
hon kan lösa konfliktsituationer utan våld eller att 
behöva anbringa handfängsel. I de fall batong, 
handfängsel eller annat våld måste användas ska 
de ha tränats för gripanden i butiksmiljö så att 
bara det våld som behövs för att lösa uppgiften 
används. 

Genomförande   Målet ska nås genom undervisning och rollspel i 
uppbyggd butiksmiljö. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt problematiken som ofta uppstår när 
man ingriper i civila kläder. Med utgångspunkt 
från Rikspolisstyrelsens handbok i självskydd ska 
lämpliga metoder läras ut om hur man avvärjer 
angrepp mot kroppen genom att använda grepp, 
handfängsel och batong i såväl teori som praktik. 
Samtliga moment i självskyddsdelen ska ledas av 
en person som med godkänt resultat genomgått 
Rikspolisstyrelsens Instruktörsutbildning i konflikt-
hantering med kommunikation och självskydd. 
Beräknad tid 8 timmar. 
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Ämne   Butikskontrollens utförande och tillvägagångssätt 
vid snatteri 

Innehåll   Information om de vanligaste tillvägagångssätten 
vid snatteri i butik, vilka som snattar och varför. 
Butikskontrollens utförande. Uppdragsgivarens 
önskemål om butikskontrollens utförande och de 
gränser lagstiftningen anger. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en övergripande kunskap om de vanligaste tillvä-
gagångssätten vid snatteri, vilka typer av personer 
som bör övervakas extra noggrant (t ex personer 
som kan antas missbruka narkotika) och varför de 
snattar. Han eller hon ska vidare ha fått ingående 
kunskap om hur butikskontroll ska utföras för att 
ske på ett effektivt och rättssäkert sätt. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
om de vanligaste tillvägagångssätten vid snatteri i 
butik, vilka som snattar och varför. Genom prak-
tiska övningar ska vidare läras ut hur butikskontroll 
utförs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utbild-
ningsmomentet ska läras ut av en person med god 
erfarenhet av arbete som butikskontrollant. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne  Skriftligt och praktiskt prov 

Innehåll   Ett skriftligt prov med frågor som tar sikte på de 
ämnen som behandlats under utbildningen och ett 
praktiskt prov. 

Genomförande   Deltagarna ska för att bli godkända klara såväl ett 
skriftligt som praktiskt prov. Det praktiska provet 
ska utföras i form av ett rollspel där deltagarna 
på ett godtagbart sätt ska lösa en konstruerad 
konfliktsituation med hjälp av den kunskap de fått 
under utbildningen. 

Beräknad tid  4 timmar. 

Bilaga	6	

Utbildning	i	bevakning	av	enskild		
person	för	dennes	skydd	
92 lektionstimmar

Endast den som genomgått fullständig väktargrundutbildning och har 
utfört bevakning i minst två år samt är 25 år eller äldre får antas till 
utbildningen. 

Ämne   Regler som styr bevakning av enskild person för 
dennes skydd 

Innehåll   24 kap. 1, 4, 5 och 6 §§ brottsbalken, 24 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken, 10 § första stycket 
2 och 29 § polislagen (1984:387) och Rikspolis-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen 
(1974:191) om bevakningsföretag och förordning-
en (1989:149) om bevakningsföretag (RPSFS 2009: 
18, FAP 579-2). 

Mål   Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en god kunskap om vilka krav som ställs på bevak-
ningsföretag som bedriver bevakning av enskild 
person för dennes skydd och vad denna form av 
bevakning innefattar för bevakningsåtgärder. Del-
tagaren ska vidare ha fått djupgående kunskaper 
om gränserna för när och hur mycket våld som får 
användas i personskyddssituationer med stöd av 
24 kap. 1 § brottsbalken och när gripande får ske 
med stöd av 24 kap. 7 § andra stycket rättegångs-
balken. 

Genomförande   Utbildningsmomentet ska ledas av en person med 
10 poäng i juridik eller med minst motsvarande 
kunskapsnivå Målet ska uppnås genom teoretisk 
undervisning i grupp där de ovan nämnda bestäm-
melserna gås igenom noggrant. 

Beräknad tid  8 timmar. 
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Ämne  Arbetsetik och moral 

Innehåll   Förtroendet, förhållandet och integritet mellan 
kunden och personskyddsväktaren. Information 
om s k insiderbrott och sekretess. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en god yrkesetisk grund att utgå ifrån i arbetet 
som personskyddsväktare. Deltagaren ska känna 
till på vilket sätt han eller hon kan omfattas av tyst-
nadsplikt beroende på om uppdragsgivaren är en 
myndighet eller ett privat subjekt. Deltagaren ska 
därvid också ha fått sådan kunskap om förhållan-
det mellan kunden och personskyddsväktaren att 
han eller hon får förståelse för att tystnadsplikten 
bör vara reglerad i ett anställningsavtal. 

Genomförande   Målet ska nås genom seminariediskussioner och 
rollspel. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne  Risk- och hotbildsanalys 

Innehåll  Analys av hotbilder och risker. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
kunskap om hur en risk- och hotbildsanalys ska ut-
föras. Deltagaren ska också ha fått kunskap om när 
en hotbild blir så allvarlig att polis ska kontaktas. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och seminariediskussioner i grupp. Ämnet ska 
ledas av en person med gedigen erfarenhet av 
bevakning av enskild för dennes skydd. 

Beräknad tid  6 timmar. 

Ämne  Förarutbildning 

Innehåll   Trafiklagstiftning, 24 kap. 1, 4, 5 och 6 §§ brotts-
balken och bilförarutbildning. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna 
köra bil på varierande underlag så att riskerna för 
brottsliga angrepp på skyddspersonen minimeras. 
Om risken för brottsligt angrepp blir överhängande 
ska deltagaren med hjälp av de utlärda kunska-
perna genom taktisk bilkörning kunna undvika ett 
brottsligt angrepp eller, när det inte är möjligt, 
begränsa skadan. Deltagaren ska även kunna redo-
göra för relevanta trafikbestämmelser och i vilka fall 
han eller hon får bryta mot dessa bestämmelser. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och praktisk övning i bilkörning. Ämnet ska ledas 
av en person med gedigen erfarenhet av bevak-
ning av enskild person för dennes skydd. 

Beräknad tid  16 timmar. 

Ämne  Konflikthantering och självskydd 

Innehåll   Övning i konflikthantering och självskydd. Mental 
förberedelse och stresshantering. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
kunskap i konflikthantering och självskydd så att han 
eller hon vid angrepp kan förebygga, förhindra eller 
minimera skada på sig själv och skyddspersonen. 
Deltagaren ska ha fått en övergripande kunskap om 
mental förberedelse och stresshantering. 

Genomförande   Målet ska nås genom undervisning och rollspel 
i fingerade personskyddssituationer. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt problematiken som 
ofta uppstår när man ingriper i civila kläder. Med 
utgångspunkt i Rikspolisstyrelsens handbok i 
självskydd ska lämpliga metoder läras ut om hur 
man avvärjer ett angrepp mot kroppen genom 
att använda olika tekniker, grepp samt handfäng-
sel i såväl teori som praktik. Samtliga moment i 
självskyddsdelen ska ledas av en person som med 
godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens 
Instruktörsutbildning i konflikthantering med kom-
munikation och självskydd. 

Beräknad tid  6 timmar. 

Ämne  Akutsjukvård 

Innehåll   L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning och 
chock). D-HLR (Hjärt-lungräddning, defibrillator). 

Mål   Efter att ha genomgått utbildningsmomentet ska 
deltagarna kunna ge första hjälpen. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teori och praktiska öv-
ningar. Ämnet ska ledas av en legitimerad sjukskö-
terska eller annan person med minst motsvarande 
kunskapsnivå. Avsnittet med inriktning på D-HLR 
ska ledas av en person med instruktörsutbildning i 
D-HLR. 

Beräknad tid  4 timmar. 
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Ämne   Taktiskt uppträdande 

Innehåll   Taktiskt utförande av bevakning av enskild person 
för dennes skydd. 

Mål   Deltagarna ska efter utbildningsmomentet ha 
kunskap om taktiskt uppträdande vid bevakning av 
enskild person för dennes skydd. 

Genomförande   Målet ska nås genom teoretisk undervisning och 
seminariediskussioner. Ämnet ska ledas av en 
person med gedigen erfarenhet av bevakning av 
enskild person för dennes skydd. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne  Avrapportering och dokumentation 

Innehåll  Avrapportering och dokumentation. 

Mål   Deltagaren ska efter att ha genomgått ämnet på 
ett fullgott sätt kunna avrapportera ett utfört upp-
drag. 

Genomförande  Teoretisk undervisning och praktisk övning. 

Beräknad tid  4 timmar. 

Ämne   Samverkan med polis 

Innehåll   Samverkan med polis vid bevakning av enskild 
person för dennes skydd. 

Mål   Deltagaren ska efter att ha genomgått ämnet ha 
fått kunskap om vikten av samverkan och informa-
tionsutbyte med polismyndigheterna och i före-
kommande fall med Rikspolisstyrelsen vid bevak-
ning av enskild person för dennes skydd. 

Genomförande   Teoretisk undervisning. Ämnet ska ledas av en 
person med gedigen erfarenhet av bevakning av 
enskild för dennes skydd. 

Beräknad tid  2 timmar. 

Ämne  Praktiskt övning 

Innehåll  En sammanfattning av samtliga ämnen. 

Mål   Deltagaren ska vara väl förtrogen med hur man i 
praktiken utför ett personskyddsuppdrag på ett 
betryggande sätt med beaktande av den kunskap 
som lärts ut under utbildningen. 

Genomförande   Deltagaren ska genomföra ett fingerat person-
skyddsuppdrag. Uppdraget ska planeras utifrån 
risk- och hotbildsanalys, innehålla mental förbere-
delse och genomföras med beaktande av taktiskt 
uppträdande både som objektsbevakning med 
fordon men även till fots. I momentet ska själv-
skydd och akutsjukvård ingå. Varje uppdrag ska 
utvärderas så att deltagarna får en återkoppling. 
Ämnet ska ledas av en person med gedigen erfa-
renhet av bevakning av enskild person för dennes 
skydd. 

Beräknad tid  14 timmar. 

Ämne  Skriftligt och praktiskt prov 

Innehåll  Skriftligt och praktiskt prov. 

Mål   Deltagaren ska vara väl förtrogen med att i prak-
tiken kunna utföra ett personskyddsuppdrag på 
ett betryggande sätt med beaktande av samtliga 
ämnen i kursen. Deltagaren ska även skriftligen 
kunna redogöra för de bestämmelser som styr en 
personskyddsväktares bevakningsarbete. 

Genomförande   Deltagaren ska genomföra ett skriftligt prov. Däref-
ter ska deltagaren, enskilt eller i grupp, genomföra 
ett fingerat personskyddsuppdrag. Uppdraget ska 
planeras utifrån risk- och hotbildsanalys, innehålla 
mental förberedelse och genomföras med be-
aktande av taktiskt uppträdande. Uppdraget ska 
därefter genomföras som objektsbevakning med 
fordon men även till fots. I momentet ska själv-
skydd och akutsjukvård ingå. Deltagaren ska för 
att bli godkänd klara både det skriftliga och det 
praktiska provet. 

Beräknad tid  16 timmar. 
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Bilaga	7	

Batonger	som	får	bäras	av	väktare	
Batonger som uppfyller kraven i avsnitt 1 och 2 får bäras av väktare 
som genomgått föreskriven utbildning för detta. 

1. Teknisk beskrivning av gummibatong för väktare 
Väktare får när han eller hon utför bevakning endast bära och använ-
da gummibatong med egenskaper enligt följande. 

Färg: svart 

Format: 

Greppytan ska vara tillverkad på ett sådant sätt att den ej upplevs 
som svettframkallande. 

Batongens greppyta (gummimaterial eller dylikt) ska vara fastsatt på 
sådant sätt att det inte kan glida eller lossna utan användande av 
verktyg. Greppytan bör dock gå att byta ut. 

Batongen ska vara enkel att fälla ut och fälla ihop. Batongen ska vara 
konstruerad på sådant sätt att den håller sig kvar i infällt respektive 
utfällt läge tills användaren önskar annat. 

Batongen ska ha svart ytbeläggning. Ytbeläggningen ska vara så slit-
stark att den tål en flerårig nötning och bör kunna motstå skador som 
kan uppstå om batongen tappas från cirka 1 meters höjd vid uppre-
pade tillfällen i hårt underlag. 

2.2 Detaljkrav 
Batongen ska vara tillverkad av stål och får vara 21” eller 26” i utfällt läge. 

Batongen ska vara konstruerad på sådant sätt att ytterspetsen har en 
väl avrundad form och har en större diameter än batongens angräns-
ande sista sektion i form av en kula, cylinder eller liknande. 

2.3 Miljötålighet 
Batongen ska utan prestandanedsättning klara de miljöer den möter i 
sin applikation i hela Sverige. Batongen ska oförpackad och i ett ope-
rativt läge tåla miljöer som motsvarar användning i utomhusmiljö. 

Detta betyder att batongen utan prestandanedsättning, ska kunna an-
vändas i temperaturer mellan –25 och +40°C. Batongen ska tåla lag-
ring och transport i temperaturer mellan –40 och +70°C med bibehål-
len funktion. Batongen ska tåla nedsmutsning, oljespill, is, saltvatten 
etc. vilket kan förekomma vid/under ett fordon. 

I övrigt ska batongen utan prestandanedsättning motstå miljötålig-
hetsprovning enligt avsnitten 2.3.1.- 2.3.3.

2.3.1 Saltdimmeprovning 
Provningen ska utföras enligt IEC 68-2-52 test Kb, 3 cykler. Batongen 
ska uppfylla kraven enligt ISO 4540, R8 (angripen area: 0,1 - 0,25 % 
av totalyta). 

2.3.2 Temperatur, värme 
Batongen ska klara +40 ºC i 16 timmar. Provningen ska utföras enligt 
IEC 68-2-2, test Bd. Batongen ska minst 200 gånger expanderas res-
pektive fällas ihop före, efter och under provning. 

2.3.3 Temperatur, kyla 
Batongen ska klara -25ºC i 16 timmar. 

Provningen ska utföras enligt IEC 68-2-1, test Ad. 

Batongen ska minst 20 gånger expanderas respektive fällas ihop före, 
efter och under provning. 

2.4 Mekanisk prövning 
Definition: 
1. Fbp = elastiska böjkraften 
2. Fbm = maximala böjkraften 
3. Fdm = maximala dragkraften 
4. HV30 = hårdhet enligt Vickers HV30 

Material: 
1. Gummi – homogent utan blåsor  
för handtaget: svart yt- eller genomfärgat naturgummi hårdhetsgrad 
70–75 grader IRH  
för övrigt: svart naturgummi, hårdhetsgrad ca 60 grader IRH. 

2. Stålrör, härdat: SIS 142225, 18 dy X 1 mm.  
Stålröret ska vara koncentriskt belagt med gummi på sådant sätt att 
en jämn tjockleksökning erhålls från handtaget till batongens spets. 
Vid handtaget ska gummitjockleken vara minst 4 mm (från stålröret) 
och vid batongens tjockaste del minst 10 mm. 

3. Handrem av nylonband. 

4. Bärbygel av rostfritt stål 18/8. 

5. Uniformsknapp av förgylld metall med horisontellt gående räfflor 
på konvex matterad botten med upphöjd polerad kant. 

2. Teknisk beskrivning av expanderbarbatong för väktare 
Väktare får när han eller hon utför bevakning endast bära och använ-
da expanderbar batong med egenskaper enligt följande. 

2.1 Allmänt 
Den expanderbara batongen ska kunna användas i olika former av 
bevakning och ska hålla en mycket hög kvalité. Kraven i avsnitt 2.3 
och 2.4 är minimikrav. 

Batongen ska vidare kunna användas vid skiftande temperaturer och 
klimatförhållanden och ska kunna användas vid såväl högfrekvent som 
lågfrekvent mångårig användning utan att driftstörningar uppstår eller 
att batongen eller dess ingående delar börjar rosta. 

Batongen ska ej ha skarpa kanter eller ha en konstruktion som kan 
orsaka oavsiktliga personskador. 

Batongen ska vara användarvänlig och ha en greppyta som är tillver-
kad i ett antihalksäkert material. 
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2.4.1 Böjprovning 
Böjprovningen ska utföras som en trepunkts böjprovning med provupp-
ställning enligt bilaga 2 figur A2 över två olika tvärsnitt av batongen: 

Yttersektion, se definition i figur A1. 

Övergång mellan yttersektion och centrumsektion, se definition i figur 
A1. Dimensionerna i provuppställningen ska vara enligt nedan: 

Diameter stödrulle = 20±1 mm 

Diameter belastningsrulle = 10±0,5 mm 

Stödavstånd, centrumavstånd - stödrullar = 100±1 mm 

Belastningsrullen ska placeras på halva stödavståndet. 

Vid provning över tvärsnitt 2 ska provföremålet placeras så att belast-
ningsrullens centrum är 5 mm in på centrumsektionen från övergång-
en mellan yttersektionen och centrumsektionen. 

Den elastiska böjkraften, Fbp, beräknas som kraften vid skärningen 
mellan kraftförskjutningskurvan och en parallell förskjuten linje med 
samma lutning som den linjärelastiska delen av kraftförskjutningskur-
van. Parallellförskjutningen, X, ska vara 1 mm. Den maximala böjkraf-
ten, Fbm, bestäms som maximum på kraften i kraftförskjutningskurvan. 

Se även principskissen i bilaga 3 figur A3. 

2.4.2 Dragprovning
Dragprovning ska utföras enligt principskiss figur A4. Dragbelastning-
en påförs batongen genom förskjutning av ett rörligt mothåll fäst runt 
batongens spets. Handtaget fixeras vid övergången mellan handta-
get och centrumsektionen med det fasta mothållet. Dragprovet ska 
fortskrida tills brott inträffar och den maximala dragkraften ska Fdm 
registreras. 

2.4.3 Hårdhetsprovning 
Hårdheten på batong med stålspets ska bestämmas enligt HV30 i SS 
11 25 17. 

2.4.4 Godkännande kriterium 
Kriterier för godkännande av expanderbar batonger enligt tabell 1. 

Tabell 1 
Provningsmetod Storhet Godkännande  
  kriterium 
Böjprovning  Fbp, tvärsnitt 1  >11,0 kN 
 Fbm, tvärsnitt 1  >1,5 kN 
 Fbp, tvärsnitt 2  >12,5 kN 
 Fbm, tvärsnitt 2 >15,0 kN 
Dragprovning  Fdm >25,0 kN 
Hårdhetsprovning  HV30 >350 

Kravspecifikation mekaniska prov, expanderbar batong 

Figur A1. 

Figur A2. 

Figur A3. 

Figur A4. 

Bilaga	8	

Utbildning	i	expanderbar	batong	
14 lektionstimmar 

Ämne  Expanderbar batong och konflikthantering 

Innehåll   24 kap. brottsbalken och 10 § 2 polislagen 
(1984:387), jfr 29 § samma lag, samt batongtekni-
ker och moment i form av 

 –  grundställning, 

 –  högt och lågt utslag, 

 –  ihopslag, 

 –  färdigställning, 

 –  forehand- och backhandsslag, 

 –  blockering, 

 –  medicinska risker, 

 –  mental förberedelse, 

 –  konflikthantering, 

 –  kommunikation och 

 –  kompetensprov. 

Mål Deltagaren ska efter utbildningen ha god 

 –  färdighet i att använda expanderbar batong, 

 –   kunskap i konflikthantering och kommunikation 
och 

 –   kunskap om de medicinska risker som följer 
med slag från en expanderbar batong. 

Genomförande  Målet ska uppnås genom förflyttningsövningar och 
händelsestyrda övningar. Kursen ska avslutas med 
kunskapskontroll i form av en tillämpad praktisk 
övning.  
Utbildningsmomentet ska i den praktiska delen 
ledas av en person som med godkänt resultat har 
genomgått Rikspolisstyrelsens Instruktörsutbild-
ning i konflikthantering med kommunikation och 
självskydd. 

Beräknad tid  14 timmar. 
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Bilaga	9	

Utbildning	för	hundförare	
39 timmar 

Endast den som med godkänt resultat genomgått fullständig väktar-
grundutbildning får antas till utbildningen. 

Ämne Allmän hundkunskap 

Innehåll Hundens sinnen, fattningsförmåga och beteenden. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en grundläggande kunskap om hundens sinnen, 
fattningsförmåga och hur man kan förutse hun-
dens uppträdande mot bakgrund av dessa egen-
skaper. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk och praktisk 
undervisning. Utbildningsmomentet ska ledas av 
en person, med god erfarenhet från bevakning 
med hund, som med godkänt resultat genomgått 
Rikspolisstyrelsens utbildning för utbildare av väk-
tarhundförare. 

Beräknad tid  6 timmar. 

Ämne  Hunden och lagen 

Innehåll   24 kap. 1 § brottsbalken, lagen (2007:1150) om till-
syn över hundar och katter, jaktlagen (1987:259) och 
andra författningar som innehåller bestämmelser om 
hundar. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
en övergripande kunskap om vilka regler som 
gäller för hundar i allmänhet och hur hunden får 
användas med stöd av 24 kap. 1 § brottsbalken i 
synnerhet. Deltagaren ska också ha fått kunskap 
om bevakningsföretagets skadeståndsansvar för 
skador som orsakats av hund i bevakningsarbete. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
och seminariediskussioner utifrån verkliga el-
ler fingerade situationer. Ämnet ska ledas av en 
person med minst tio högskolepoäng i juridik eller 
med minst motsvarande kunskapsnivå. 

Beräknad tid  4 timmar. 

Ämne  Lydnadsdressyr 

Innehåll   Genomgång av momenten platsliggning, skott-
oberördhet, linförighet, framförgående, inkallning, 
hopp över hinder m m. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
kunskap om vilken betydelse som lydnadsdressyr 
spelar när man medför hund i bevakningsarbete. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom praktisk träning i plats-
liggning, skottoberördhet, linförighet, framför-
gående, inkallning och hopp över hinder. Utbild-
ningsmomentet ska ledas av en person, med god 
erfarenhet från bevakning med hund, som med 
godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens 
utbildning för utbildare av väktarhundförare. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne  Skyddstjänst 

Innehåll   Avvärjande av överfall, visitation, transport av 
frihetsberövad. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått 
kunskap om hur man ska hantera en hund så att 
den i en överfallssituation, vid visitation och trans-
port av en frihetsberövad endast följer hundföra-
rens instruktioner och inte agerar självständigt. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom praktisk träning i avvärjande 
av överfall och visitation och transport av frihetsberö-
vad. Utbildningsmomentet ska ledas av en person, 
med god erfarenhet från bevakning med hund, som 
med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens 
utbildning för utbildare av väktarhundförare. 

Beräknad tid  13 timmar. 

Ämne   Tillämpade övningar 

Innehåll  Lydnadsdressyr och skyddstjänst. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet på ett 
fullgott sätt kunna föra en hund i bevakningsarbe-
te och med hjälp av hunden på ett proportioner-
ligt sätt skydda sig mot överfall, utföra visitation av 
och transportera en frihetsberövad. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom att deltagarna tränas i 
verklighetstrogna, fingerade situationer som kräver 
att de tillämpar den teoretiska kunskap de tillgo-
dogjort sig under tidigare utbildningsmoment. 
Utbildningsmomentet ska ledas av en person, med 
god erfarenhet från bevakning med hund, som med 
godkänt resultat genomgått av Rikspolisstyrelsens 
utbildning för utbildare av väktarhundförare. 

Beräknad tid  8 timmar. 
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Bilaga	10

Prövning	och	godkännande	av		
hund	och	hundekipage	

1.  Allmänt om prövning och godkännande  
av hund som ska användas i bevakning 

En hund ska för att få användas i bevakning med godkänt resultat ha 
genomgått mental- och tjänstbarhetsprov i Rikspolisstyrelsens eller 
polismyndighetens regi. Den myndighet som prövat hunden ska till-
sända godkännandemyndigheten och berört auktoriserat bevaknings-
företag ett protokoll över genomfört prov. 

Ansökan om deltagande i mental- och tjänstbarhetsprov ska ges in till 
Rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten i det län där väktaren (hund-
föraren) huvudsakligen ska tjänstgöra. 

I ansökan ska anges sökandens namn, personnummer, adress, ar-
betsgivare och syftet med ansökan. Till ansökan ska bifogas intyg om 
märkning enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

1.1 Definitioner 
Med besiktningsman ska i denna författning förstås polishundförare 
som är instruktörsutbildad och som genomgått av Rikspolisstyrelsen 
för ändamålet beslutad utbildning i hundtjänst och som är godkänd 
av Rikspolisstyrelsen. Besiktningsman är även utbildad provledare och 
behörig att genomföra lämplighetstes och tjänstbarhetsprov för polis- 
och väktarhundar. 

Med provledare ska i denna författning förstås polishundförare som 
är instruktörsutbildad och som genomgått av Rikspolisstyrelsen för 
ändamålet beslutad utbildning i hundtjänst och som är godkänd av 
Rikspolisstyrelsen. Provledare är behörig att genomföra tjänstbarhets-
prov för polis- och väktarhundar. 

2. Lämplighetstest 
Lämplighetstest ska utföras av besiktningsman och får genomföras 
med hundar som har uppnått 18 men inte 48 månaders ålder. Om det 
finns särskilda skäl får även andra hundar prövas, dock att en hund 
som uppnått 48 månaders ålder endast får prövas i anlagsprov samt i 
fråga om den är skottfast. 

Lämplighetstest ska bedömas enligt den av Rikspolisstyrelsen god-
kända kod- och värdetabellen för lämplighetstest som finns i Rikspo-
lisstyrelsens formulärsamling. En sammanfattning av hundens lämp-
lighet för användning i bevakning ska vid provningstillfället lämnas 
till hundägaren, hundföraren samt till den som ansvarar för hunden 
och hundförarens träning och utbildning inom bevakningsföretaget. 
En hund som genomgått lämplighetstest enligt denna bilaga får inte 
prövas igen utan Rikspolisstyrelsens godkännande. 

3. Tjänstbarhetsprov 
Endast en hund som med godkänt resultat genomgått lämplighets-
test får genomgå tjänstbarhetsprov. 

Tjänstbarhetsprov ska ledas av en provledare och får endast genom-
föras på hund som är 18 månader gammal eller äldre. För att hunden 
ska få betyget godkänt krävs att hunden klarar samtliga delprov. 
Proven ska genomföras sammanhängande under en dag. 

Vid bedömningen av om hunden klarat delproven ska betygen god-
känd eller ej godkänd användas. Om tvivel uppstår om hunden klarat 
ett delprov eller inte ska hänsyn tas till om hunden genomfört hela 
momentet. 

När delproven är genomförda ska provledaren avge en sammantagen 
tjänstbarhetsbedömning med betygen godkänd eller ej godkänd. 
Avlagt tjänstbarhetsprov ska redovisas i protokollform på Rikspolissty-
relsens blankett, Prövning av väktarhund i bevakningstjänst, tjänst-
barhetsprov. Hund som inte blivit godkänd i ett delprov får göra om 
detta inom två månader. 

Tjänstbarhetsprov ska avläggas varje år. Det får dock inte dröja längre 
tid än 14 månader mellan prövningstillfällena. Om hunden inte har 
avlagt godkänt tjänstbarhetsprov inom föreskriven tid får den inte 
användas i bevakningsarbete. 

Allmänt om bedömningen vid tjänstbarhetsprov 
Tjänstbarhetsprov består av två delprov, ett lydnadsprov (se avsnitt 
2.1) och ett skyddstjänstprov (avsnitt 2.2). Dessa delprov är indelade 
i ett antal moment. Till varje moment finns föreskrivet hur det ska 
genomföras (uppläggning) och hur det ska bedömas (bedömning). 

Med utgångsställning menas att hunden befinner sig sittande vid 
förarens vänstra sida. När hunden ansluter till föraren får den inta sit-
tande ställning framför denne och sedan kommenderas till utgångs-
ställning. Föraren ska i samtliga moment följa givna anvisningar. 

Alla avvikelser från momentets rätta utförande ska påverka bedöm-
ningen. Hund som tjuvstartar men genast kan återkallas ändock 
erhålla betyget godkänt. Hund som inte lyder tredje kommandot ska 
underkännas. Extra kommandon, tecken utöver de tillåtna ska påverka 
bedömningen av betyget beroende på intensitet. Bedömningen ska 
påbörjas efter provledarens anvisning. Om ett moment måste avbry-
tas ska kommandot ”avbryt” användas. 
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3.1 Lydnadsprov 
Lydnadsprovet ska bestå av nedan uppräknade moment. 

3.1.1 Platsliggning
Momentet ska genomföras med fler än en hund. Förarna ska lägga 
hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsna 
sig gående till ca 30 meters avstånd och stanna vända mot och 
synliga för hundarna. Hundarna ska ligga kvar i 5 minuter utan att 
förflytta sig. 

Föraren får under momentet inte påverka hunden. När föraren lämnar 
hunden får han endast använda kommandot ”stanna kvar”. 

Uppläggning 
Momentet börjar med förare och hund i utgångsställning på anvisad 
plats. Momentet är slut när momentet skottoberördhet påbörjas. Tiden 
ska räknas från det att förarna intagit av provledaren anvisad plats. 

Bedömning 
Hund som sätter sig kan erhålla betyget godkänt. Hund som ställer 
sig eller kryper mer än 3 meter ska underkännas. 

3.1.2 Skottoberördhet 
I anslutning till föregående moment ska avlossas, ca 50 meter från 
hundarna, 5 skott efter varandra varvid hundarna ska kvarligga på sina 
platser. Föraren får under momentet inte påverka hunden. 

Uppläggning 
Före momentets början får en hund som lämnat sin plats i föregående 
moment läggas om, dock högst en gång. Momentet börjar när första 
skottet avlossas och är slut när förarna återvänt och på provledarens 
kommando beordrat hundarna i utgångsställning. Skytten ska vara 
utplacerad innan momentet platsliggning påbörjas. 

Bedömning 
Hund som sätter sig kan erhålla betyget godkänt. Hund som ställer 
sig eller kryper mer än 3 meter ska underkännas. 

3.1.3 Linförighet (hunden kopplad) 
Hunden, som föres i fritt hängande koppel, ska villigt följa föraren 
på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med 
förarens knä. 

Linförighet ska prövas i olika gångarter och i samband med vänd-
ningar. När föraren gör halt ska hunden utan kommando stanna i 
utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid tempoväxlingar får 
kommandot upprepas. 

Uppläggning 
Momentet börjar och slutar på provledarens kommando med hunden 
i utgångsställning. Det åligger provledaren att tillse att hunden föres i 
fritt hängande koppel. 

Bedömning 
Hund som under större delen av momentet förs i stramt koppel 
(stretar) ska inte godkännas. Samma sak gäller hund som släpar och 
upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt ska läggas vid hundens 
förmåga att anpassa sig till förarens rörelser så att den inte stänger, 
tränger eller sätter sig snett och sent. 

3.1.4 Framförgående (hunden kopplad) 
På kommando ska hunden under marsch gå framför föraren i kopplets 
längd. När föraren gör halt ska hunden på kommando genast stanna. 
Provet utförs även i omvänd marschriktning. 

Uppläggning 
Momentet börjar på provledarens tillsägelse med hunden i utgångs-
ställning och är slut då föraren anslutit till hunden efter halt i omvänd 
marschriktning och hunden på kommando intagit utgångsställning. 

Bedömning 
För en hund som stretar, nosar, inte håller avståndet eller sätter sig vid 
halter påverkas bedömningen. Tillåts hunden helt bestämma riktning-
en ska den underkännas. Hund som vänder tillbaka och någon gång 
befinner sig bakom eller i jämnhöjd med föraren ska underkännas. 

3.1.5 Inkallning 
Efter föregående moment, då hunden intagit utgångsställning, går 
föraren 50 meter från hunden och stannar vänd mot hunden varefter 
den kallas in. 

Uppläggning 
Momentet börjar när föraren på provledarens tillsägelse lämnar 
hunden. Momentet är slut när hunden intagit utgångsställning hos 
föraren. Hunden inkallas på provledarens tillsägelse. Bedömning För 
hund som inte sitter kvar medan föraren avlägsnar sig påverkas be-
dömningen. Lämnar den sin plats mer än 3 meter ska den underkän-
nas. Stor vikt ska läggas vid hundens snabbhet. 

3.1.6 Hopp över hinder 
Hunden ska, från utgångsställning, på kommando, fritt hoppa över 
hindret. På kommando ska hunden stanna på andra sidan av hindret 
i valfri ställning. Föraren anmäler hundens ställning före momentets 
början. 

Uppläggning
Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd från 
hindret med hunden i utgångsställning. Hoppet sker på provledarens 
tillsägelse. Momentet avslutas när hunden intagit angiven ställning på 
motsatta sidan. Hindret ska vara 85 cm högt och 100 cm brett samt 
täckt. 

Bedömning 
För en hund som vidrör hindret påverkas bedömningen. Hund som 
tar lättare stöd eller inte intar anmäld ställning kan erhålla högst bety-
get godkänt. Hund som river hindret ska underkännas. 
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3.2 Skyddstjänstprov 
Den grundläggande synen i skyddsarbetet ska vara att hunden inte 
får agera självständigt utan kommando från föraren utom i de fall 
föraren eller hunden utsätts för överraskande angrepp. 

Med angrepp menas att hunden biter skyddsfigurant. Bedömningen 
ska i hög grad påverkas av hundens vilja att försvara föraren. Ett 
alltför lamt angrepp ska medföra ett underkännande av momentet. 
Hunden ska också utnyttja första tillfället till angrepp. Hunden ska 
angripa så länge figuranten agerar. 

Vid angrepp från hunden ska hunden upphöra med angreppet på 
förarens kommando. Hund som dröjer alltför länge med att upphöra 
med angreppet ska underkännas i momentet. En annan detalj som 
ska påverka bedömningen är vilka åthävor föraren använder för att få 
hunden att sluta med att angripa. 

När hunden släppt sitt bett får föraren kommendera in hunden till 
sidan. Här beaktas särskilt upprepande kommandon och åthävor 
samt hundens fortlöpande bevakning av figuranten. Skyddstjänstprov 
består av nedan uppräknade moment. 

3.2.1 Avvärjande av överfall 
Hundföraren ska gå med hunden vid fot kopplad efter en anvisad 
sträcka. Från ett dolt gömställe och på ett avstånd av ca 10 meter ska 
en skyddsfigurant, iförd skyddsärm, springa snett framifrån till hotfullt 
angrepp mot föraren. Hunden får angripa endast efter förarens kom-
mando eller då fara föreligger. Hunden ska upphöra med angreppet 
på förarens kommando. 

Uppläggning 
Momentet börjar på provledarens kommando och är slut när föraren 
har hunden under kontroll. 

Bedömning 
Vikt ska läggas vid hundens snabbhet och vilja att försvara, släppan-
det samt förarens förmåga att få kontroll över hunden och situationen 
efter avvärjandet/släppandet. 

3.2.2 Visitation 
Föraren ska placera hunden att bevaka figuranten varefter denne 
skyddsvisiteras. 

Uppläggning 
Momentet börjar när momentet avvärjande av överfall är slut, och är 
avslutat när föraren skyddsvisiterat figuranten och återvänt till hunden 
och hunden intagit utgångsställning. 

Bedömning 
Momentet ska underkännas om hunden angriper figuranten eller om 
föraren går mellan hund och figurant. Vikt ska läggas vid hundens 
förmåga att upprätthålla en effektiv bevakning av figuranten. 

3.2.3 Transport 
Föraren, med hunden gående vid sidan, kommenderar figuranten för 
transport. Figuranten ska transporteras enligt provledarens anvisningar. 

Uppläggning 
I anslutning till föregående moment börjar momentet transport. 
Momentet genomförs enligt provledarens anvisningar. Figuranten 
ska transporteras ca 50 meter och med minst en riktningsförändring. 
Föraren kommenderar figuranten att, efter provledarens anvisningar, 
gå framför sig och går själv med hunden vid sidan ca 5 meter bakom. 

Bedömning 
Vikt ska läggas vid att föraren följer provledarens anvisningar beträf-
fande avstånd samt att hunden håller position vid föraren. Upprepade 
ska eller störande gnäll ska påverka bedömningen. Hund som drar sig 
före föraren och för nära figuranten ska underkännas. 

4. Fortlöpande träning 
För att ekipaget ska kunna upprätthålla den kompetens som krävs för 
att det ska klara tjänstbarhetsprovet ska det bevakningsföretag där 
hundföraren är anställd ge ekipaget möjlighet att under ledning av en 
av Rikspolisstyrelsen godkänd hundinstruktör vid minst ett tillfälle per 
månad träna de moment som anges under avsnitt 3 i denna bilaga. 

5. Utbildning av instruktörer för väktarhundförare 
Instruktör för utbildning av väktarhundförare i auktoriserat utbild-
ningsföretag ska med godkänt resultat ha genomgått enligt Rikspolis-
styrelsen utbildning för utbildare av väktarhundförare 

5.1 Behörighet att söka instruktörsutbildning  
för väktarhundförare
Sökanden behöver inte vara väktarutbildad. Om fler sökanden ansöker 
om utbildning än det finns plats för, ska en lämplighetsprövning göras. 
Vid en sådan prövning är anställning i utbildningsföretag en merit. 

5.2 Utbildningens mål och syfte 
Utbildningen ska inte omfatta fler moment än som är nödvändiga för 
att ge den blivande instruktören de kunskaper som krävs för att själv 
genomföra utbildning enligt bilaga 9. 
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Bilaga	11	

Utbildning	i	handhavande	av	skjutvapen	
43 timmar 

Endast den som med godkänt resultat har genomgått fullständig 
väktargrundutbildning, är förordnad ordningsvakt eller skyddsvaktsut-
bildad får antas till utbildningen. 

Ämne   Innehav och förvaring av bevaknings- och utbild-
ningsföretags och väktares skjutvapen 

Innehåll   2 kap. 3, 13 §§, 3 kap. 7 §, 9 kap. 2 § vapenlagen 
(1996:67), 1 kap. 3 § och 17 kap. 1 § vapenförord-
ningen (1996:70) samt 6 kap. Rikspolisstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning-
en (RPSFS 2002:9, FAP 551-3) m.fl. 4 kap. 2 – 5 §§, 
10 §, 7 kap. 1 § 1-5 Rikspolisstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om Polisens och andra statliga 
myndigheters förvaring och transport av skjutva-
pen och ammunition (RPSFS 2005:9, FAP 943-1) 
och bilaga 12 i denna författning. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna 
redogöra för innehållet i de författningsbestäm-
melser som reglerar bevaknings- och utbildnings-
företags samt väktares möjligheter att få tillstånd 
att inneha skjutvapen och hur vapnen ska förvaras. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
med utgångspunkt från relevanta författningsbe-
stämmelser. Utbildningsmomentet ska ledas av en 
person med minst 10 högskolepoäng i juridik eller 
med minst motsvarande kunskapsnivå. 

Beräknad tid  5 timmar. 

Ämne  Väktares bärande och användande av skjutvapen 

Innehåll   24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken, 8 kap. 15 § och 
bilaga 12 till denna författning. 

Mål   Deltagaren ska efter att ha genomgått ämnet 
kunna redogöra för de regler som styr när en väk-
tare får bära och använda skjutvapen. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning 
utifrån fingerade eller verkliga fallbeskrivningar. 
Utbildningsmomentet ska ledas av en person med 
minst 10 högskolepoäng i juridik eller med minst 
motsvarande kunskapsnivå. 

Beräknad tid  8 timmar. 

Ämne  Vapenkunskap 

Innehåll   Tjänstevapnets konstruktion och funktion. Vapen-
vård, ammunitionsverkan och säkerhetsregler vid 
vapenhantering. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha kun-
skap om generella säkerhetsregler vid vapenhan-
tering, konstruktion och funktion av tjänstevapnet 
samt vapenvård. Kännedom om verkan av olika 
slags ammunition. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom information om ammuni-
tions verkan samt att deltagarna under ledning av 
instruktör utbildas i vapnets konstruktion, funktion 
samt vapenvård. Egenstudier av kursmaterial ”Am-
munitions verkan II” Utbildningsmomentet ska 
ledas av en person som med godkänt resultat har 
genomgått instruktörsutbildning i tjänstevapen för 
väktare i Rikspolisstyrelsens regi. 

Beräknad tid  3 timmar. 

Ämne  Vapenhantering – Allmänna grunder 

Innehåll   Ladda och patron ur. Riktmedel, siktbild, grepp om 
vapnet, skjutställning, avfyringsteknik, precisions-
skjutning, nödvärnsdrag (utan tidskrav), uppföljning 
av skottet och andning. Åtgärder vid eldavbrott och 
magasinsbyte. Repetition av generella säkerhets-
regler samt säkerhetsregler på skjutbanan. 

Mål   Deltagaren ska förstå förutsättningarna i grundträ-
ningen och kunna utföra momenten på ett säkert 
sätt. 

Genomförande   Målet ska uppnås genom att deltagarna får prak-
tisk övning i allmänna grunder i vapenhantering. 
Utbildningsmomentet ska ledas av en person som 
med godkänt resultat har genomgått instruktörsut-
bildning i tjänstevapen för väktare i Rikspolisstyrel-
sens regi.

Beräknad tid  4 timmar. 
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Ämne  Vapenhantering – Färdighetsträning 

Innehåll   Se ”Allmänna grunder i vapenhantering”. Till-
kommer nödvärnsdrag (med tidskrav) eldgivning 
från låg färdigställning (med tidskrav), alternativa 
skjutställningar, enhandsskjutning, ficklampstekni-
ker (skjutning under sämre ljusförhållanden), skydd 
och skyl. Genom drillen som metod bygga upp ett 
automatiserat beteende vid färdighetsträningen 
och på så sätt uppnå stresstålighet i vapenhante-
ringen hos deltagaren. 

Mål   Deltagaren ska ha god kunskap och färdighet i att 
bära och hantera tjänstevapnet säkert och tjänste-
mässigt. 

Genomförande   Utbildningsmomentet ska i denna del ledas av en 
person som med godkänt resultat har genomgått 
instruktörsutbildning i tjänstevapen för väktare i 
Rikspolisstyrelsens regi. 

Beräknad tid  12 timmar. 

Ämne  Vapenhantering – Beslutsträning 

Innehåll   Vapenanvändning med stöd av 24 kap 1 och 5 §§ 
Brb. Teoretisk kunskap om adekvata nödvärnssitu-
ationer förstärks genom att deltagaren får uppleva 
att agera i motsvarande situation på ett så verklig-
hetsnära sätt som möjligt. Deltagaren får i realis-
tiska övningar träna på att tolka situationen, fatta 
adekvata beslut och därefter verkställa dem i syfte 
att lösa situationen. Upplevelsebaserade övningar 
i syfte att tydliggöra mänsklig förmåga respektive 
begränsning. 

Mål   Deltagaren ska efter utbildningsmomenten ha god 
förmåga att hantera situationer där tjänstevapnet 
kan komma till användning med stöd av nödvärns-
rätten enligt 24 kap. 1 och 5 §§ Brb. 

Genomförande   En nödvärnssituation är en komplex händelse 
där en tjänsteman har ett stort antal faktorer som 
påverkar hans/hennes förmåga att lyckas i situa-
tionen. Deltagaren ska öva på sådana situationer 
under så realistiska förhållanden som möjligt. Del-
tagaren ska efter sådana övningar ges möjlighet 
att utvärdera sin egen förmåga. Utbildningsmo-
menten ska ledas av en person som med godkänt 
resultat har genomgått instruktörsutbildning i 
tjänstevapen för väktare i Rikspolisstyrelsens regi. 

Beräknad tid  8 timmar.

Ämne  Kompetensprov 

Innehåll   Skriftligt prov på deltagarnas kunskap om den 
del av nödvärnsrätten som ger stöd för väktare 
att i vissa fall använda skjutvapen och de författ-
ningsbestämmelser som reglerar bevaknings- och 
utbildningsföretags och väktares möjligheter att få 
tillstånd att inneha skjutvapen och hur vapnen ska 
förvaras. Praktiskt prov på deltagarens färdighet 
att bära och hantera skjutvapnet. 

Mål   Det ska efter kompetensprovet stå klart om delta-
garen har den kunskap och färdighet som krävs för 
att han eller hon ska kunna bära och använda skjut-
vapen i bevakningsarbetet säkert och rättsenligt. 

Genomförande   Skriftligt prov. Det skriftliga provet ska ledas av en 
person med minst 10 högskolepoäng i juridik eller 
med motsvarande kunskapsnivå. Det praktiska 
provet ska genomföras i enlighet med kravnivån 
på det prov som poliser måste klara för att få bära 
vapen i tjänsten. Provet ska i denna del ledas av 
en person som med godkänt resultat har genom-
gått instruktörsutbildning i tjänstevapen för väktare 
i Rikspolisstyrelsens regi. 

Beräknad tid  3 timmar. 



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA3-89

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 3-90

Bilaga	12	

Väktares	rätt	att	bära	skjutvapen	och	
förvaring	av	skjutvapen	m	m

1. Författningar m.m. 
Bestämmelser om förutsättningarna för auktoriserade bevakningsföre-
tag och väktare att få tillstånd att inneha skjutvapen finns bl.a. i 2 kap. 
3, 13 §§, 3 kap. 7 §, 9 kap. 2 § vapenlagen (1996:67), 1 kap. 3 § och 
17 kap. 1 § vapenförordningen (1996:70) samt i 6 kap. Rikspolissty-
relsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 
2002:9, FAP 551-3). 

I denna bilaga 12 föreskrivs vid vilket slags bevakning väktare får bära 
skjutvapen och vilken typ av vapen som han eller hon får bära. 

2. Bärande av skjutvapen i bevakning 
En väktare får under förutsättning att kraven i 7 a kap. 10 §,8 kap. 18 § 
eller 8 a kap. 7 § i denna författning och vapenlagstiftningen är uppfyll-
da bära skjutvapen när det är nödvändigt för att fullgöra bevakning av 

a)  främmande stats- eller internationell organisations officiella repre-
sentation i Sverige eller annan till denna knuten organisation, t ex 
handels-, kultur- eller informationscentrum, se lagen (1976:661) om 
immunitet och privilegier i vissa fall, 

b)  objekt, när det sker på uppdrag av polismyndigheten eller Rikspo-
lisstyrelsen eller 

c)  annat objekt, om synnerliga skäl finns och polismyndigheten eller, 
om bevakningen av objektet berör flera polisdistrikt, Rikspolisstyrel-
sen beslutat att så får ske. 

När ett bevakningsföretags väktare bär skjutvapen med stöd av punk-
ten a ska företaget underrätta polismyndigheten om detta och ange 
vid vilka tider det sker. Företaget ska i samband med underrättelsen 
inge en kopia av det avtal som bevakningsuppdraget vilar på. 

När prövning sker om skjutvapen ska få bäras vid bevakning enligt 
punkterna b eller c ska bedömningen vara restriktiv. 

Rikspolisstyrelsen, eller polismyndigheten får besluta att skjutvapen 
får bäras med stöd av punkten c om synnerliga skäl finns. För att syn-
nerliga skäl ska anses finnas ska det finnas ett generellt eller konkret 
hot om brottsligt angrepp mot bevakningsobjektet. Ansökan enligt 
punkten c ska inges av bevakningsföretaget till den beslutande myn-
digheten. Med Rikspolisstyrelsen avses i sådana ärenden Rikskrimi-
nalpolisens kommunikationscentral Beslut om att skjutvapen får bäras 
ska vara tidsbegränsade. 

2.1 Bärande av skjutvapen till och från bevakningsuppdrag 
I samband med att bevakning enligt punkterna a, b eller c i avsnitt 2 
ska utföras eller har utförts får skjutvapnet endast bäras vid transport 
till och från platsen för förvaringen och platsen för bevakningen. 

3. Användande av skjutvapen 
En väktare som utför bevakning får endast använda sitt skjutvapen 
med stöd av 24 kap. 1 § 1 och 5 brottsbalken i syfte att skydda sig 
själv eller annan i nödvärnssituationer. 

3.1 Hanterandet av skjutvapen 
Ett skjutvapen ska hanteras så att skott inte avlossas av våda och så 
att säkerheten inte heller i övrigt äventyras. Skjutvapnet ska vidare 
handhas på ett sådant sätt att det inte finns risk för att någon obehö-
rig kommer åt det eller att det på något annat sätt går förlorat. 

När ett skjutvapen bärs får det inte vara laddat (patron får inte vara in-
förd i patronläget) och hanen får inte vara spänd. Ett skjutvapen med 
säkringsfunktion ska vara säkrat. 

När förhållandena kräver höjd beredskap får ett skjutvapen dock bä-
ras i handen, laddas och osäkras. Med hänsyn till risken för vådaskott 
får avtryckarfingret inte läggas an mot avtryckaren och hanen inte hål-
las spänd förrän skottlossning bedöms vara omedelbart förestående. 
Under förflyttning med ett laddat och osäkrat skjutvapen ska särskild 
försiktighet iakttas. 

När förhållandena inte längre kräver höjd beredskap ska vapnet höl-
stras eller säkras och så snart situationen medger det i övrigt ordnas 
för bärande som nyss nämnts. 

Vapenvård eller övning med skjutvapen får ske endast på platser eller 
i lokaler som bevakningsföretaget har godkänt för sådana ändamål. 

3.2 Användande av skjutvapen 
En väktare som ska bära skjutvapen när han eller hon utför bevak-
ning ska ges särskilda instruktioner om hur uppdraget ska utföras. En 
väktare som inte har fått sådana instruktioner ska kontakta förestånda-
ren, eller av föreståndaren särskilt utsedd person, för instruktioner om 
uppdraget och dess genomförande. 

En väktare som utför bevakning får endast använda sitt skjutvapen 
med stöd av 24 kap. 1 § 1 brottsbalken i syfte att avvärja svårare våld 
mot honom eller henne själv eller annan eller hot som innebär träng-
ande fara för sådant våld. 

Innan en väktare avlossar ett skott i en sådan situation ska han eller 
hon, om det inte framstår som olämpligt eller verkningslöst, tydligt 
ge till känna att han eller hon är väktare och har för avsikt att skjuta. 
Därefter ska väktaren, när omständigheterna ej tvingar till annat, först 
avlossa ett varningsskott. Varningsskottet ska om möjligt riktas så att 
skada inte uppstår. Varningskott får dock endast avlossas om förut-
sättningarna för verkningseld enligt 24 kap. 1 § 1 är uppfyllda. 

Det bör beaktas att risken för att utomstående kan skadas vid skott-
lossning är särskilt stor när skjutavståndet är långt eller när det råder 
dåliga siktförhållanden, såsom mörker, dimma, motljus eller regn. 
Även risken för rikoschetter bör uppmärksammas. 
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3.2.1 Rapportering över avlossat skott 
Om en väktare har avlossat varningsskott eller verkningseld mot 
person ska han eller hon omedelbart rapportera detta till polismyn-
digheten i det polisdistrikt där skottet avlossades. Han eller hon ska 
vidare lämna en skriftlig rapport till bevakningsföretagets vapenansva-
rige eller till föreståndaren så snart det kan ske. Den vapenansvarige 
ska, med eget yttrande över situationen, skyndsamt lämna rapporten 
vidare till tillsynsmyndigheten, polismyndigheten i det polisdistrikt 
där skottet avlossades och till Rikspolisstyrelsen. Om en väktare av 
våda avlossat ett skott ska han eller hon lämna en skriftlig rapport 
till bevakningsföretagets vapenansvarige så snart det kan ske. Den 
vapenansvarige ska, med eget yttrande över situationen, skyndsamt 
lämna rapporten vidare till tillsynsmyndigheten. 

4. Typ av skjutvapen och ammunition 
Väktare får när bevakning utförs endast bära enhandsvapen som inte 
är helautomatiskt med en kaliber på högst 9 millimeter. Ammuni-
tionen ska vara av den typ som poliser får använda i sina tilldelade 
enhandsvapen. 

5. Utlåning av skjutvapen och fortbildning 
Vid ett bevaknings- och utbildningsföretag som har tillstånd att 
inneha skjutvapen ska det finnas en utsedd befattningshavare som är 
vapenansvarig. Den vapenansvarige ska ha till uppgift att se till så att 
de bestämmelser som tar sikte på företagets skjutvapen efterlevs. Om 
det inom företaget inte finns någon utsedd befattningshavare som är 
vapenansvarig åvilar ansvaret på föreståndaren. 

5.1 Utlåning av skjutvapen 
Bevakningsföretaget får låna ut skjutvapen till en väktare endast om 
han eller hon har - lånelicens, - med godkänt resultat genomgått 
utbildning i ämnet Handhavande av skjutvapen enligt bilaga 11 och 
- därefter varje år genomgått en fortbildning och klarat kompetens-
provet. 

5.2 Fortbildning och kompetensprov 
Bevakningsföretaget ska se till att väktare som företaget lånat ut 
skjutvapen till varje år får fortbildning i handhavande av skjutvapen. 
Fortbildningen ska omfatta minst 8 lektionstimmar och innehålla ett 
koncentrat av den utbildningsplan för Handhavande av skjutvapen 
som föreskrivs i bilaga 11. 

Fortbildningen ska avslutas med kompetensprov för skjutvapnet 
enligt bilaga 11. 

Fortbildningen och kompetensprovet ska genomföras under ledning 
av en instruktör som med godkänt resultat har genomgått Rikspolis-
styrelsens utbildning för vapeninstruktörer. 

Bevakningsföretaget ska varje år lämna en skriftlig dokumentation till 
tillsynsmyndigheten över vilka väktare som man lånar ut vapen till, när 
dessa genomgått senaste fortbildning med godkänt kompetensprov 
och vem som varit instruktör. 

6. Förvaring av bevaknings- och utbildningsföretags 
skjutvapen och ammunition 
För förvaring av bevakningsföretags enhandsvapen och ammunition 
ska, utöver vad som anges i vapenlagen (1996:67) och vapenför-
ordningen (1996:70), gälla vad som föreskrivs om förvaring av en 
polismyndighets enhandsvapen och ammunition i 4 kap. 2-5 §§, 10 
§, 7 kap. 1 § 1-5 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av 
skjutvapen och ammunition (RPSFS 2005:9, FAP 943-1). Vad som i 
dessa uppräknade bestämmelser sägs om poliser ska också gälla 
bevakningsföretagets väktare. 92 RPSFS 2009:18 
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Bilaga	13	

Kontrollpunkter	vid	rutinmässiga		
inspektioner	enligt	10	§	lagen	
(1974:191)	om	bevakningsföretag	

1. Allmänt 
Enligt 8 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag m.m. och 1 § 
förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. är länsstyrelsen 
i det län där företaget har sitt säte tillsynsmyndighet. Vid tillsynen ska 
tillsynsmyndigheten kontrollera att företaget alltjämt uppfyller kraven 
för det slag av verksamhet som företaget är auktoriserat för. Enligt 10 
§ lagen om bevakningsföretag ska ett bevaknings- och utbildningsfö-
retag inspekteras minst en gång vartannat år. 

1.1 Kontrollpunkter 
Följande bör kontrolleras; 

–   Uppgifter om organisationsnummer, firma, adressort där ledningen 
har sitt säte, styrelseledamöter och suppleanter, VD etc. Aktuellt 
bolagsregisterutdrag kontrolleras. Företag som är i konkurs får 
enligt konkurslagen (1987:672) inte driva näringsverksamhet. 

–   Uppgifter om företagets föreståndare och hans eller hennes utbild-
ning, t ex om han eller hon är godkänd och har genomgått föreskri-
ven utbildning. 

–   Uppgifter om vilket eller vilka slag av verksamhet som företaget 
bedriver och inom vilket eller vilka län det sker. 

–   Om företaget fullgjort sin anmälningsplikt enligt 8 och 12 §§ 
förordningen (1989:149) om bevakningsföretag, dvs om företaget 
inom en vecka anmält att: 

 –  en ny föreståndare anställts, 

 –  tidigare godkänd personal anställts, 

 –   godkänd anställd person som slutat sin anställning eller sitt upp-
drag inom företaget och 

 –   en person som efter ansökan godkänts eller är föremål för myn-
dighetens prövning ej kommer att påbörja sin anställning. 

 –   Om företagets anställda har den utbildning som föreskrivs för 
den verksamhet de utför. 

2. Organisation och verksamhetsplanläggning 
Bevakningsföretagets organisation och planläggning ska vara sådan 
att företaget kan bedriva verksamheten på ett seriöst sätt och följa de 
bestämmelser som gäller för bevakningsföretag. Företagets perso-
nalresurser ska vidare vara lämpligt avvägda i förhållande till de olika 
slagen av bevakning som bedrivs. Nycklar och koder m.m. får inte 
vara åtkomliga för obehöriga.

2.1 Kontrollpunkter 
–   Företagets interna säkerhetsskydd kontrolleras med hänsyn till 

lokalernas beskaffenhet, ägare och tillträdesvägar, in- och utpas-
sering till olika utrymmen, kontorets bemanning samt förvaring av 
kundhandlingar och nycklar och interna regler om säkerhetsskydd. 

–   Hur sker internkontrollen av hur väktarna på fältet sköter sina be-
vakningsuppdrag? 

–   Hur planlägger företaget sina bevakningsuppdrag med hänsyn till 
innehållet i avtalet mellan kunden och företaget (säkerhetsbedöm-
ning av objekt och väktarens arbetsskydd), vem är ansvarig? 

–   Använder företaget kontrollur? Hur sker kontrollen av markerings-
remsorna? Hur lång är arkiveringstiden? 

–   Erhåller kunden sammandrag över de tider väktaren besökt bevak-
ningsobjekten? 

–   Kodläsare (istället för kontrollur). Hur informeras kunden? 

–   Arkiveras datainformation från kodläsare? 

–   Skrivs väktarrapporter och i så fall hur arkiveras dessa? 

–   Vilka regler och arkiveringstider gäller i övrigt beträffande rapport-
kopior, nyckelkvitton, avtalskopior, larmregistreringar etc.

–   Finns befattningsbeskrivningar, väktarinstruktioner och utsättnings-
listor för väktarna? 

–   Förekommer ledningsjour eller liknande? Hur är denna organiserad 
och vem är ansvarig? 

–   Finns det någon larmcentral? Hur betjänas denna? 

–   Förekommer bevakningsuppgifter som innebär att väktare utför 
någon form av ordningshållning? Innehållet i kundavtal och väktar-
instruktioner ska i sådana fall uppmärksammas särskilt. 

–   Vem är ansvarig för bevakningsverksamheten? Om bevaknings-
företag bedriver utbildningsverksamhet ska detta vara anmält till 
auktorisationsmyndigheten. 

–   Om företaget bedriver bevakning av enskild person för dennes 
skydd ska särskild uppmärksamhet ägnas åt om företaget har en 
särskild organisation för detta, om man är auktoriserad för detta, 
vilken personal som utför bevakningen och om personalen har 
föreskriven utbildning osv. 

–   Har kursledare och lärare rätt kompetens? 
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3. Personal 
Av 4 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag framgår att all per-
sonal hos ett auktoriserat bevakningsföretag samt styrelseledamot, 
styrelsesuppleant och föreståndare ska vara godkänd med avseende 
på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. 

Höga krav i detta avseende ska ställas på personal både vad avser 
laglydnad och lämplighet i övrigt. På väktare ska ställas extra höga 
krav. Detsamma gäller styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, före-
ståndare och andra personer som har ett stort inflytande på bevak-
ningsföretagets verksamhet. 

3.1 Kontrollpunkter 
–   Vid en rutinmässig inspektion bör laglydnaden och lämpligheten i 

övrigt kontrolleras hos företagets personal. 

–   Vilka anställningsformer tillämpas av företaget? Hur många är 
heltidsanställda, deltidsanställda och hur många vikarier finns. För 
samtliga anställda ska datum för anställning och godkännande fin-
nas tillgängligt. 

–   Kontrollera om personalen är godkänd och har föreskriven utbild-
ning, erfarenhet och ålder för det slag av bevakning de utför. 

4. Verksamhetsformer 
För att gränsdragningen mellan bevakningsföretagens verksamhet 
och polisens uppgifter ska kunna göras bör bevakningsföretaget upp-
manas att beskriva den verksamhet företaget bedriver. 

Det bör anses vara en från allmän synpunkt olämplig inriktning om ett 
bevakningsföretag åtar sig att genom spanings- eller utredningsverk-
samhet ta fram bevisning mot en person som redan är misstänkt för 
brottet. Detsamma bör gälla uppdrag som innebär att bevakningsföre-
taget kartlägger personer som misstänks bedriva brottslig verksamhet. 

Det bör dock inte anses vara en olämplig inriktning om ett bevak-
ningsföretag åtar sig uppdrag som innefattar spanings- eller utred-
ningsverksamhet enbart för att ta reda på om brottslig verksamhet 
över huvud taget pågår. 

4.1 Kontrollpunkter 
Kontrollera om företaget bedriver annan verksamhet än bevakning 
eller utbildning, s.k. sidouppgifter. Sidouppgifter som är mindre 
lämpliga är som nämnts ovan uppdrag som innebär att företaget tar 
fram ytterligare bevisning mot en person som redan är misstänkt för 
ett brott. Detsamma bör gälla uppdrag som innebär att bevakningsfö-
retaget kartlägger personer som misstänks bedriva brottslig verksam-
het, efterforskning av läckor, brottsprovokation för att uppdaga eller 
bevisa brottslig verksamhet m m. 

Kontrollera verksamhet som omfattar bevakning av enskild person för 
dennes skydd. 

Kontrollera om företaget har skyddsvakter. Vilka platser arbetar dessa 
i så fall på och vilka är uppdragsgivare? 

5. Utbildning 
För att få utföra vissa bevakningsuppdrag krävs dels genomgången 
väktargrundutbildning och fortbildning samt viss föreskriven special-
utbildning. Mot bakgrund av detta bör kontrolleras att personalen har 
den utbildning som krävs för den bevakning som den utför. 

5.1 Kontrollpunkter 
Följande punkter bör kontrolleras; 

–   Hur genomförs praktiken mellan väktargrundutbildning del 1 och 
2? Vem eller vilka är handledare och vilka kvalifikationer och erfa-
renhet har dessa? Hur utförs handledningen? 

–   Iakttages föreskriven frist för hur länge en väktare får utföra bevak-
ning utan att genomgått väktargrundutbildning del 2? 

–   Saknar föreståndare eller övrig personal föreskriven utbildning i 
förhållande till den bevakning som de utför eller ansvarar för? 

En lista med nedanstående uppgifter bör upprättas över de personer 
som saknar föreskriven utbildning; 

–   personnummer, 

–   namn, 

–   datum för godkännande, 

–   anställningsdatum, 

–   genomgångna föreskrivna utbildningar och tidpunkten för detta 
samt 

–   vilka bevakningsuppgifter han eller hon har. 

Tillsynsmyndigheten bör, i förekommande fall, med stöd av 9 § lagen 
om bevakningsföretag begära att företaget yttrar sig över frågan 
varför personalen inte har föreskriven utbildning. 

Kontrollera vidare om väktare som endast genomgått Väktargrundutbild-
ning del 1 har utfört bevakning i högst sex månader från anställningsda-
gen och om sådana väktare har tilldelats en personlig handledare. 

Vidare bör kontrolleras om; 

–   övriga väktare genomgått fortbildning inom föreskriven tid, 

–   de väktare som utför värdetransport, butikskontroll, bevakning med 
hund, bevakning av enskild person för dennes skydd har särskild 
föreskriven utbildning för denna form av bevakning och om de 
uppnått minimiåldern för detta. 

Kontrollera också om företaget enligt 7 kap. 10 § denna författning 
sparar kopior av utbildningsbevis över de utbildningar som företagets 
personal genomgått. 
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6. Utrustning 
I 8 kap. i denna författning finns bestämmelser om bevakningsföre-
tags uniformering, vilken utrustning som får eller ska användas och 
vilken utbildning som krävs för detta. 

6.1 Kontrollpunkter 
Följande bör kontrolleras; -

–   Har väktarna föreskriven legitimation? 

–   Vilket giltighetsdatum har legitimationerna? 

–   Vid vilka bevakningsuppdrag bär väktarna uniform resp. civil klädsel? 

–   Bär väktarna uniform när de, i förekommande fall, utför sidoupp-
drag? 

–   Har bevakningsföretagets uniform den utformning som den ska ha 
enligt beslut av auktorisationsmyndigheten? 

–   Har funktionsbeteckning och emblem rätt utförande och är de rätt 
placerade på uniformen? 

–   Är utseendet på bevakningsföretagets motorfordon i enlighet med 
auktorisationsmyndighetens godkännande? 

–   Har företaget vapentillstånd? 

–   Bedriver företaget verksamhet som enligt 8 kap. 15 § denna författ-
ning berättigar till att skjutvapen bärs? 

- Vid vilka bevakningsuppdrag bärs skjutvapen? 

–   Vilka av väktarna har lånelicens? 

–   Har de väktare som har lånelicens föreskriven utbildning för att få 
bära skjutvapen? 

–   Hur många vapen äger företaget? 

–   Äger företaget andra vapen än enhandsvapen? 

–   Vilka rutiner finns när det gäller hanteringen av skjutvapen i företa-
gets verksamhet (interna föreskrifter, kvittenser på mottagande och 
återlämnande)? 

–   Bär väktarna handfängsel och batong? 

–   Har väktare som bär handfängsel, gummibatong eller expanderbar 
batong genomgått föreskriven utbildning för detta? 

–   Bärs föreskriven typ av handfängsel och batong? 

–   Bedriver företaget bevakning med hund? 

–   Antal hundekipage? 

–   Är samtliga godkända? 

–   Interna föreskrifter? 

–   Var, hur och vem meddelar utbildningen? 

Anteckna i förekommande fall beträffande bevakning med hund; 

–   hundförare och genomgången föreskriven utbildning på området, 

–   personnummer, 

–   hund, registreringsnummer, prövad och godkänd, datum. 

Bilaga	14	

Funktionsbeteckning	för	väktare	

Funktionsbeteckning 

1.  Funktionsbeteckningens bottenplatta ska vara 90 millimeter lång 
och 30 millimeter hög. 

2.  Bottenplattan ska vara utförd i svart färg och texten (versalerna) i 
gul färg. Texten ska vara 20 millimeter hög och koncentrerad. 

3.  Funktionsbeteckning ska vara broderad, vävd eller tillverkad på  
annat lämpligt sätt. 

VÄKTARE
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Lag	om	Ordningsvakter
Den särskilda lagen om ordningsvakter är kompletterad med en för-
ordning och föreskrifter. De senare är utfärdade av Rikspolisstyrelsen.

Normalt är det polisens uppgift att svara för allmän ordning och sä-
kerhet, men den som inte är polisman kan få ett särskilt förordnande 
för att ”medverka till att upprätthålla allmän ordning”. De områden 
där ordningsvakter kan arbeta är:

n  Allmänna sammankomster och cirkusföreställningar

n  Offentliga tillställningar

n  Bad-, camping- och idrottsplatser

n  Restauranger där alkohol serveras

n  I domstolar för säkerhetskontroll och

n   ”Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt” kan ordningsvakter arbeta på andra platser.

De två sista punktsatserna ovan är områden där de traditionella be-
vakningsföretagen normalt tillhandahåller ordningsvaktstjänster.

När det gäller den sista satsen utförs uppdragen t ex i affärscentra, 
gallerior och på allmänna kommunikationer eller akutsjukhus.

Ordningsvakter lyder under polismyndigheten där de fått sitt förord-
nande. Ordningsvakter är också skyldiga att rätta sig efter direktiv 
som ges av en polisman.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag har ordnings-vakter tilldelats 
särskilda befogenheter som normalt endast polisen får bruka. De 
befogenheterna är:

n  Rätt att omhänderta den som är berusad

n  Rätt att avvisa störande personer

n  Rätt att avlägsna störande personer

n  Rätt att omhänderta störande personer

 Ordningsvakter har dessutom skyldighet att rapportera misstänkta brott 
till polisen och annat som kan vara av betydelse för verksamheten.

Ordningsvakter har en lagreglerad tystnadsplikt.

Föreskrifter för ordningsvakter reglerar vilken klädsel och utrustning 
som får användas. Likaså regleras vilken grundutbildning respektive 
fortbildning som ordningsvakter ska genomgå.

Utdrag	ur

Lag	om	ordningsvakter

Allmänna	bestämmelser
1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är 
anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till 
att upprätthålla allmän ordning.

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

1.  allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen 
(1993:1617) och cirkusföreställningar,

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

3.  bad eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, frilufts-
liv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde 
till, eller

4.  lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänhe-
ten med tillstånd enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (1994:1738). Lag 
(1999:330).

2 a § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll 
i domstolar enligt vad som anges i lagen (1981:1064) om säkerhets-
kontroll i domstol. Lag (2001:179).

3 § Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än 
som avses i 2 och 2 a §§. Lag (2001:179).

Kvalifikationskrav
4 § Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till lag-
lydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har 
fyllt 20 men inte 65 år. Regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning.

Förordnande
5 § En ordningsvakt förordnas av Rikspolisstyrelsen om tjänstgörings-
området berör flera polisdistrikt och i övriga fall av polismyndigheten. 
Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

I förordnandet skall anges för vilken verksamhet och inom vilket 
område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av 3 §, skall det 
också innehålla uppgift om tjänstgöringsställe. Lag (1998:1554).

Allmänna	åligganden
6 § En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det distrikt där 
han tjänstgör. Han är skyldig att lyda en order som en polisman med-
delar i tjänsten, om det inte är uppenbart att den inte angår tjänst-
göringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan 
författning. Lag (1989:150).

7 § En ordningsvakt skall hålla polismyndigheten underrättad om 
förhållanden som rör hans verksamhet och är av sådan art att de bör 
komma till myndighetens kännedom. Lag (1989:150).

SFS	1980:578

Departement/myndighet:  
Justitiedepartementet PO
Utfärdad: 19800612
Ändrad: t o m SFS 2001:179
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8 § För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda 
strängare medel än förhållandena 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.

Återkallelse	av	förordnande
9 § Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som anges i 4 
§, får förordnandet återkallas. Detsamma gäller när det finns något 
annat särskilt skäl för återkallelse. Beslut om återkallelse meddelas av 
den myndighet som har meddelat förordnandet.

Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antas 
att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten besluta att 
avstänga ordningsvakten från tjänstgöring för tiden till dess frågan 
om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om av-
stängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om ordningsvakten 
åsidosätter vad som åligger honom i hans verksamhet.

Är det fara i dröjsmål får beslut om avstängning meddelas av en 
polisman. Ett sådant beslut skall skyndsamt anmälas till den myndig-
het som har förordnat ordningsvakten. Har avstängningen ej redan 
upphört, skall myndigheten omedelbart pröva om den skall bestå.

Besvär
10 § Beslut som en polismyndighet eller Rikspolisstyrelsen har med-
delat i ärenden enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(1999:330).

Tystnadsplikt
11 § En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han 
på grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds per-
sonliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet 
eller för beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre-
tesslagen (1980:100).

Övergångsbestämmelser
1989:150
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om överklagande av be-
slut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1995:1707
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall 
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1999:330
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. I fråga om överklagande av be-
slut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS	1980:589

Departement/myndighet:  
Justitiedepartementet PO
Utfärdad: 19800612
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:331

Utdrag	ur

Ordningsvaktsförordning

Förordnande	av	ordningsvakter	m	m
1 § Ansökan om att bli förordnad till ordningsvakt görs skriftligen. 
Ansökan skall innehålla följande uppgifter.

1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.

2. Den verksamhet för vilken förordnande söks.

3.  Det eller de tjänstgöringsområden eller tjänstgöringsställen som 
ansökan avser. Om ansökan gäller förordnande med stöd av 3 § 
lagen (1980:578) om ordningsvakter, skall uppgift om tjänstgörings-
ställe alltid lämnas.

4.  Tidpunkt för genomgången eller planerad utbildning för ordnings-
vakter samt anordnare av sådan utbildning.

5.  Vad sökanden i övrigt vill åberopa för att visa att han uppfyller de 
kvalifikationskrav som anges i 4 § lagen om ordningsvakter.

Om sökanden är anställd i eller har sökt anställning vid ett auktorise-
rat bevakningsföretag, skall det anges i ansökan.

Ansökan skall ges in till den myndighet som enligt 5 § lagen om ord-
ningsvakter skall meddela förordnandet (förordnandemyndigheten). 
Förordning (1999:331).

2 § Om den som förordnas till ordningsvakt är anställd i eller har sökt 
anställning vid ett auktoriserat bevakningsföretag, skall förordnande-
myndigheten sända en avskrift av förordnandet till den länsstyrelse 
som enligt 8 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag utövar tillsyn 
över företaget.

Första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ett beslut 
varigenom ett förordnande återkallas.

3 § Återkallas ett förordnande att vara ordningsvakt, är ordningsvak-
ten skyldig att omedelbart överlämna sitt bevis om förordnandet till 
förordnandemyndigheten eller till en polisman. Detsamma gäller, 
om en ordningsvakt avstängs från tjänstgöring. I sistnämnda fall skall 
ordningsvakten återfå beviset, om avstängningen upphör utan att 
förordnandet återkallas.

Vissa	särskilda	åligganden	för	ordningsvakter
4 § Får en ordningsvakt kännedom om ett brott som hör under allmänt 
åtal skall han lämna rapport om det till en polisman så snart det kan ske.

5 § Skadas någon till följd av en ordningsvakts ingripande och är skadan 
inte obetydlig, skall ordningsvakten, efter att ha sörjt för att den skadade 
får den vård som behövs, snarast anmäla det inträffade till en polisman.

Utbildning	och	utrustning
6 § Utbildningen för ordningsvakter skall utformas så att eleverna ges 
de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Vid ut-
formningen av utbildningen skall man särskilt beakta en ordningsvakts 
behov av yrkesetiska principer samt teoretiska och praktiska kunska-
per. Grundutbildningen skall omfatta minst 60 timmar.
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Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter om utbildningens utformning 
och genomförande. För dem som gått igenom väktar eller skydds-
vaktsutbildning får Rikspolisstyrelsen föreskriva en kortare utbildnings-
tid än vad som har sagts i första stycket.

Utbildning av ordningsvakter får bedrivas av en polismyndighet eller, 
om det finns särskilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Rikspo-
lisstyrelsen. Tillstånd får endast ges till den som har tillräcklig kompe-
tens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen 
på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Förordning (1999:331).

7 § Ett tillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte 
längre föreligger eller om det annars finns särskilda skäl. Ett beslut 
om återkallelse fattas av Rikspolisstyrelsen. Förordning (1999:3319.

8 § För utbildning av ordningsvakter som genomförs av en polismyn-
dighet får myndigheten ta ut en avgift. Rikspolisstyrelsen bestämmer 
avgiftens storlek. Avgiften skall motsvara kostnaden för utbildningens 
genomförande. Förordning (1999:331).

9 § En ordningsvakt skall bära klädsel eller tjänstetecken som gör att 
det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, utan att 
det uppstår risk för förväxling med polisman.

Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utrust-
ning. Förordning (1999:331).

Verkställighetsföreskrifter
10 § Rikspolisstyrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som 
behövs för verkställighet av lagen (1980:578) om ordningsvakter och 
denna förordning.

Polismyndigheterna får därutöver meddela de verkställighetsföreskrif-
ter som är motiverade med hänsyn till lokala förhållanden. Förordning 
(1999:331).

Avgifter
11 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 §. För ansökningsav-
giftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 914 §§ avgiftsförordning-
en (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1999:331).

Överklagande
12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om 
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1999:331).

Övergångsbestämmelser
1999:331
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

2.  De nya bestämmelserna skall tillämpas även på beslut som medde-
lats före i kraftträdandet.

3.  Verkställighetsföreskrifter som har meddelats av länsstyrelserna 
enligt äldre bestämmelser skall gälla till utgången av år 1999. 

Utdrag	ur

Rikspolisstyrelsens	föreskrifter	och		
allmänna	råd	om	ordningsvakter
Beslutade den 23 juni 2003. Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6, 9 och 
10 §§ ordningsvaktsförordningen (1980:589) och polislagen (1984:387) och meddelar 
följande allmänna råd. 

Författningsbestämmelser	
1 § Bestämmelser om ordningsvakter finns i lagen (1980:578) om 
ordningsvakter, ordningsvaktsförordningen (1980:589) och polislagen 
(1984:387). 

Allmänna råd 
Ordningsvakters arbetsområde 
Av 2 § lagen om ordningsvakter (LOV) framgår inom vilka områden en 
ordningsvakt i normalfallet kan förordnas. Det finns i och för sig inget 
hinder mot att låta ett förordnande omfatta samtliga de arbetsområ-
den som anges i paragrafen. Ett förordnande bör dock begränsas till 
arbetsområden för vilka förordnandemyndigheten, vid tidpunkten för 
utfärdandet, kan förutse ett behov av ordningsvaktsarbete. 

Som framgår av 3 § LOV får ordningsvakter förordnas även i annat fall 
än som anges i 2 §, om det finns ett särskilt behov och det är av vä-
sentlig betydelse från allmän synpunkt. Innan ett sådant förordnande 
utfärdas, bör det dock undersökas om upprätthållandet av ordningen 
kräver de särskilda befogenheter som en ordningsvakt har. För att ett 
särskilt behov skall föreligga krävs att förhållandena avviker från vad 
som är att betrakta som normalt. Vid prövningen av vad som är av 
väsentlig betydelse bör man beakta de berättigade krav som allmän-
heten, kommuner och enskilda har på att allmän ordning upprätthålls. 

Som framgår av 5 § LOV andra stycket får ett förordnande med stöd 
av 3 § inte ges en generell form. För att undvika tveksamhet bör det 
arbetsområde som ett förordnande omfattar anges så noggrant som 
möjligt. Av förordnandet bör det därför i förekommande fall framgå 
att det även omfattar platser i anslutning till viss angiven verksamhet 
eller till utpekat område, t ex  ingångar till lokaler, infarter till områden 
eller särskilt upplåtna parkeringsplatser. 

Som exempel på när en ordningsvakt kan förordnas med stöd av 3 § 
LOV kan nämnas ordningshållning, 

–  vid vissa allmänna lokaler dit allmänheten har tillträde i större ut-
sträckning för att ta del av offentliga förhandlingar, t ex  riksdagshu-
set och domstolar, 

–  på sådana allmänna kommunikationsmedel som avses i 4 kap. 1 § 
ordningslagen (1993:1617) och därtill hörande stationer och håll-
platser, 

–  vid ambassader och konsulat, 

– på innetorg och i centrumanläggningar samt 

– vid sjukhus akutmottagningar. 

RPSFS	2003:10	
FAP	692-1
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Kvalifikationskrav	m	m	
2 § Endast den som med godkänt resultat har genomgått grund-
utbildning för ordningsvakter enligt bilaga 1 får förordnas som 
ordningsvakt. Den som har arbetat som ordningsvakt får dock efter 
genomgången fortbildning som avses i 8 § på nytt förordnas som 
ordningsvakt. 

Allmänna råd 
Vid prövningen av en sökandes lämplighet som ordningsvakt bör 
höga krav ställas på laglydnad och allmän lämplighet. Ordningsvak-
ter får enligt 5 § första stycket LOV förordnas för kortare tid än tre år. 
Detta bör ske t ex  när resultatet av lämplighetsprövningen motiverar 
en kortare provtjänstgöring eller när den verksamhet som föranleder 
förordnandet är kortvarig. 

Innan någon förordnas som ordningsvakt, bör personens kunskaper 
i svenska språket kontrolleras. Det bör krävas att han eller hon har 
goda kunskaper i svenska språket. 

Ordningsvakters	åligganden	
3 § En ordningsvakt skall i sitt arbete uppträda på ett sätt som inger 
förtroende och aktning. Han eller hon bör uppträda hövligt, hänsyns-
fullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad 
som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet. 

4 § En ordningsvakt i arbete skall på anmodan av en polis eller till-
synsmyndighet som avses i lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
legitimera sig och visa upp sitt bevis om förordnande. 

Allmänna råd 
Polismyndigheten bör i föreskrift ange om och i så fall hur en ord-
ningsvakt skall underrätta myndigheten när han eller hon påbörjar 
eller avslutar sitt arbete. 

5 § Bestämmelser om en ordningsvakts befogenheter att använda 
tvångsmedel och våld finns i 

1. 24 kap. 7 § och 27 kap. 4 § rättegångsbalken, 

2. 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken, 

3.  2 § första stycket 3 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhal-
tiga drycker, 

4. 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken, 

5.  1 och 10 §§ lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade 
personer m m, 

6. 10 § 2 och 4, 10 a, 13, 19 och 29 §§ polislagen (1984:387) och 

7. 4 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617). 

6 § Vid fullgörande av sin rapporteringsskyldighet enligt 7 § lagen 
(1980:578) om ordningsvakter skall en ordningsvakt skriftligen rappor-
tera ingripanden som innebär att någon har 

1. gripits eller 

2.  avvisats, avlägsnats eller omhändertagits med stöd av 13 § polisla-
gen (1984:387). 

Allmänna råd 
Ordningsvaktsrapporten bör innehålla uppgifter om 

1. vem som har fattat beslutet om ingripandet, 

2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats, 

3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet, 

4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot, 

5. tidpunkten för ingripandet och 

6.  vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet. Om fängsel har 
använts vid ingripandet bör det i ordningsvaktsrapporten finnas 
uppgifter om anledningen till det. 

Återkallelse	av	förordnande	
7 § Återkallas ett förordnande att vara ordningsvakt är ordnings-
vakten skyldig att omedelbart överlämna erhållna tjänstetecken till 
förordnandemyndigheten. Att också beviset om förordnande skall 
överlämnas till förordnandemyndigheten i sådana fall framgår av 3 § 
ordningsvaktsförordningen (1980:589). 

Allmänna råd 
Som framgår av 9 § LOV kan ett förordnande återkallas, om ordnings-
vakten inte längre uppfyller kraven på laglydnad eller allmän lämplig-
het. Återkallelse kan dessutom ske när särskilda skäl finns. Ett sådant 
skäl kan vara att ordningsvakten utan giltig anledning vägrat att åta sig 
uppdrag. Andra återkallelsegrunder kan vara att det särskilda behov 
som föranlett utfärdandet av förordnandet har upphört (jfr 3 § LOV) el-
ler att en ordningsvakt inte följt denna eller andra författningar. 

Återkallas ett förordnande eller avstängs en ordningsvakt från sitt 
arbete bör förordnandemyndigheten omedelbart ta kontakt med ord-
ningsvakten och återkräva tjänstetecken och bevis om förordnande 
(jfr 3 § ordningsvaktsförordningen, 1980:589). 

Utbildning	
8 § En polismyndighet skall utbilda och förordna så många ordnings-
vakter som det finns behov av inom polisdistriktet. Grundutbildningen 
för ordningsvakter skall genomföras i enlighet med bilaga 1. En av 
Rikspolisstyrelsen godkänd person skall ansvara för genomförandet av 
utbildningen. 

För en väktar- eller skyddsvaktsutbildad person får polismyndigheten 
undanta de utbildningsmoment som är en upprepning av de kunska-
per som personen bedöms ha inhämtat inom en treårsperiod före 
den aktuella grundutbildningen. 

Polismyndigheten skall anordna fortbildning för ordningsvakter i den 
utsträckning som behövs för att en ordningsvakt utan verksamhets-
uppehåll skall kunna ges ett nytt förordnande. Fortbildningen skall 
innehålla en repetition av grundutbildningen och omfatta minst 20 
timmar. En ordningsvakt som inte har genomgått föreskriven utbild-
ning i ämnet Expanderbar batong under grundutbildningen skall göra 
detta under fortbildningen. 
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9 § Vid urvalet av sökande till ordningsvaktsutbildning skall, förutom 
kraven på laglydnad och lämplighet som anges i 4 § lagen (1980:578) 
om ordningsvakter, hänsyn endast tas till sakliga grunder såsom den 
sökandes skicklighet. 

Polismyndigheten skall när den behandlar en ansökan till ordnings-
vaktsutbildning vidta de åtgärder, t ex registerkontroller, som krävs 
för att kontrollera att sökanden uppfyller de i första stycket ställda 
kraven. 

Allmänna råd 
Polismyndigheten bör se till att den som ansöker om utbildning och 
om att bli förordnad till ordningsvakt personligen inställer sig hos 
myndigheten för att den sökandes fysiska status och lämplighet i 
övrigt skall kunna bedömas .  

10 § Rikspolisstyrelsen fastställer årligen den avgift som får tas ut för 
grundutbildningen i ett särskilt beslut. Den som deltar i en sådan ut-
bildning skall av polismyndigheten utan extra kostnad få det material 
som behövs för utbildningen. 
Den som har genomgått grundutbildningen med godkänt resultat 
skall få ett intyg om detta. 

Uniformering	
11 § En ordningsvakt skall i arbetet bära den uniform eller skyddsbe-
klädnad som anges i bilaga 2 och 3. Hur vissa persedlar till uniformen 
skall se ut och när de får bäras framgår av bilaga 5. Om ordningsvak-
ten är anställd vid ett auktoriserat bevakningsföretag, får han eller 
hon istället bära bevakningsföretagets uniform. Uniformen skall i 
sådant fall vara utrustad med tjänstetecken enligt bilaga 4. 

Om uppdragets art ger skäl till det, får valfri lämplig civil klädsel bäras 
såvida inte polismyndigheten föreskrivit att viss särskild civil klädsel 
skall bäras. Vid arbete i civil klädsel skall tjänstetecken enligt bilaga 4 
bäras. Reklam och liknande får inte finnas på en ordningsvakts klädsel. 

12 § Tjänstetecken enligt bilaga 4 skall vara numrerade. Myndigheten 
skall föra en förteckning över sådana tjänstetecken så att vart och ett 
av dessa kan härledas till en viss ordningsvakt. 

Utrustning	
13 § En ordningsvakt får vara utrustad med handfängsel, om inte an-
nat framgår av förordnandet. Handfängslen skall vara av den typ som 
polismyndigheterna tilldelar poliser. 

14 § Förordnandemyndigheten får medge en ordningsvakt rätt att bära 
batong. Medgivande får avse endast sådan batong som anges i bilaga 
6 eller expanderbar batong som är godkänd av Rikspolisstyrelsen. 

En ordningsvakt får medges rätt att använda expanderbar batong 
endast om han eller hon inom grundutbildningen eller fortbildningen 
med godkänt resultat genomgått föreskriven utbildning i ämnet Ex-
panderbar batong enligt bilaga 1. 

Förordnandemyndigheten skall i beviset om förordnande anteckna 
vilken typ av batong som får bäras. 

15 § Förordnandemyndigheten får medge en ordningsvakt rätt att 
använda hund i arbetet. 

En ordningsvakt får medges rätt att använda hund endast om 

1.  han eller hon har genomgått sådan kurs som anges i bilaga 3 till 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1994:12, 
FAP 579-2) till lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förord-
ningen (1989:149) om bevakningsföretag och 

2.  hunden har prövats och godkänts i den ordning som anges i bilaga 
12 till nämnda föreskrifter och allmänna råd.  
Förordnandemyndigheten skall anteckna ett medgivande i beviset 
om förordnande. 

16 § Förordnandemyndigheten får medge en ordningsvakt rätt att 
bära skjutvapen i arbetet om 

1. det finns synnerliga skäl och 

2.  han eller hon har genomgått sådan kurs som anges i bilaga 4 till 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1994:12, 
FAP 579-2) till lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förord-
ningen (1989:149) om bevakningsföretag.  
Förordnandemyndigheten skall anteckna ett medgivande i beviset 
om förordnandet. 

Allmänna råd 
Sådana synnerliga skäl som avses i 16 § bör anses föreligga när upp-
draget har en stark prägel av skydds- eller vaktarbete såsom bevak-
ning av särskilt utsatta objekt, bl a ambassader. 

17 § En ordningsvakt får inte nyttja andra hjälpmedel avsedda för 
våldsanvändning än de som nämns i 13–16 §§. 

18 § Den polismyndighet inom vars distrikt en ordningsvakt arbetar 
skall kontrollera att uniform, civil klädsel eller utrustning som används 
i ordningsvaktens arbete stämmer överens med vad som föreskrivs i 
dessa föreskrifter och allmänna råd och andra författningar. 

Undantag	
19 § Rikspolisstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter.
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Bilaga	1	

Grundutbildning	för	ordningsvakter	
Ämne Yrkesetik 

Innehåll  – Värderingar, människosyn 

 – Begreppsdefinitioner, t ex  etik och moral 

Mål   Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en god 
yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt ordningsvakts-
arbete. Deltagarna skall även i viss mån kunna 
förutse och identifiera de moraliska dilemman som 
en ordningsvakt kan utsättas för vid ingripanden. 

Genomförande   Målet skall uppnås genom att i diskussioner och 
rollspel analysera situationer som bygger på 
verkliga händelser. Ämnet bör ledas av en utbildad 
etikhandledare. 

Beräknad tid  6 timmar 

Ämne  Juridik 

Innehåll  – Europakonventionen och regeringsformen 
 – Rättegångsbalken 
 –  Brottsbalken och relevant specialstraffrättslig 

lagstiftning 
 –  Lagen (1976:511) om omhändertagande av be-

rusade personer m m 
 –  Lagen (1980:578) om ordningsvakter med för-

ordning 
 – Polislagen (1984:387) 
 –  Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om ordningsvakter (RPSFS 2000:3, FAP 692-1) 

Mål   Deltagarna skall efter utbildningen ha sådana juri-
diska kunskaper att de på ett fullgott sätt kan till-
lämpa de regler som styr en ordningsvakts arbete. 

Genomförande   De nödvändiga juridiska kunskaperna skall inhäm-
tas dels genom problembaserad inlärning och 
undervisning, dels genom seminariediskussioner 
med utgångspunkt från verklighetsbaserade hän-
delser. Ämnet skall ledas av en person med minst 
tio poäng i juridik eller motsvarande, t ex  genom-
gånget polisprogram vid Polishögskolan. 

Beräknad tid  20 timmar 

Ämne   Akutsjukvård 

Innehåll  –  LABC (livshotande läge, andning, blödning och 
chock) 
– Hjärt- och lungräddning 

Mål   Efter genomgången utbildning skall deltagarna 
kunna ge första hjälpen. 

Genomförande   Målet skall uppnås genom teori och praktiska 
övningar. Ämnet skall ledas av en legitimerad sjuk-
sköterska eller annan person med motsvarande 
kunskap i ämnet. 

Beräknad tid  6 timmar 

Ämne  Droger 

Innehåll  – Svensk narkotikapolitik 

 – Preparatkännedom 

 – Symptom 

Mål   Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en 
övergripande kunskap i svensk narkotikapolitik, hur 
de vanligaste förekommande drogerna ser ut och 
symptom på påverkan av dessa. 

Genomförande   Målet skall uppnås genom undervisning. De van-
ligaste narkotikapreparaten, eller bilder på dem, 
skall förevisas. 

Beräknad tid  2 timmar 

Ämne   Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 
Innehåll – 16 kap. 9 § brottsbalken m m. 

Mål   Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om 
vad som avses med olaga diskriminering och de 
värderingar som denna lagstiftning bygger på. De 
skall också ha fått en övergripande kunskap om 
olika mänskliga beteenden och dessas eventuella 
betydelse vid ingripanden. 

Genomförande   Genom problembaserad inlärning, undervisning 
och diskussioner utifrån rättsfall skall brottet olaga 
diskriminering analyseras. Dessutom skall det bely-
sas de skillnader i tankesätt och beteende som kan 
ha sin grund i människors trosbekännelse, natio-
nella eller etniska ursprung. 

Beräknad tid  4 timmar 
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Ämne  Konflikthantering och självskydd 

Innehåll  – Konflikthantering och annan yrkespsykologi 
 – Säkerhetstänkande 
 – Greppteknik 
 –  Användande av utrustning bl a batong och hand-

fängsel 
 – Rollspel 

Mål   Målet är att ge deltagarna sådana kunskaper i 
konflikthantering att de kan lösa konfliktsituationer 
utan våld. I de fall våld måste användas skall de ha 
tränats så att bara det våld som behövs för att lösa 
uppgiften används. 

Genomförande   Med utgångspunkt från Rikspolisstyrelsens hand-
bok i självskydd skall lämpliga metoder läras ut i 
såväl teori som praktik. Momentet självskydd skall 
ledas av en av Rikspolisstyrelsen godkänd själv-
skyddsinstruktör. 

Beräknad tid  12 timmar 

Ämne  Expanderbar batong 

Innehåll   Om ämnet ingår i grundutbildningen skall följande 
moment ingå

 – Grundställning 
 – Högt och lågt utslag 
 – Ihopslag 
 – Färdigställning 
 – Forehand- och backhandsslag 
 – Blockering 
 – Medicinska risker 

  Om utbildningen genomförs inom fortbildningen 
skall därutöver följande moment ingå. 

 – Mental förberedelse 
 – Konflikthantering och kommunikation 

Mål  Deltagaren skall efter utbildningen 
 –  ha god färdighet i att använda expanderbar 

batong och 
 –  ha god kunskap om de medicinska risker som 

kan följa med detta 

Genomförande   Ämnet Expanderbar batong skall i den praktiska 
delen ledas av en av Rikspolisstyrelsen godkänd 
batonginstruktör per nio deltagare. 

  Förflyttningsövningar, händelsestyrda övningar 
skall ingå som metod. Kursen skall avslutas med 
kunskapskontroll i form av tillämpad övning. 

Beräknad tid   8 timmar (inom grundutbildningen) alternativt 12 
timmar (inom fortbildningen) 

Ämne  Problemorienterat ordningsvaktsarbete 

Innehåll  – Social brottsprevention 
 – Situationell brottsprevention 
 – Polisens problemorienterade arbete 

Mål   Deltagarna skall förstå vad problemorienterat 
arbete är och känna till de synsätt som denna 
arbetsform bygger på. 

Genomförande   Målet bör nås genom undervisning och diskussio-
ner om hur man i praktiken kan förebygga oord-
ning och brott. 

Beräknad tid  2 timmar 

Ämne  Brand 

Innehåll  – Brandförlopp 
 – Släckteknik 
 – Släckmedel 
 – Brandsyn 

Mål   Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om 
hur bränder kan förebyggas samt hur man vidtar 
primära brandbekämpande åtgärder. 

Genomförande   Målet bör uppnås genom undervisning och genom 
att deltagarna praktiskt får öva att släcka en brand 
samt leda en utrymning av en eldhärjad lokal. Äm-
net bör ledas av en representant från kommunens 
räddningskår. 

Beräknad tid  8 timmar 

Ämne  Samhällsorientering 
Innehåll  – Polisens organisation 
 –  Ordningsvaktens roll och förpliktelser gentemot 

Polisen 

Mål   Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en över-
gripande kunskap om rättsväsendet i allmänhet 
och om Polisens och ordningsvakters roll i samhäl-
let i synnerhet. 

Genomförande   Målet bör nås genom diskussioner och traditionell 
undervisning. 

Beräknad tid  2 timmar 

Ämne   Skriftligt och praktiskt prov 

Genomförande   Deltagarna skall för att bli godkända klara såväl 
ett skriftligt  som ett praktiskt prov. Det praktiska 
provet bör utföras i form av ett rollspel där delta-
garna på ett lämpligt sätt skall lösa en konstruerad 
konfliktsituation. 

Beräknad tid  6 timmar 
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Bilaga	2	

Beställningsnummer	för		
tekniska	kravspecifikationer	
TEK/U 104 Jacka, manlig 

TEK/U 105 Parkas, manlig och kvinnlig 

TEK/U 106 Skjorta TEK/U 107 Båtmössa 

TEK/U 108 Vintermössa 

TEK/U 109 Regnkappa 

TEK/U 110 Overall 

TEK/U 111 Jacka, kvinnlig 

TEK/U 112 Långbyxor, kvinnlig 

TEK/U 113 Kjol 

TEK/U 114 Vinterjacka, manlig och kvinnlig 

TEK/U 115 Allvädersjacka 

TEK/U 116 Sommarmössa 

TEK/U 117 Tröja V-ringad 

TEK/U 119 Långbyxor, manlig 

Tekniska kravspecifikationer kan beställas från Rikspolisstyrelsen,  
Box 12256, 102 26 Stockholm. 

Typ 

Vävt ärmemblem 
Bestående av en sköld med lilla 
riksvapnet lagd över två korsade 
fasces vilande på eklöv. Ovanför 
emblemet texten ORDNINGS 
och under emblemet texten 
VAKT. Utfört i gult, svart och 
blått bomullsgarn. ”Bild nr 1”. 

Ärmemblem, dekal 
Samma som vävda emblemet 
men utfört som dekal med 
screentryck i gul, svart och blå 
färg. ”Bild nr 1”. 

Vävd funktionsbeteckning 
Bestående av texten ORD-
NINGSVAKT vävd i gult och 
svart bomullsgarn. ”Bild nr 2”.
 

Funktionsbeteckning, dekal
Samma som vävd funktionsbe-
teckning, men utförd som dekal 
med screentryck i gul och svart 
färg. ”Bild nr 2”. 

Mössmärke 
Av förgylld metall bestående 
av en sköld med lilla riksvapnet 
lagd över två korsade fasces 
vilande på eklöv. 
Försett med broschnål. 
Storlek 1 (höjd 53 mm) 
Storlek 2 (höjd 38 mm) 
”Bild nr 3”. 

Knappar 
Av förgylld metall med horison-
tellt gående refflor på konvex 
matterad botten med upphöjd 
polerad kant. Bottnad undersida 
med horisontellt gående ögla. 

Placering

På jacka, parkas, skjorta, vinter-
jacka och overall. Fastsytt på 
vänster ärm med emblemets 
övre kant ca 100 mm från ärm-
sömmen vid axelspetsen.

På regnkappa.  
Fastsvetsat på vänster ärm med 
emblemets övre kant ca 100 mm 
från ärmsömmen vid axelspetsen.

På jacka, parkas, vinterjacka, 
skjorta och overall. Fastsytt ome-
delbart ovanför vänster bröst-
ficka eller motsvarande plats (när 
ficka saknas). 

På regnkappa. Fastsvetsat på 
bröstets vänstra sida i bröstficks-
höjd.

På vintermössa 
På båtmössa 

Bilaga	3	

Tjänstetecken	för	uniformspersedlar	
och	skyddsbeklädnad	
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Bilaga	4

Tjänstetecken	för	och	utmärkning	av	
civilklädd	ordningsvakt	

Funktionsbeteckning 
Funktionsbeteckningen skall vara utförd i metall på svart botten med 
gul text och bård samt försedd med fästanordning. Funktionsbeteck-
ningen skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida ovanför bröstfickan 
eller på motsvarande plats. 

Emblem 
Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gult emblem 
och bård samt försett med fästanordning. Emblemet skall bäras fast-
satt på bröstets vänstra sida nedanför funktionsbeteckningen. 
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Bilaga	5	

Bärande	av	vissa	persedlar	m	m	
Batong och batongfäste i svart utförande – får bäras efter medgivan-
de av förordnandemyndigheten. 

Bestämmelser om batongens utförande framgår av bilaga 6. 

Bottiner/galoscher och gummistövlar – får användas vid behov. 

Halsduk – omönstrad, enfärgad får bäras till ytterplagg (parkas och 
regnkappa). 

Handfängsel – får bäras om inte annat framgår av förordnandet. 

Handskar/vantar – omönstrade, enfärgade får bäras vid behov. 

Jacka – får avläggas sommartid. Därvid skall reglementsenlig skjorta 
med föreskrivna tjänstetecken och slips bäras. 

Kjol – av fastställd modell får bäras. 

Livrem – i svart färg skall bäras till parkas och till byxor sommartid när 
jackan inte bärs. 

Mössa – skall vara påtagen vid all yttre tjänst. 

Overall – av fastställd modell får bäras vid särskild yttre tjänst – t ex  
tjänst på parkeringsplatser och liknande (dock inte vid tjänst inom-
hus). 

Polotröja – av fastställd modell får bäras till overall. 

Regnkappa – av fastställd modell och färg med föreskrivna tjänste-
tecken får vid behov bäras till uniform och skyddsbeklädnad. 

Skjorta – av fastställd modell och färg skall bäras till uniform och 
overall. 

Slips – s k säkerhetsmodell i fastställd modell och färg skall bäras till 
uniformsskjorta. 

Skor – svarta eller mörkbruna. 

Strumpor – mörka, enfärgade. 

Sydväst – i färg överensstämmande med regnkappa får bäras till 
denna. 

Vinterjacka – av fastställd modell får bäras i yttre tjänst. 

Bilaga	6	

Utförande	av	batong	för	ordningsvakt	
Färg: svart 

Format: 

Material: 

1.  Gummi – homogent utan blåsor för handtaget: svart yt- eller ge-
nomfärgat naturgummi hårdhetsgrad 70–75 grader IRH för övrigt: 
svart naturgummi, hårdhetsgrad ca 60 grader IRH 

2.  Stålrör, härdat: SIS 142225, 18 dy X 1 mm Stålröret skall vara kon-
centriskt belagt med gummi på sådant sätt att en jämn tjockleksök-
ning erhålls från handtaget till batongens spets. Vid handtaget skall 
gummitjockleken vara minst 4 mm (från stålröret) och vid batong-
ens tjockaste del minst 10 mm. 

3. Handrem av nylonband. 

4. Bärbygel av rostfritt stål 18/8. 

5.  Uniformsknapp av förgylld metall med horisontellt gående refflor 
på konvex matterad botten med upphöjd polerad kant.
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Lag	om	skydd	för	samhällsviktiga		
anläggningar	–	”Skyddslagen”
Lagen är i likhet med övrigt regelverk kompletterad med förordning 
och föreskrifter. När det gäller ”civila” skyddsobjekt är det Rikspolis-
styrelsen som utfärdat föreskrifterna.

Regelverket har som uppgift att skapa ett extra skydd för sådan verk-
samhet som är viktig för samhället i stort. Det man vill skydda är mot 
brotten:

n  Sabotage

n  Terrorism

n  Spioneri samt röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret

De anläggningar man vill skydda benämns ”Skyddsobjekt”. Som 
skyddsobjekt kan följande anläggningar utses:

n  Statliga förvaltningsbyggnader

n  Statschefens residens och bostäder

n  Statsministerns bostäder

n   Militära och civila anläggningar av betydelse för totalförsvaret, 
exempelvis Sveriges Radio och TV, kärnkraftverk

n  Riksdagen

När en anläggning utsetts till skyddsobjekt innebär det förbud mot 
obehörigt tillträde och i vissa fall förbud mot fotografering, annan 
avbildning eller mätning.

Bevakning av skyddsobjekt kan ske genom polis, militär eller andra 
särskilt utsedda personer. Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte 
är polis kallas skyddsvakt.

Den som bevakar skyddsobjekt har särskilda befogenheter. Han/hon 
kan:

n  Begära att den som vill komma in identifierar sig

n  Begära att den som vill komma in går med på kroppsvisitation

n  Besluta om kroppsvisitation eller undersökning av fordon m.m.

n   Avvisa, avlägsna eller omhänderta en person som bryter mot ett 
förbud på eller i anslutning till skyddsobjektet eller vägrar att iden-
tifiera sig

n   Samma rätt som polisen att gripa en person som misstänks för 
något av brotten sabotage eller sabotage

Skyddsvakt för civila skyddsobjekt utses (godkänns)  
av länsstyrelsen.

Skyddsvakter har en lagreglerad tystnadsplikt.

Utdrag	ur

Lag	om	skydd	för	samhällsviktiga		
anläggningar	m	m

Inledande	bestämmelser
1 § I denna lag ges bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot

– sabotage,

– terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

–  spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör total-
försvaret.

I lagen ges också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada 
som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Lag (2003:155).

2 § Beslut enligt 3, 19, och 23 §§ får inte göras mer omfattande eller 
ingripande än vad som krävs för att tillgodose behovet av skydd. Så 
långt möjligt skall undvikas att beslutet medför skada eller olägenhet 
för andra allmänna eller enskilda intressen.

Skyddsobjekt

Beslut om skyddsobjekt
3 § Om allmänhetens tillträde till eller rätt att utnyttja en anläggning, 
ett område, ett fartyg eller ett luftfartyg behöver begränsas för ända-
mål som anges i 1 §, får regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer besluta att anläggningen, området, fartyget eller luftfarty-
get skall utgöra skyddsobjekt.

4 § Som skyddsobjekt får förklaras

1.  statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder 
samt statsministerns bostäder,

2.  anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nytt-
janderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materi-
elverk eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och luftfartyg,

3.  anläggningar eller områden som används eller är avsedda för led-
ning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila 
försvaret i övrigt, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundra-
dioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller 
försvarsindustriella ändamål,

4.  områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försva-
rets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök,

SFS	1990:217

Departement/myndighet:  
Försvarsdepartementet
Utfärdad: 19900517
Ändrad: t o m SFS 2006:130

Foto: H
olg

er Staffansson



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA5-3

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 5-4

5.  områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat 
angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges 
territorium,

6.  områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver 
övningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande 
verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och

7.  anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nytt-
janderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvalt-
ningen. Lag (2006:130).

5 § Också andra anläggningar eller områden än de som nämns i 4 § 
får förklaras vara skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsva-
ret och Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andra 
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

6 § Riksdagens byggnader får förklaras som skyddsobjekt efter med-
givande av talmannen.

Anläggningar eller områden som avses i 4 § 3 eller 5 § får inte förklaras 
vara skyddsobjekt utan medgivande av ägaren, om denne är någon 
annan än staten. Vad som sägs om ägaren skall även avse nyttjaren, om 
anläggningen eller området har upplåtits till särskilt nyttjande.

Förbud mot tillträde m m
7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär, om annat inte följer av tredje 
stycket, att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

Tillträdesförbudet får förenas med förbud mot att ta fotografier eller 
göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom 
skyddsobjektet.

Om det bedöms som tillräckligt, får i stället för tillträdesförbud 
utfärdas förbud mot att ta fotografier eller göra andra avbildningar, 
beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet eller mot 
att bada, dyka, ankra eller fiska där.

8 § Förbud enligt 7 § avseende områden som sägs i 4 § 4 eller 5 gäl-
ler även mot den som äger eller annars nyttjar området.

Bevakning av skyddsobjekt
9 § För bevakning av skyddsobjekt får anlitas polismän, militär perso-
nal eller annan särskilt utsedd personal.

Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns 
skyddsvakt.

10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehål-
ler sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som 

bevakar skyddsobjektet uppge namn, födelsetid och hemvist, 
underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan 
enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg 
och luftfartyg. Lag (1996:630).

11 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kropps-
visitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om 
det behövs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras 
eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna 
lag. Lag (1996:630).

12 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får också i den utsträckning 
som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa, av-
lägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänder-
ta en person inom eller vid skyddsobjektet, om personen överträder 
något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag, vägrar 
att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller 
lämnar uppgift därom som skäligen kan antas vara oriktig, vägrar att 
underkasta sig kroppsvisitation eller vägrar att finna sig i undersök-
ning av fordon, fartyg eller luftfartyg. Lag (1996:630).

13 § Skyddsvakter har dessutom inom skyddsobjektet och i dess 
närhet samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns 
skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till ett sådant 
brott samt att lägga beslag på föremål som personen för med sig. 
Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta i beslag föremål, som 
skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag 
eller vara förverkade.

15 § Kroppsvisitation får inte göras mera ingående än vad ändamå-
let med åtgärden kräver. Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig 
omfattning, skall såvitt möjligt genomföras inomhus i ett avskilt rum 
och i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation av kvinnor får inte utan synnerliga skäl genomföras 
eller bevittnas av andra än kvinnor, läkare eller legitimerad sjuksköter-
skor. Ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl 
och som endast avser sökande efter vapen eller andra farliga föremål 
får dock genomföras i annan ordning.

16 § Över kroppsvisitationer, tillfälliga omhändertaganden och beslag 
skall föras protokoll som anger skälen för åtgärden och vad som före-
kommit vid dess genomförande.

17 § Ett tillfälligt omhändertagande, gripande eller beslag som har 
genomförts av en skyddsvakt skall omedelbart anmälas till en polisman.

Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polisman-
nen skall genast pröva om åtgärden skall bestå.
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Ett tillfälligt omhändertagande skall upphöra så snart ändamålet med 
åtgärden förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.

Polismän som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som 
genomförs med stöd av denna lag skall tilllämpa bestämmelserna i 
15—17 §§ polislagen (1984:387).

18 § Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsvakt får inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av uppdrag enligt 
denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhål-
landen av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretessla-
gen (1980:100).

Skyldighet att vidta särskilda skyddsåtgärder
19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
förelägga den som bedriver verksamhet av väsentlig betydelse för 
totalförsvaret att anordna bevakning, sätta upp inhägnader eller vidta 
andra liknande åtgärder för ändamål som nämns i 1 § eller till undvi-
kande av skador genom fientlig verksamhet.

Ett sådant föreläggande får också riktas mot ägaren till det område 
eller den anläggning där verksamheten bedrivs.

20 § Den mot vilken ett föreläggande enligt 19 § kan riktas är skyldig 
att tillåta besiktning av verksamheten till klarläggande av vilka skydds-
åtgärder som är påkallade.

21 § Ett föreläggande att vidta skyddsåtgärder eller att tillåta besikt-
ning får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs får åtgärden 
vidtas på den försumliges bekostnad.

22 § Den som vidtagit en skyddsåtgärd enligt 19 § har rätt till ersättning av 
staten för sådan kostnad eller skada som åtgärden medfört för honom.

Ersättningen skall bestämmas med beaktande av den nytta som 
åtgärden kan medföra för den ersättningsberättigade. Ersättning skall 
inte betalas för sådan kostnad eller skada som är ringa.

Anspråk på ersättning skall prövas i den ordning som föreskrivs i för-
fogandelagen (1978:262).

Militära	skyddsområden

Föreskrifter om militära skyddsområden
23 § Om en militär anläggning inte kan beredas ett tillräckligt skydd 
genom att anläggningen är skyddsobjekt, får regeringen för ända-
mål som anges i 1 § första stycket föreskriva att ett område omkring 
anläggningen skall vara militärt skyddsområde.

Även ett område med geografiska förhållanden av särskild betydelse 
för det militära försvaret får för samma ändamål förklaras vara militärt 
skyddsområde.

Förbud mot tillträde m m
24 § Utlänningar får inte uppehålla sig inom militära skyddsområden 
när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen 
med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
under tid som anges i första stycket meddela tillstånd för en utlänning 
att uppehålla sig inom ett militärt skyddsområde, om det finns sär-
skilda skäl för det. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas, om 
utlänningen är stadigvarande bosatt i Sverige eller har någon annan 
fast anknytning till Sverige.

Tillstånd får återkallas, när hänsyn till Sveriges säkerhet föranleder 
det. Lag (1996:1049).

25 § Tillstånd enligt 24 § får förenas med förbud att ta fotografier eller göra 
andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar inom skyddsområdet.

26 § har upphävts genom lag (1996:1049).

Bevakning av militära skyddsområden
27 § För bevakning av militära skyddsområden får anlitas polismän, 
militär personal eller annan särskilt utsedd personal.

Den som bevakar ett militärt skyddsområde och inte är polisman 
benämns skyddsområdesvakt.

28 § Utlänningar som, under tid som anges i 24 §, uppehåller sig inom 
ett militärt skyddsområde är skyldiga att på begäran av den som beva-
kar området visa upp pass eller någon annan legitimationshandling och 
bevis om tillstånd att uppehålla sig inom området. Lag (1996:1049).

29 § Den som bevakar ett militärt skyddsområde får, om det krävs för 
att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras, avvisa eller avlägsna 
eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en 
person inom skyddsområdet om personen

– bryter mot någon bestämmelse i denna lag,

–  vägrar att på begäran visa upp handlingar enligt 28 § eller lämnar 
uppgifter som skäligen kan antas vara oriktiga.

30 § Den som bevakar ett militärt skyddsområde får ta i beslag före-
mål, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot 
denna lag eller vara förverkat.

31 § Över tillfälliga omhändertaganden och beslag skall föras proto-
koll som anger skälen för åtgärden och vad som förekommit vid dess 
genomförande.
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32 § Ett tillfälligt omhändertagande eller beslag som har genomförts 
av en skyddsområdesvakt skall omedelbart anmälas till en polisman.

Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polisman-
nen skall genast pröva om åtgärden skall bestå.

Ett tillfälligt omhändertagande skall upphöra så snart ändamålet med 
åtgärden förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.

Polismän som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som 
genomförs med stöd av denna lag skall tilllämpa bestämmelserna i 
1517 §§ polislagen (1984:387).

33 § Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsområdesvakt får 
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av uppdrag enligt 
denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhål-
landen av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet. 

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretessla-
gen (1980:100).

34 § har upphävts genom lag (1993:1743).

Ansvar m m
35 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud 
enligt 7 § skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om gär-
ningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

36 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud 
enligt 24 eller 25 § skall dömas till böter eller, när omständigheterna 
är försvårande, fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är 
belagd med straff i brottsbalken.

37 § Den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få till-
träde till ett skyddsobjekt eller ett militärt skyddsområde eller för att få 
tillstånd enligt denna lag skall dömas till böter eller fängelse i högst sex 
månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

38 § har upphävts genom lag (1993:1743).

39 § Fotografier, avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som har 
kommit till genom förfarande som utgör brott enligt denna lag skall 
förklaras förverkade. Detsamma gäller föremål som använts som hjälp-
medel vid brott mot denna lag, om det inte är uppenbart oskäligt.

Övergångsbestämmelser
1990:217
Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1940:358) med 
vissa bestämmelser till skydd för försvaret m m skall upphöra att gälla. 

Förbud enligt 1 och 2 §§ i den upphävda lagen skall gälla som beslut 
om skyddsobjekt enligt 3 § i denna lag. Åläggande enligt 4 § i den 
upphävda lagen skall gälla som föreläggande enligt 19 § i denna 
lag. Tillstånd enligt 8 § i den upphävda lagen skall gälla som tillstånd 
enligt 34 § i denna lag.

1993:1743
Beslut som har meddelats enligt den upphävda bestämmelsen i 34 § 
gäller fortfarande.

Utdrag	ur

Förordning	om	skydd	för		
samhällsviktiga	anläggningar	m	m

Inledande	bestämmelse
1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställigheten av 
lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m

Skyddsobjekt

Beslut om skyddsobjekt
2 § Beslut enligt 3 och 7 §§ lagen (1990:217) om skydd för samhälls-
viktiga anläggningar m m skall i fråga om objekt, som anges i 4 § 1 
och 2 samma lag och som disponeras huvudsakligen av Försvars-
makten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt fattas av 
Försvarsmakten. Försvarsmakten skall också fatta dessa beslut i fråga 
om sådana områden som anges i 4 § 6 samma lag.

I övrigt skall sådana beslut, utom vad beträffar riksdagens och reger-
ingens byggnader, fattas av länsstyrelsen i det län där objektet finns.

Om ett beslut av länsstyrelsen inte kan avvaktas i fråga om områden 
som anges i 4 § 4 eller 5 lagen om skydd för samhällsviktiga anlägg-
ningar m m får ett tillfälligt beslut fattas av Försvarsmakten. Ett tillfäl-
ligt beslut skall gälla till dess länsstyrelsen beslutar i ärendet, dock 
längst i tre dygn. Förordning (1996:408).

3 § Innan länsstyrelsen fattar ett beslut om att egendom, till vilken 
staten har äganderätt eller nyttjanderätt, skall vara skyddsobjekt, skall 
den myndighet som disponerar egendomen ges tillfälle att yttra sig, 
om det kan ske utan att beslutet onödigt fördröjs. I ärenden rörande 
egendom som disponeras både av myndigheter som bedriver militär 
verksamhet och myndigheter som bedriver civil verksamhet, skall 
Försvarsmakten höras. Förordning (1994:378).

SFS	1990:1334
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Förbud mot tillträde m m
4 § Den myndighet som fattar ett beslut enligt 3 och 7 §§ lagen 
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m skall se till 
att innebörden av beslutet tydligt tillkännages genom skyltning eller 
på annat sätt.

Bevakning av skyddsobjekt
5 § Den som utses till skyddsvakt skall vara godkänd av länsstyrelsen 
i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmakten 
utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal skall dock 
i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år, och kan 
begränsas till att avse endast vissa skyddsobjekt. För länsstyrelsens 
prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt tas avgift ut. I 
fråga om ansökningsavgiftens storlek m m gäller bestämmelserna i 
914 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. 
Förordning (2006:152).

6 § Som skyddsvakt får endast den godkännas som har erforderlig 
utbildning och som även i övrigt är lämplig för uppgiften.

7 § En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om 
sådana åtgärder som sägs i 17 § lagen (1990:217) om skydd för sam-
hällsviktiga anläggningar m m.

Skyldighet att vidta särskilda skyddsåtgärder
8 § Beslut i fråga om särskilda skyddsåtgärder enligt 1921 §§ lagen 
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m skall fattas 
av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Militära	skyddsområden

De militära skyddsområdena och deras omfattning
9 § De militära skyddsområdena är:

• Kalix militära skyddsområde,

• Bodens militära skyddsområde,

• Holmögadds militära skyddsområde,

• Hemsö militära skyddsområde,

• Singö militära skyddsområde,

• Söderarms militära skyddsområde,

• Sandhamns västra militära skyddsområde,

• Sandhamns östra militära skyddsområde,

• MörtöBunsöns militära skyddsområde,

• Huvudskärs militära skyddsområde,

• Muskö militära skyddsområde,

• Landsorts militära skyddsområde,

• Gotlands militära skyddsområde,

• Karlskrona militära skyddsområde,

• Stärnö militära skyddsområde,

• Styrsö militära skyddsområde,

• Marstrands militära skyddsområde.

De militära skyddsområdenas omfattning anges i bilagan till denna 
förordning. Förordning (1996:190).

10 § De militära skyddsområdena skall utmärkas på allmänna kartor i 
skala 1:500 000 och större och på sjökort i skala 1:250 000 och större. 
Försvarsmakten skall verka för att uppgifter om de militära skyddsom-
rådena i lämplig omfattning tas in även på andra kartor och sjökort.

Försvarsmakten skall, under tid som anges i 24 § lagen (1990:217) 
om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m, se till att de militära 
skyddsområdena tydligt utmärks genom skyltning eller på annat sätt 
samt att allmänheten även i övrigt informeras om bestämmelserna för 
skyddsområdena. Förordning (1997:151).

11 § Försvarsmakten skall besluta i frågor om tillstånd för utlänningar 
att uppehålla sig inom ett militärt skyddsområde. Innan beslut fattas 
skall polismyndigheten höras. Förordning (1994:378).

12 § Av 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anlägg-
ningar m m framgår att utlänningens anknytning till Sverige skall beak-
tas särskilt vid tillståndsprövningen. Därutöver skall man beakta utlän-
ningens personliga förhållanden i övrigt, ändamålet med vistelsen, 
den avsedda färdvägen, vistelsens längd och risken för att vistelsen 
medför att skyddsintresset äventyras. Förordning (1996:1050).

Bevakning av militära skyddsområden
13 § Försvarsmakten skall, under tid som anges i 24 § lagen 
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m, ansvara 
för att de militära skyddsområdena bevakas. Förordning (1997:151).

14 § Den som utses till skyddsområdesvakt skall vara godkänd av länssty-
relsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmak-
ten utses till skyddsområdesvakt och som tillhör myndighetens personal 
skall dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten. Ett godkännande 
skall avse en bestämd tid, längst fem år. Förordning (2006:152).

15 § Som skyddsområdesvakt får endast den godkännas som har 
erforderlig utbildning och som även i övrigt är lämplig för uppgiften.

16 § En skyddsområdesvakt är skyldig att lyda en polismans order 
i fråga om sådana åtgärder som avses i 32 § lagen (1990:217) om 
skydd för samhällsviktiga anläggningar m m.

17 § har upphävts genom förordning (1994:1231).

Verkställighetsföreskrifter
18 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1990:217) om 
skydd för samhällsviktiga anläggningar m m får meddelas i fråga om

1.  utbildning och utrustning av skyddsvakter och skyddsområdesvak-
ter av Försvarsmakten beträffande Försvarsmaktens personal och i 
övrigt av Rikspolisstyrelsen,

2.  bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioan-
stalt samt skyddsobjekt enligt 4 § 46 lagen (1990:217) om skydd 
för samhällsviktiga anläggningar m m av Försvarsmakten och be-
vakningen av andra skyddsobjekt av Rikspolisstyrelsen,
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3.  bevakningen av militära skyddsområden av Försvarsmakten i sam-
råd med Rikspolisstyrelsen, och

4.  utformningen av skyltar av Försvarsmakten efter hörande av Riks-
polisstyrelsen. Förordning (2006:152).

Överklaganden
19 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om 
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut 
i 5, 8, 11 och 14 §§ får dock inte överklagas. Förordning (1998:1055).

Övergångsbestämmelser
1990:1334
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

2. Genom förordningen upphävs

– förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden,

–  Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av la-
gen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m m 
(bevakningskungörelsen),

– Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:273) om passertillstånd,

–  kungörelsen (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för 
militär verksamhet.

3.  Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om 
skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 
§ lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m.

4.  En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt 
på en plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall 
anses ha tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är 
bosatt där, om platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller 
kontrollområde enligt förordningen (1976:935) om skyddsområden 
och kontrollområden. Detsamma gäller i fråga om en nordisk med-
borgare som är bosatt på en plats inom ett kontrollområde, om 
platsen enligt förordningen skall ingå i ett militärt skyddsområde.

5.  Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse 
(1940:383) angående tilllämpningen av lagen (1940:358) med vissa 
bestämmelser till skydd för försvaret m m (bevakningskungörelsen) 
skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.

1995:245
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Beslut som har meddelats före ikraftträdandet  
överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga

(Kartorna finns inte med här)

Militära skyddsområden
Undantag från Kalix militära skyddsområde: Europaväg 4, väg 391, 
vägen MorjärvKamlunge och resande med järnväg.

Undantag från Bodens militära skyddsområde: väg 97, väg 383 och 
resande med järnväg.

Undantag från Hemsö militära skyddsområde: markerade farleder.

Undantag från Singö militära skyddsområde: Markerade farleder och 
campingplatsen norr om bron FogdöSingö.

Undantag från Söderarms militära skyddsområde: markerade farleder.

Undantag från Sandhamns västra militära skyddsområde: markerade 
farleder och mark rad ankringsplats på Södra fjärden.

Undantag från Landsorts militära skyddsområde: markerade farleder.

Undantag från Gotlands militära skyddsområde: vägen RuteFårö och 
markerad campingplats öster om vägen, Fårösunds samhälle, Bläse 
museum och markerade farleder.

Undantag från Karlskrona militära skyddsområde: markerad farled.

Undantag från Styrsö militära skyddsområde: bryggorna på Stjärnvik 
och Vargö i anslutning till markerad farled, värdshuset på Vargö och

Markerad farled. Förordning (1996:190). 
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Utdrag	ur

Rikspolisstyrelsens	föreskrifter	och		
allmänna	råd	om	utbildning	och		
utrustning	av	skyddsvakter	samt		
bevakning	av	civila	skyddsobjekt
För bilder som refereras till i texten, hänvisas till originaldokumentet.

Beslutade den 23 september 1991. Rikspolisstyrelsen meddelar med stöd av 18 § 
1 och 2 förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m 
(skyddsförordningen) följande föreskrifter. Dessutom meddelas allmänna råd.

1	kap	Inledning	
Allmänna råd 
Lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m 
(skyddslagen) syftar bl a till att bereda vissa i lagen angivna objekt ett 
förstärkt säkerhetsskydd. I förordningen (1981:421) om säkerhetsskyd-
det vid statliga myndigheter finns bestämmelser som ålägger vissa 
statliga myndigheter att upprätthålla ett tillfredställande säkerhets-
skydd inom sina verksamhetsområden. 

Enligt förordningen (1989:773) med instruktion för rikspolisstyrelsen 
leder styrelsen polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott 
mot rikets säkerhet. Inom styrelsen bedrivs denna polisverksamhet av 
säkerhetspolisen (SÄPO). 

Med säkerhetsansvarig myndighet förstås i detta sammanhang en 
myndighet eller företag (motsvarande) som ansvarar för säkerhets-
skyddet vid en viss anläggning eller ett visst område. I regel är detta 
den myndighet som förvaltar skyddsobjektet eller bedriver verksam-
het vid detta. Om flera myndigheter bedriver verksamhet vid samma 
eller från skyddssynpunkt närliggande skyddsobjekt bör en av myn-
digheterna efter överenskommelse med berörda myndigheter ha det 
samordnade säkerhetsansvaret. 

Med civila skyddsobjekt avses i det följande sådana skyddsobjekt 
som enligt 18 § 2 skyddsförordningen omfattas av rikspolisstyrelsens 
föreskriftsrätt. 

RPSFS	1991:5	
FAP	579-3

2	kap.	Föreskrifter	om	utbildning	
1 § Utbildningens mål 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter för att som 
skyddsvakt kunna bevaka skyddsobjekt. 

2 § Utbildningens innehåll 
Utbildningens innehåll framgår av en kursplan för fullständig skydds-
vaktskurs, bilaga 1, och en kursplan för avkortad skyddsvaktskurs 
beträffande den som genomgått väktargrundkurs eller ordningsvakts-
kurs, bilaga 2. 

Fortbildning skall främst avse genomgång av ny lagstiftning samt 
vidmakthållande av kunskaper i självskydd. 

3 § Utbildningens genomförande 
I bevakningsföretag anställd väktare eller ordningsvakt, som avses bli 
godkänd som skyddsvakt, skall genomgå avkortad skyddsvaktskurs 
som får anordnas genom bevakningsföretagets försorg. 

Annan person som avses bli godkänd som skyddsvakt men som inte 
genomgått väktargrundkurs eller ordningsvaktskurs skall genomgå 
fullständig skyddsvaktskurs. 

Godkännandemyndigheten får meddela väktare, ordningsvakter el-
ler annan personal som tidigare genomgått motsvarande utbildning 
befrielse från föreskriven utbildning eller från det eller de ämnes-
områden som sökanden har genomgått utbildning i med godkända 
resultat. 

Den som genomför skyddsvaktsutbildning skall samråda med god-
kännandemyndigheten om utbildningens närmare utformning. 

Utbildningen skall vara instruktörsledd. 

4 § Antalet deltagare i varje kurs skall som regel inte överstiga 20. 
För kontroll av deltagarnas kunskaper skall muntligt och/eller skriftligt 
prov anordnas. 

Bevis över genomgången godkänd utbildning (utbildningsbevis) skall 
utfärdas av den som anordnat utbildningen. Utbildningsbevis skall 
innehålla uppgift om de ämnesområden som utbildningen omfattat 
och antalet undervisningstimmar per ämnesområde. 

Fortbildning skall genomföras kontinuerligt. 

3	kap.	Allmänna	råd	om	godkännande	av	skyddsvakt	
1 § Prövning 
Lämplighetsprövningen bör göras enligt de grunder som gäller vid 
godkännande av väktare. 

2 § Utfärdande m m 
Kopia av godkännande som skyddsvakt bör, då godkännandet avser 
väktare, tillställas den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för det 
bevakningsföretag där väktaren är anställd. 
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4	kap.	Föreskrifter	om	utrustning	
1 § Allmänt 
Föreskrifterna i 2-6 §§ gäller i fråga om skyddsvakts utrustning. För en 
väktare som godkänns som skyddsvakt gäller dessutom rikspolissty-
relsens föreskrifter om väktares utrustning (RPS FS 1987:1, FAP 579-2). 

För det fall militär personal bevakar ett civilt skyddsobjekt, tillämpas 
ÖB:s bestämmelser om utrustning, uniformering och beväpning. 
(Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:1) om skydd för samhällsvik-
tiga anläggningar m m.) 

2 § Tjänstetecken 
Tjänstetecken för skyddsvakt består av funktionsbeteckning och em-
blem. Funktionsbeteckningens och emblemets utförande och place-
ring framgår av bilaga 3. 

När ett skyddsvaktsgodkännande upphör att gälla utan att förnyas 
skall skyddsvakten återlämna funktionsbeteckningen och emblemet 
till godkännandemyndigheten. 

Anskaffande av funktionsbeteckning och emblem ombesörjs av riks-
polisstyrelsen. 

3 § Klädsel 
En väktare som tjänstgör som skyddsvakt skall vid bevakning av 
skyddsobjektet bära väktaruniform jämte funktionsbeteckning för 
väktare kompletterad med för skyddsvakt bestämd utrustning. 

När en annan person än väktare tjänstgör som skyddsvakt skall klä-
dedräkten vara anpassad för tjänstens utövande och på ett klart och 
otvetydigt sätt skilja sig från polisens uniform. 

Länsstyrelsen får medge att en skyddsvakt bär civil klädsel om sär-
skilda skäl föreligger. 

4 § Legitimation m m 
En skyddsvakt är skyldig att vid tjänstgöring medföra sitt godkän-
nande och legitimationshandling. 

Legitimationshandlingen skall innehålla uppgift om fullständigt namn 
och personnummer samt vara försedd med välliknande fotografi och 
innehavarens namnteckning. 

Skyddsvakten skall på begäran visa upp godkännande och legitima-
tionshandling. 

5 § Beväpning m m 
En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten 
vara utrustad med batong och handbojor. Sådant medgivande anges 
på godkännandet. 

Batongens utförande framgår av bilaga 4. 

Handbojorna skall vara av samma typ som de som rikspolisstyrelsen 
tilldelar polisman. 

En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten 
utrustas med skjutvapen enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter om 
väktares utbildning och utrustning m m (RPS FS 1987:1, FAP 579-2). 
Sådant medgivande anges på godkännandet. 

6 § Hund 
En skyddsvakt får efter medgivande av godkännandemyndigheten 
använda hund vid bevakningen i enlighet med rikspolisstyrelsens fö-
reskrifter om väktares utbildning och utrustning m m (RPS FS 1987:1, 
FAP 579-2). Sådant medgivande anges på godkännandet. 

5	kap.	Bevakning	av	civila	skyddsobjekt	
1 § Skyddsobjektsförteckning 
Föreskrifter 
Länsstyrelsen skall upprätta en förteckning över civila skyddsobjekt 
inom länet. 

Av förteckningen skall framgå hur bevakningen prioriteras mellan 
olika skyddsobjekt i freds-, kris- och krigstid. 

Utdrag ur fastställd förteckning skall delges berörd myndighet eller 
ägare/nyttjare. 

Förteckningen skall revideras en gång om året. 

Allmänna råd 
Länsstyrelsen bör upprätta förteckningen över de civila skyddsobjek-
ten i nära samverkan med försvarsområdesbefälhavaren. Överstyrel-
sen för civil beredskap (ÖCB) samt de funktionsansvariga myndig-
heterna (FAM) på central nivå bör beredas möjligheter att medverka 
med underlag till prioritering av bevakning. 

För att prioritera resursinsatserna bör skyddsobjekten grupperas i 
angelägenhetsordning. 

Förteckningen bör även omfatta anläggningar där nyttjaren har före-
lagts att vidta särskilda skyddsåtgärder (jfr 19 § skyddslagen). 

Av förteckningen bör vidare framgå: 
• typ av anläggning och anläggningens betydelse 
• geografiskt läge 
• ägare/nyttjare 
• behov av resurser för skydd 
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Varje säkerhetsansvarig myndighet ansvarar för att uppgifter om 
skyddsobjektet inom det egna ansvarsområdet hålls aktuella. Förslag 
om nya skyddsobjekt och om skyddsobjekt som av någon anledning 
har undergått förändring eller som bör utgå ur förteckningen bör 
snarast översändas till vederbörande länsstyrelse. 

Förteckningen och revideringar bör delges civilbefälhavaren, försvars-
områdesbefälhavaren, säkerhetspolisen och den regionala polischefen. 
Berörd polismyndighet, och i förekommande fall regional ledning vid 
kustbevakningen, bör delges den förteckning som angår myndigheten. 

Om sekretess stadgas i 2 kap 2 och 3 §§, 5 kap 2 § och 16 kap 1 § 
sekretesslagen (1980:100). 

2 § Plan för bevakning 

Föreskrifter 
Länsstyrelsen skall fastställa en plan för bevakning av varje skyddsobjekt. 

Planen utformas så att det klart framgår var gränserna för ett skydds-
objekt går. 

Allmänna råd 
Planen bör fastställas efter samråd med försvarsområdesbefälhavaren, 
regional och lokal polischef, säkerhetspolisen samt den för skyddsob-
jektet säkerhetsansvariga myndigheten/nyttjaren. 

Beträffande planen bör för varje skyddsobjekt följande beaktas 
•  risken för att skyddsobjektet utsätts för olika former av sabotage, 

terrorism och spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter 
som rör totalförsvaret 

• svårigheten att ersätta eller reparera skyddsobjektet 
•  skyddsobjektets betydelse för verksamheten under freds-, kris- eller 

krigsförhållanden 
•  andra särskilda förhållanden som är av vikt för bevakningen. 

Bevakning av skyddsobjektet i fred bör ankomma på den säkerhets-
ansvariga myndighet eller företag som bedriver verksamhet vid det-
samma och främst utföras med egen personal eller med skyddsvakter 
och tekniska hjälpmedel. 

För att tillgodose de ökade skyddsbehov som uppkommer vid be-
redskapshöjning och under mobilisering, främst skyddet mot sabo-
tage, och som inte kan tillgodoses med egna fredsresurser, kan polis, 
allmänna hemvärnet, inneliggande årsklass och repetitionsövningsför-
band utnyttjas. Efter genomförd mobilisering kan militära bevaknings-
förband tillkomma. 

Vid beredskapshöjningar och under mobilisering bör så långt möjligt 
polisen medverka med skydd främst av civila skyddsobjekt. 

3 § Instruktion för bevakning av skyddsobjekt 
Föreskrifter 
För varje skyddsobjekt skall det finnas en bevakningsinstruktion. 

Instruktionen upprättas av den säkerhetsansvariga myndigheten eller 
av ägaren/nyttjaren. 

Av instruktionen skall framgår hur tillträdesskyddet skall organiseras 
samt hur bevakningen – med egen personal, skyddsvakter och tek-
niska hjälpmedel – skall utföras. 

Allmänna råd 
Närmare bestämmelser om utformningen av säkerhetsskydd m m 
finns i FA SÄK. 

Föreskrifterna träder i kraft två veckor efter den dag då författningen 
enligt uppgift på den utkom från trycket i rikspolisstyrelsens för-
fattningssamling. Genom författningen upphävs rikspolisstyrelsens 
föreskrifter den 5 juni 1986, RPS FS 1986:52 och den 17 juli 1987, RPS 
FS 1987:20 (FAP 579-3). 
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Bilaga	1	

Kursplan	för	fullständig	skyddsvaktskurs	

1 Kursens innehåll

Ämnesområde Delämne Ämnesprecisering  Tidsåtgång

Bevakningsjuridik  Polisväsendet –    19 tim
 Organisation och funktion
 Polisens förmanskap över
 skyddsvakt (16 § skyddsvakts- 
 förordningen)
 Försvaret Organisation
 och funktion m m

 Skyddsvakts uppgifter  Hur man skyddar skyddsobjektet
  från angrepp
  Information om innehållet i FA SÄK
  Rättsligt skydd 17 kap 1 § BrB

 Skyddsvakts befogenheter Avkrävande av identitetsuppgifter
  (olika slag av legitimationshandlingar)
  Kroppsvisitation
  Ytlig kroppsvisitation
  Undersökning av egendom
  Avvisande och avlägsnande
  Tillfälligt omhändertagande
  Gripande
  Beslag
  Dokumentation av beslut 10-17 §§
  skyddslagen
  Gripande enligt 24 kap 7 § 2 st RB
  De vanligaste fängelsebrotten
  Mänskliga Förbud mot tortyr
  Rättigheter enligt Regeringsformen
  och FN-stadgan
  Rätten att bruka Nödvärnsvåld 24 kap BrB
  Laga befogenhet
  Nöd
  Återställande av rubbad besittning vid
  färsk gärning (14 § promulgationslagen
  till BrB)
  Tystnadsplikt 18 § skyddslagen

 Väktare  Kort genomgång av väktares ålägganden

 Krigsman  Skyddsvakt är att anse som
  krigsman i vissa situationer
  (21 kap 3 § BrB)
  Rättigheter och skyldigheter
  enligt folkrätten

Bevakningstjänst   Målsättning  8 tim
  Ledning
  Utövande
  Personligt uppträdande
  In- och utpasseringskontrollens
  utövande
  Legitimationskontroll
  Ingripande av skilda slag

Utrustning   Skyddsvaktsemblem 2 tim
  Funktionsbeteckning
  Godkännande
  Legitimationskort
  Övrig utrustning
  Livrem
  Batong Batongfäste
  Handbojor
  Skjutvapen (förvaringsbe- 
  stämmelser m m)

Kommunal  
räddningstjänst   Kommunala räddningstjänsters 4 tim
  organisation, uppbyggnad, uppgifter
  Förebyggande och släckande
  åtgärder

Olycksfallsvård   Förebyggande Råd av olycksfall och 2 tim
  regler för förhindrande av olycksfall
  Olycksfallshjälp
  Första hjälpen

Självskydd   Självförsvarets grunder  4 tim
  Hur man undviker egna
  skador vid överfall
  Batongteknik

Kunskapsprov    1 tim

Totalt antal timmar   40 tim

2 Kursens genomförande
2.1  För utbildning i ämnena brandförsvar och olycksfallsvård skall lärare från respektive ämnesområde anlitas.
2.2  För utbildning i ämnet självskydd skall lärare med polisiär instruktörsutbildning i ämnet anlitas.

2.3 Med uttrycket timma avses lektionstimma (45 min).

3 Litteratur
FA SÄK (Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1981:421) om säkerhetsskyddet 
vid statliga myndigheter).
Viss militär speciallitteratur.
Regeringens proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m.
Regeringens proposition 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag.
Speciallitteratur i ämnena kommunal räddningstjänst och olycksfallsvård.
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Bilaga	2

Kursplan	för	avkortad	skyddsvaktskurs	beträffande	den	som	
genomgått	väktargrundkurs	eller	ordningsvaktskurs

1 Kursens innehåll

Ämnesområde Delämne Ämnesprecisering  Tidsåtgång

Bevakningsjuridik  Försvarets Organisation   13 tim
 och funktion m m
  Skyddsvaktsuppgifter
  Hur man skyddar skyddsobjekt
  från angrepp
  Information om innehållet i FA SÄK
  Rättsligt skydd 17 kap 1 § BrB

 Skyddsvakts befogenheter
  Avkrävande av identitetsuppgifter
  (olika slag av legitimationshandlingar)

 Kroppsvisitation
  Ytlig kroppsvisitation
  Undersökning av egendom
  Avvisande och avlägsnande
  Tillfälligt omhändertagande
  Gripande, Beslag
  Dokumentation av beslut 10- 17 §§
  skyddslagen
  Rätten att bruka våld
  Laga befogenhet (24 kap BrB)
  Tystnadsplikt 18 § skyddslagen

 Krigsman  Skyddsvakt är att anse som
  krigsman i vissa situationer (21 kap 3 § BrB)

 Rättigheter och skyldigheter
 enligt folkrätten
 Mänskliga rättigheter Förbud mot tortyr
  Regeringsformen, FN-stadgan

Utrustning   Skyddsvaktsemblem  2 tim
  Funktionsbeteckning
  Godkännande
  Legitimationskort
  Övrig utrustning
  Livrem
  Batong, Batongfäste
  Handbojor
  Skjutvapen
  (förvaringsbestämmelser m m)
Kunskapsprov    1 tim

Totalt antal timmar   16 tim

2 Kursens genomförande
Med uttrycket timma avses lektionstimma (45 min).

3 Litteratur
FA SÄK (Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av förordningen (1981:421) om säkerhetsskyddet 
vid statliga myndigheter).
Viss militär speciallitteratur.
Regeringens proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m.
Regeringens proposition 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag.

Bilaga	3

Tjänstetecken	för	och	utmärkning	av	skyddsvakt

Funktionsbeteckning
Funktionsbeteckning skall vara utförd i metall på svart botten med gul text och bård samt försedd med 
fästanordning. Funktionsbeteckningen skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida ovanför bröstfickan eller 
på motsvarande plats.

Emblem
Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gult emblem och bård samt försett med fästanord-
ning. Emblemet skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida, nedanför funktionsbeteckningen.

Bilaga	4

Utförande	av	batong	för	skyddsvakt
Färg, Svart, Format

Material
1.  Gummi homogent utan blåsor, för handtaget: svart yt- eller genomfärgat naturgummi, hårdhetsgrad 70-

75 IRH för övrigt: svart naturgummi, hårdhetsgrad ca 60 grader IRH

2.  Stålrör härdat, SIS 14 22 25, 18 dy x 1 mm. Stålröret skall vara koncentriskt belagt med gummi på sådant 
sätt att en jämn tjockleksökning erhålls från handtaget till batongens spets. 
Vid handtaget skall gummitjockleken vara minst 4 mm (från strålröret) och vid batongens tjockaste del 
minst 10 mm.

3. Handrem av nylonband.

4. Bärbygel av rostfritt stål 18/8.
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SIS	–	Workshop	Agreement
Syftet med denna Workshop Agreement (WA) är att säkerställa 
arbetsmetoder, service av hög kvalitet, bra arbetsförhållanden och 
en god arbetsmiljö. Den gäller för såväl långvariga som mer tillfälliga 
bevakningsuppdrag.

Det är viktigt för bevakningsföretag som vill få och behålla samhäl-
lets, allmänhetens och kunders förtroende att de styrs av regler och 
överenskommelser som accepteras av alla involverade.

Denna WA är ett komplement till samhällets detaljerade regelverk 
och de fackliga överenskommelser som bevakningsbranschen genom 
lång tradition sedan decennier tillbaka skapat och följt.

Insyn och transparens är ledord för denna WA.

Denna WA har utarbetas av SIS, Swedish Standard Institute, i samråd 
med parter och organisationer inom bevakningsbranschen.

De områden som täcks är bland annat:

n  Allmänt om bevakningstjänster

n  Instruktioner och information för väktare

n  Utrustning och dess kvalitet

n  Allmänna krav på bevakningsföretag

n  Rutiner för anbud och offerter

n  Bekräftelse till kund

n  Försäkringar och ansvar

n  Kredtivärdighet hos bevakningsföretag

n  Intern säkerhet i bevakningsföretag och dess lokaler

n  Ledning och organisation av bevakningsföretag

n  Ledningens ansvar

n  Hantering av kunders nycklar, koder och handlingar

n  Kvalifikationer hos medarbetare

n  Systematiskt arbetsmiljöarbete

n  Arbetsmiljöansvar

n  Hantering av hot och våld i arbetsmiljön

n  Arbetstider

n  Osund konkurrens

m m

Denna WA kommer regelbundet att revideras i samråd med kollektiv-
avtalsslutande parter och organisationer inom bevakningsbranschen. 
Involverade kommer även relevanta myndigheter att vara. Allt i syfte att 
garantera kvalitet på tjänster och utveckling av en sund arbets-miljö.
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Bevakningstjänster	–	Organisation	ledning	och	personal

Security	services	–	Operations,	management	and	personnel

Förord
Detta dokument, SIS Workshop agreement (SIS-WA), har utarbetats av SIS Workshop Security services.  
Följande personer och organisationer har deltagit i utarbetandet.

Karl Sandberg, BYA

Lars Oscarson, BYA

Thomas Svenow, Svenska BevakningsTjänst

Allan Semb, G4S

Christer Bull, Securitas

Markus Pettersson, Transport

Joakim Hellmouth, Transport

Karita Thomé, SIS

Information/Orientering
Det är viktigt för bevakningsföretag som vill få och behålla samhällets, allmänhetens och kundernas förtro-
ende att de styrs i enlighet med regler som accepterats av alla inblandade.

Svensk bevakningsbransch är föremål för ett detaljerat regelverk och kontroll från och av myndigheter. Det-
ta, tillsammans med pålitlighet från anställda och fackföreningar har skapat en oberoende yrkeskår med hög 
status och gett en hög grad av förtroende för bevakningspersonal. Det är också viktigt att företag, medar-
betare och utrustning lever upp till minimikrav för att säkerställa kvalitetn på tjänster på lång sikt. Lika viktigt 
är att följa en ändrad omvärld liksom ändrade behov från kunder, allmänhet och samhället som sådant. 

Kollektivavtal för bevakningsbranschen har en lång tradition av social dialog mellan arbetsgivarnas organisa-
tioner och fackförbunden i Sverige. Denna WA baseras på överenskommelser som har gjort utvecklingen av 
en tjänst med hög kvalitet möjlig. Bra arbetsförhållanden och en hög nivå på arbetsmiljö för anställda inom 
bevakningsbranschen är också ett resultat av den sociala dialogen/kollektivavtal.

Förutsättningarna för högkvalitativa tjänster är gedigen utbildning och praktisk yrkesträning av väktare. I 
Sverige har detta utvecklats och tillhandahålls av en organisation (BYA) som är gemensam för bevakningsfö-
retagen och bevakningspersonalens fackförbund. Inom BYA utbildas bevakningspersonal med för kompe-
tens.

Syftet med denna WA är att säkerställa bra arbetsmetoder, service av hög kvalitet, bra arbetsförhållanden 
och en god arbetsmiljö för anställda inom bevakningsbranschen i Sverige. Detta gäller för tillfälliga såväl 
som för långvariga uppdrag.

Denna WA är ett komplement till det detaljerade legala regelverk och de fackliga överenskommelser som 
bevakningsbranschen i Sverige av tradition har följt i decennier. Regler som har säkerställt en trygg och 
säker arbetsmiljö för kunder, bevakningsföretag och dess anställda. Reglerna har sitt ursprung i allmänhe-
tens intresse i att garantera transparens och insyn i bevakningsbranschen. Detta har resulterat i god sed och 
regler som förväntas av allmänheten. Detta har också skapat tillit och tilltro till bevakningsbranschen.

Denna workshop agreement kommer regelbundet att revideras i samråd med de kollektivavtalsslutande 
parterna och relevanta myndigheter för att garantera kvalitetn på tjänsten samt arbetsmiljön för personal i 
bevakningsbranschen.

1	Omfattning
Denna workshop agreement ställer krav på bevakningsföretag, dess personal och arbetsmiljön i företaget.

Den är avsedd att vara ett hjälpmedel för företag/kunder som ska välja tjänster från ett bevakningsföretag. 
Den lägger fast krav på bevakningsföretagets kompetens för att garantera trygghet att kundens behov och 
förväntningar på bevakningstjänsten blir tillgodosedda.

Denna SIS-WA listar krav på ledningen för bevakningsföretag och på specialistkunskap, utbildning och prak-
tisk erfarenhet (och tillit till) dess personal.

Den är tillämpbar på alla typer av bevakningsföretag oberoende av företagets storlek, antal anställda eller 
kunder och typ av uppdrag som utförs.

2	Normativa	hänvisningar
Denna SIS-WA innehåller, genom daterade eller odaterade hänvisningar, bestämmelser från andra nedan 
förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna 
skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgå-
vor vid användning av denna SIS-WA endast när de har inlemmats i denna genom tillägg, ändring eller revi-
derad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan (inklusive tillägg).

3.	Termer	och	definitioner
För de termer som används i denna SIS Workshop Agreement gäller följande definitioner.

3.1		Training,	Utbildning
basic training, grundutbildning
training designed to allow every individual wishing to work as a security officer/guard to acquire the mini-
mum level of skills

utbildning som utformats för att alla individer som önskar arbeta som väktare ska kunna uppnå lägsta kom-
petensnivå

refresher training, fortbildning
systematic and regular training program to maintain and update previously acquired skills

systematiskt och regelbundet utbildningsprogram för att underhålla och uppdatera tidigare erhållen kompe-tens.

SS-ISO 9001:2000 Ledningssystem för kvalitet - Krav        

SS-ISO/IEC 27001:2005  Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informations-
säkerhet – Krav

SS 614314:2004  Identifieringskort – Certifierade identitetskort av typ ID-1 

OHSAS 18001  Serie för ledning av arbetsmiljö Ledningssystem för arbetsmiljö –  
Specifikation

SS 3492:2005  Säkerhetsskåp – Provning och utvärdering av inbrottsskydd

SSF 200:4 Regler för mekaniskt inbrottsskydd

SSF 130:7  Projektering och installation av inbrottslarmanläggning 

SSF 114:1 Regler för övervakad larmöverföring 

SSF 136:4 Larmcentraler

ANM: SSF publikationer är tillgängliga via http://www.ssf.nu



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA6-5

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 6-6

additional training, vidareutbildning
systematic and regular training program to develop previously acquired, and acquire new skills

systematiskt och regelbundet utbildningsprogram för att vidareutveckla tidigare erhållen, och skaffa ny 
kompetens.

specialised training, specialutbildning 
training designed to allow security officers/guards to acquire necessary supplementary skills

utbildning som utformats för att ge väktare nödvändig, kompletterande kompetens

training centre, utbildningsföretag
entity authorised by the relevant authority for providing certified training to security officers/guards

organ auktoriserat av relevant myndighet att tillhandahålla föreskriven utbildning för väktare

training certificate, utbildningsintyg 
proof of successfully completed training issued by the authorized entity

bevis på godkänd, genomförd utbildning utfärdat av auktoriserat utbildningsföretag

training instructor, utbildningsledare
person qualified and competent to provide the required security training 

person kvalificerad och kompetent att tillhandahålla den väktarutbildning som krävs

training supervisor, kursledare/lärare 

member of staff responsible for supervision and recording of all aspects of training within the company

personal med ansvar för handledning och dokumentation av föreskriven utbildning inom företaget

3.2	Personnel	selection,	urval	av	personal
ancillary staff, övrig personal
all security company staff not directly employed in duties falling within the definition of a security officer/gu-
ard who may have access to information of a confidential nature

all övrig personal inom bevakningsföretag som inte är anställda som väktare och som kan ha tillgång till 
information av konfidentiell natur

security officer/guard, väktare 
person who is paid a fee, wage or salary and is trained and screened and performs one or more of the  
following functions:

person som erhåller lön eller arvode och är utbildad och prövad och godkänd av myndighet och som fyller 
en eller flera av följande funktioner:

–  prevention or detection of damage to properties through fire, water etc 

–  hindra eller upptäcka skada på egendom genom brand, vatten etc.

–  prevention or detection of intrusion, unauthorized entry (access control) or activity, vandalism or trespass 
on public or private property;

–  hindra eller upptäcka intrång, obehörigt tillträde (tillträdesskydd) eller vandalism, intrång på allmän eller 
private egendom;

–  prevention or detection of theft, loss, embezzlement, misappropriation or concealment of merchandise, 
money, bonds, stocks, notes or valuable documents or papers;

–   hindra eller upptäcka stöld, förskingring, olaga innehav eller döljande av varor, pengar, obligationer, aktier, 
värdepapper eller andra värdefulla dokument eller papper;

–  protection of individuals from bodily harm;

–  skydda individer från kroppsskada;

–  enforcement of (whilst obeying) established company rules, regulations, policies and practices related to 
crime reduction.

–  upprätthållande av (om någon bryter mot) etablerade företagsnormer, lagar och regler, policies och meto-
der mot brottsbekämpning:

Screening Laglydnadsprövning 
process of checking history and background of employees and potential employees

process för att undersöka historik och bakgrund hos anställda och ev. blivande anställda

Vetting godkännande 
verification by the national authority of the judicial and criminal record of employees and potential employees

intyg från myndighet om laglydnad och medborgerlig pålitlighet för anställda och blivande anställda

3.3	Manned	guarding,	Personell	bevakning
access/exit control, tillträdeskontroll 
controlling movement of people, vehicles and goods at fixed access and exit points

övervakning av människor, fordon och gods vid fasta in- och utgångar

airport/seaport security checks, flygplats- hamnbevakning 
security services involving checking passengers/employees, baggage, cargo and their identity, to prevent 
persons and materials that can endanger aircrafts, vessels and airport and port safety and security

bevakningstjänst som innebär kontroll av passagerare/anställda, baggage, last och dess identitet, för att 
hindra personer och materiel som kan utgöra fara för flygplan och fartyg och flyg- eller hamnsäkerhet

armed security officer/guard, väktare med vapen 
security officer/guard with approved specialized training in weapons and authorized to carry weapons by 
the appropriate authority

väktare med godkänd specialutbildning för vapen och med tillstånd från relevant myndighet att bära vapen 

manned guarding,  personell bevakning 
security services carried out by security officers/guards 

bevakningstjänst som utförs av väktare

reception security, receptiontjänst 
access/exit control combined with customer services

tillträdes- och utgångskontroll kombinerad med kundservice

site security, områdesbevakning 
activities required to secure a specific area

tjänster som utförs för att säkra ett visst område

static guarding, stationär bevakning 
security services with limited scope at a fixed location or property for a fixed length of time

bevakningstjänst vid en viss plats eller egendom för en bestämd tidsperiod

store detective, butikskontrollant 
security officer/guard without uniform supervising behaviour in order to prevent and detect thefts

civil väktare som övervakar beteenden i syfte att hindra och upptäcka brott
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3.4	Mobile	patrols,	ronderande	bevakning
mobile area/site patrolling, ronderande områdesbevakning 
security services provided by security officers/guards travelling within a specified area/site, within a defined 
period of time

bevakningstjänst som tillhandahålls av väktare som rör sig inom ett specificerat område inom en definierad 
tidsperiod

mobile patrolling, rondbevakning 
security services provided by security officers/guards travelling to multiple sites physically distant from one 
another, within a defined period of time

bevakningstjänst som utförs av väktare som rör sig inom flera geografiskt skilda områden, inom en definie-
rad tidsperiod

3.5	Alarm	response,	åtgärder	vid	larm
alarm, larm
warning of the presence of a hazard to life, property or the environment 

varning för fara för liv, egendom eller miljö

alarm receiving and monitoring centre, larmcentral 
secure location in which alarms are received and handled according to assignment instructions

plats där larm tas emot och hanteras enligt givna instruktioner

alarm receiving and monitoring centre operator, larmoperatör 
person responsible for the handling of messages arriving at the alarm reception equipment

person med ansvar för hantering av meddelanden som kommer in som larm

alarm response, larmåtgärd
action of an alarm response officer in responding to alarm information

agerande av en larmmottagare som svar på larminformation 

alarm response officer, åtgärdsväktare
security officer /security guard with specialized training who receives alarm information directly or through 
the monitoring centre operator and acts according to assignment instructions  

väktare med specialutbildning och som tar emot larm direkt eller via larmcentral och som agerar enligt 
givna instruktioner

3.6	Key	holding,	Nyckelhantering
key, nycklar
instrument or data allowing authorized access to a customer’s property

instrument eller data som tillåter godkänt tillträde till kundens egendom

key holding, nyckelhantering
service whereby the private security company holds keys to a client’s premises or equipment for use in an 
event, or as agreed with the client

tjänst där bevakningsföretaget hanterar nycklar till kundens egendom eller utrustning för att användas vid 
visst tillfälle eller enligt överenskommelse med kunden

key storage, nyckelförvaring 
storage or service performed by a security company where keys, customer documents and/or confidential 
documents are stored on behalf of a customer as per regulations issued by the appropriate authority

förvaring eller tjänst som tillhandahålls av bevakningsföretag och som innebär att nycklar, kunddokument 
eller konfidentiella dokument förvaras åt kunder enligt regler utfärdade av relevant myndighet

3.7	Crowd	control,	Ordningshållning
crowd controller, ordningsvakt 
security officer/guard with specialized training in crowd control

väktare med specialutbildning för ordningshållning

person som utsetts av en myndighet för att övervaka folksamlingar och för att hålla ordning inom ett geo-
grafiskt begränsat område

crowd control management, ordningsvaktsledning 
systematic planning for, and supervision of, orderly movement and assembly of people

systematisk planering för, och handledning av ordningshållning bland människor

door security, entrésäkerhet
access control in places of entertainment where the suitability of customers to be allowed on to those prem-
ises is required to maintain public order, safety and security

tillträdeskontroll där personers lämplighet att få tillträde till lokalerna är nödvändig för att upprätthålla all-
män ordning och säkerhet

event, evenemang
any organized gathering of the public, whether on payment or otherwise, in the open-air or under cover 

alla organiserade samlingar av publik, oberoende om mot betalning eller ej, utom- eller inomhus 

event security, evenemangssäkerhet 
security services, control and service tasks for events limited in time and location

bevakningstjänst, kontroll- och serviceuppgift för evenemang begränsade i tid och plats

3.8	Close	protection,	Bevakning	av	enskild	person
close protection/body guarding, bevakning av enskildperson för dennes skydd 
security service provided by security officers/guards with specialized training in preventing threats to indi-
viduals at risk

bevakningstjänst som tillhandahålls av väktare med specialutbildning för att motverka fara för individer 
utsatta för risker och/eller hot

3.9	General,	Allmänt
assignment instructions, bevakningsinstruktioner 
set of written instructions drawn up by a service provider in agreement with the customer specifying the 
contractual duties 

skrivna instruktioner som formulerats av bevakningsföretaget i överenskommelse med kunden och som spe-
cificerar de överenskomna arbetsuppgifterna

check call, kontrollringning/sambandskontroll  
routine communication to verify the location and status of a security officer/guard on an assignment

rutinkommunikation för att säkerställa läge och status för en väktare på ett uppdrag

commercial security, bevakning
security performed in return for remuneration and of significant scope or duration

bevakning som utförs mot ersättning och som är av bestämt slag eller varaktighet

good practice, god sed
acceptable and approved manner with suitable methods for carrying out security 

acceptabelt och godkänt sätt med passande metoder för att utföra bevakningsuppdrag
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guard dog, bevakningshund
dog with specialized training for security services approved by the appropriate authority

hund som genomgått specialträning för bevakningstjänst och godkänts av relevant myndighet

guard dog handler, hundförare
security officer/guard with specialized training in handling guard dogs

väktare med specialutbildning för att använda hund i bevakning

identification card, id-kort   
card identifying the security officer/guard

kort som identifierar väktaren

identifying mark, funktionsbeteckning 
mark indicating the security officer’s/guard’s function and company identification

märke som visar väktarens funktion och företagstillhörighet

licence, certifikat auktorisation
approval from the regulatory authority to deliver security services

tillstånd från auktorisationsmyndighet att leverera bevakningstjänster

licensed staff/security officer, godkänd väktare
staff/security officer licensed by the regulatory authority

personal/väktare godkända av godkännandemyndighet

manager, föreståndare
member of staff responsible for the supervision, training and performance of security officers/guards as ap-
propriate for their assigned tasks 

specialutbildad person med ansvar för väktares arbetsledning, utbildning och uppträdande i enlighet med 
deras arbetsuppgifter

regulatory authority, föreskivanda myndighet
authority appointed by the State to regulate the security industry or part of

myndighet utsedd av regeringen för att reglera bevakningsbranschen

security, säkerhet
activity performed through supervision, surveillance or superintendence by personnel, with or without 
technical aids, of goods, objects, areas or activities for the purpose of providing extra protection against 
damage caused by criminal attack, fire or the like. 

NOTE The term security include close protection of individuals, the transport of money and high-value 
goods and certain other engagements that take place on the basis of appointment or special approval 
granted by an authority.

aktivitet som utförs genom arbetsledning, övervakning eller under överinseende av personal, med eller utan 
tekniska hjälpmedel, av gods, objekt, områden, eller aktiviteter i syfte att tillhandahålla extra skydd mot 
skada orsakad av brottsligt angrepp, brand eller liknande.

ANM. Termen säkerhet inkluderar bevakning av enskild för dennes skydd, värdetransporter och vissa andra 
åtaganden som utförs med stöd av förordnande eller särskilt godkännande

security company, bevakningsföretag
company providing security services

företag som erbjuder bevakningstjänster

security services, bevakningstjänst 
services provided by security companies aimed at protection of people, property and assets

tjänster som tillhandahålls av bevakningsföretag i syfte att skydda, människor, egendom och tillgångar

security supervisor, gruppledare
security officer/ guard selected and with specialized training to be responsible for the performance of secu-
rity officers/ guards in delivering a security service

väktare, utvald och med specialutbildning, för att ansvara för väktares uppträdande vid genomförande av 
bevakningsuppdrag 

security survey, riskanalys
risk assessment to determine the appropriate security services to meet the customers requirements

riskbedömning för att fastställa lämplig bevakningstjänst som motsvarar kundens behov

safety representative, skyddsombud
specially trained employee nominated by the workers union and whose task is to ensure a good and safe 
working environment

ett bland arbetstagarna utsett ombud som har att företräda dem i frågor som rör arbetsmiljön  

4.	Bevakningstjänster

4.1	Allmänt
Bevakningstjänster ska utföras sakkunnigt och omdömesgillt. Tjänsterna ska vara av en bestämd varaktighet 
och omfattning samt ske för annans räkning. Bara lämpliga och godkända metoder ska användas. Tjäns-
terna får inte inkräkta på polisens arbetsuppgifter. 

Bevakningsföretag ska ha en lämplig organisation och planering av sina aktiviteter och ska vara organiserat 
på ett sätt som främjar seriös bevakning och utbildning.

Tillsyn av bevakningsföretaget, som görs av tillsynsmyndigheten, ska vara möjlig att utföra på lämpligt och 
effektivt sätt.

Bevakningsföretag ska ha dokumenterade rutiner för de tjänster som erbjuds.

Överenskommelser och detaljbeskrivningar över uppdraget ska tydligt specificeras i kontrakt och leverans-
bestämmelser.

4.2	Tjänstens	utförande

4.2.1 Instruktioner till väktarna
Väktare ska rapportera i enlighet med skriftliga instruktioner, om gjorda observationer och vidtagna åtgär-
der. Rapporter ska tillställas kunden enligt överenskomna villkor i avtal eller enligt bevakningsinstruktion.

Väktare ska arbeta i enlighet med dokumenterade instruktioner som är godkända av kunden. Det ska finnas 
rutiner för uppdatering och ändring av instruktionerna. Instruktioner och överenskommelser ska dokumente-
ras och förvaras hos bevakningsföretaget.

4.2.2 Id-kort
Väktare som har varit anställda av bevakningsföretag mer än sex månader ska, under tjänsteutövning, bära 
ett id-kort i enlighet med kraven i den svenska standarden SS 614314 eller motsvarande.

Väktare ska visa sitt id-kort på begäran. Id-kortet behöver emellertid inte visas om begäran att få se det görs 
i trakasseringssyfte eller om begäran inte föranleds av väktarens arbete.
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Väktare som inte har fått sådant id-kort ska förses med ett tillfälligt id-kort utfärdat av bevakningsföretaget. 
Det tillfälliga id-kortet ska gälla under en tidsbestämd period.

Id-kortet ska innehålla väktarens fullständiga namn och namnteckning och ska ha ett välliknande foto av 
personen. Id-kortet ska innehålla namn och telefonnummer till bevakningsföretaget där väktaren är an-
ställd, samt uppgift om hur kortet kan kontrolleras. Dessutom ska id-kortet ha ett unikt identifieringsnum-
mer och giltighetstid. Kortet ska innehålla ordet “VÄKTARE” i röda versaler.

Om en väktare avslutar sin anställning hos ett bevakningsföretag eller om han eller hon inte längre utför 
bevakningstjänster som ett resultat av ändrade arbetsuppgifter, eller om kortet har passerat utgångsdatum, 
ska id-kortet lämnas tillbaka till bevakningsföretaget. Det är bevakningsföretagets ansvar att säkerställa att 
id- kortet återlämnats.

4.2.3 Uniform
Väktare i bevakningstjänst ska bära uniform. Huvudbonad ska bäras vid yttre tjänst.

Butikskontrollant och väktare vid bevakning av enskild person för dennes skydd får dock bära civil klädsel. 

Uniformer för väktare ska på ett otvetydigt sätt skilja sig i fråga om snitt och färg från de uniformer som 
poli-sen och ordningsvakter använder. Väktaruniformer ska vara godkända av auktorisationsmyndigheten 
efter ansökan från bevakningsföretaget. Alternativ uniformsutrustning, om det bedöms välgrundat med 
tanke på väder eller miljö där bevakningsföretaget ska utföra bevakning, kan godkännas av auktorisations-
myndigheten.

Väktaruniformen ska ha funktionsbeteckningen ”VÄKTARE”.

Väktaruniformen ska också bära företagets symbol eller logo. Dock får uniformen bara ha sådana märken, 
emblem, uniformsknappar och liknande som tydligt skiljer sig från polisens och försvarsmaktens eller andra 
myndigheters vapen eller tecken.

Om väktare lämnar sin anställning hos bevakningsföretaget eller om han eller hon till följd av ändrade 
ar-betsuppgifter eller av annan anledning inte längre har behov av sin uniform skall han eller hon snarast 
lämna uniformen till bevakningsföretaget. Det är bevakningsföretagets ansvar att se till att uniformen åter-
lämnas.

4.2.4 Kommunikationsutrustning
Väktare ska förses med lämplig teknisk kommunikationsutrustning. Väktare ska kunna kommunicera, med 
internt eller externt bemannade larm- övervaknings- eller kommunikationscentraler, som är bemannade 
åtminstone under den tid som uppdraget utförs.

Sådan kommunikationsutrustning ska säkerställa att alla väktare har tillgång till överfallslarm För väktare 
som arbetar ensamma ska det också finnas separata rutiner för väktaren att ringa in eller bli uppringd för 
kontroll.

4.2.5 Skyddsutrustning
Skyddsutrustning såsom hund, batong, handfängsel eller skjutvapen för personligt skydd av väktare eller 
andra får endast användas av väktare som har utbildning för detta/dessa. Bevakningsföretaget är ansvarigt 
för att se till att väktarna erhåller relevant skyddsutrustning och utbildning.

4.2.6 Motorfordon
Motorfordon som registrerats på bevakningsföretaget och som används för bevakningstjänst ska vara god-
kända av auktorisationsmyndighet beträffande färg, markeringar och yttre utrustning.

Tillsynsmyndigheten får bara godkänna motorfordon som övertygande avviker beträffande färg, marke-
ringar och yttre utrustning från polismarkerade fordon som används av polisen.

4.3	Bevakningstjänster

4.3.1 Ronderande bevakning
Ronderande bevakning syftar till att förebygga och skydda mot skada. Uppdragen utförs av väktare, utrusta-
de med fordon eller till fots, som tillser en eller flera kunder under rondering. För varje enskild kund upprät-
tas ett kontrakt, även om väktare delar sin tid mellan olika kunder under samma rond.

4.3.2 Stationär bevakning
Stationär bevakning utförs av en eller flera väktare för en eller flera kunder inom ett begränsat område. För 
denna typ av uppdrag ska det finnas en instruktion som reglerar hela innehållet i uppdraget.

4.3.3 Bevakningstjänster med stöd av förordnande eller särskilt godkännande

4.3.3.1 Allmänt
För vissa bevakningstjänster krävs särskilt förordnande eller godkännande.

4.3.3.2 Ordningshållning med ordningsvakt
Särskilt utbildade personer förordnas av polismyndighet för att hålla ordning inom ett geografiskt begrän-
sat område. Ordningsvakt kan förordnas att arbeta vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, 
konserter eller andra arrangemang, bad- eller campingplatser etc säkerhetskontroll vid rättegångar och på 
platser det finns speciella behov för allmänhetens trygghet, t ex gallerior, allmänna kommunikationer. Ord-
ningsvakt har särskilda befogenheter.

Ordningsvakt ska följa order som ges av polis i tjänsten. En ordningsvakt skall hålla polismyndigheten un-
derrättad om förhållanden som rör hans verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens 
kännedom. Ordningsvakt ska också rapportera till polisen om alla som avvisats, avlägsnats eller omhänder-
tagits.

4.3.3.3 Skydd av samhällsviktiga anläggningar 
Särskilda skyddsvakter kan godkännas av myndighet för att skydda objekt mot sabotage, terrorism eller 
spioneri. 

I sådana fall kan det vara nödvändigt att begränsa allmänhetens tillträde till områden eller bygganader som 
klassificerats av myndigheten som skyddsobjekt. Skyddsobjekt kan vara statliga administrationsbyggnader, 
och anläggningar eller områden som används av militära styrkor. Skyddsobjekt kan även utgöras av områ-
den för skydd av energi- och vattentillförsel, radio- och TV-utsändningar, radio och telefonikommunikation.

Skyddsvakt får besluta om visitation personer, undersökning av bilar etc. De får också neka tillträde, avvisa 
eller omhänderta personer inom och i anslutning till sitt skyddsobjekt.

Inom skyddsobjektet och angränsande områden har skyddsvakt samma befogenhet som polisen att kvarhål-
la individer om det finns anledning att gripa dem för spioneri, sabotage eller terroristbrott. Befogenheten 
gäller även för förberedelse till sådana brott.

4.3.3.4 Flygplats- och hamnsäkerhet
Specialutbildade personer kan utses för att kontrollera passagerares och anställdas baggage, last och 
identitet och för att hindra personer och materiel som kan äventyra säkerheten för flygplan och fartyg samt 
flygplatser och hamnar.

4.3.3.5 Annat
Andra tjänster kan också utföras på uppdrag av myndigheter, t ex skydd av flora och fauna och andra natur-
resurser.
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4.3.4 Butikskontrollanter
Butiksövervakning görs av butikskontrollanter för skydd av varor till försäljning i affärer och köpcentra från 
att utsättas för stöld och andra kriminella aktiviteter. 

4.3.5 Personskydd 
Personligt skydd av personer är en bevakningstjänst som kräver specialutbildning och särskilda kvalifikatio-
ner för den som ska utföra tjänsten. Tjänsten ställer även extra krav på omdömesförmåga, lugn och konti-
nuitet. Väktare som rekryteras för sådana uppdrag ska ha visat prov på särskilt gott omdöme under minst 
två år inom annan verksamhet i företagets bevakningsuppdrag. Personskydd får inte vara den enda form av 
verksamhet som bevakningsföretaget bedriver. Detta ställer krav på företagets storlek och organisation, bl a 
att företaget har minst tio väktare utbildade för personskydd.

5.	Krav	på	bevakningsföretag
Bevakningsföretag får inte utföra bevakningsuppdrag utan ett särskilt tillstånd (auktorisation) från auktorisa-
tionsmyndighet (länsstyrelse). Auktorisation garanterar samhällets insyn i och granskning av bevakningsföre-
tagets verksamhet.

5.1	Professionalism
Bevakningsföretag ska kunna garantera och behålla en professionell nivå på sin personal och sina åtagan-
den gentemot kunder. Polisiära arbetsuppgifter ska inte utföras och företaget får inte ge sken av att det kan 
ske. 

Bevakningsföretag ska inte i upphandlingssituationer eller vid underskrivande av kontrakt på något sätt ac-
ceptera ersättning eller förmåner i form av kontanter, gåvor etc till någon enskild medarbetare. 

För att bevakningsföretagets verksamhet ska ske i enlighet med god sed får det inte finnas någon misstanke 
om olämpliga metoder och bevakningsföretagets tjänster ska hålla en viss minimistandard.

Föreståndaren ska antingen personligen eller via lämplig organisation se till att bevakningstjänster och ut-
bildning som företaget åtagit sig sker på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Anställda ska ha den kom-
petens och den utbildning som tjänsterna/uppdragen kräver.

Föreståndaren ska ha genomgått den utbildning som krävs för föreståndare och ska ha erfarenhet från och 
kunskap om bevakningstjänster, särskilt från den typ av tjänster som bevakningsföretaget erbjuder.

Föreståndare för privata bevakningsföretag ska

• antingen vara anställd i företaget eller

• helt eller delvis vara ägare av företaget.

Bevakningsföretag ska ha en fast besöks- och postadress och vara tillgängligt via telefon.

Bevakningsföretag ska ha policys för hur man ska förhålla sig till alkohol och droger, diskriminering och 
arbetsmiljö.

Bevakningsföretag ska vara föremål för tillsyn av tillsynsmyndigheten minst vartannat år.

5.2	Allmänna	krav	på	bevakningsföretag

5.2.1 Anbudsförfarande/offerering
Bevakningsföretaget ska ha sådana rutiner för analysering av bevakningstjänsterna att de kan försäkra sig 
om att de uppfattat alla krav och möjligheten att uppfylla dem. Alla krav som rör de tjänster som offereras 
ska vara klart definierade och dokumenterade. Det gäller både ordererkännande, anbud och i tillämpliga fall 
ändring av kontrakt. All dokumentation som rör analys och ändringar ska sparas.

5.2.2 Bekräftelse till kunder
Bevakningsföretagens leverans av produkter ska överensstämma med åtaganden i anbud och/eller över-
enskommelse som har skrivits under av båda parter.

Alla instruktioner till bevakningsföretaget och till väktarna ska vara bekräftade av kunden. Detta kan göras 
muntligen eller skriftligen men ska dokumenteras. Proceduren för bekräftelse ska regleras.

5.3	Lagar	och	regler
Bevakningsföretagets personal ska känna till och följa alla regler, svenska och internationella lagar samt de 
speciella förhållanden som gäller för verksamheten. Det gäller även styrelsemedlemmar såväl som andra 
personer med stort inflytande på verksamheten. 

Bevakningsföretag ska varje år till tillsynsmyndigheten lämna en skriftlig årsredovisning som innehåller in-
formation om de olika slag av bevakningsuppdrag som utförts och proportionerna dem emellan, samt vilka 
eventuella underleverantörer som har varit involverade i tjänsterna. Den ska också specificera vilka som har 
varit föreståndare och om bevakningsföretaget också har annan affärsverksamhet än bevakningstjänster och 
vad denna verksamhet i så fall består av.

5.4	Försäkringar	och	ansvar
Bevakningsföretag ska ha tillräckliga ansvarsförsäkringar för att täcka skador som kan drabba kunder eller 
personal under arbetets utförande. 

Om inte annat överenskommits ska bevakningstjänsterna utföras av personal som är anställda av det kon-
trakterade bevakningsföretaget.

Fakturering av kunder ska alltid göras av det kontrakterade bevakningsföretaget även om detta inte är det-
samma som den organisation som har utfört tjänsten.

5.5	Kreditvärdighet
Bevakningsföretag ska kunna uppvisa en fullständig finansiell redovisning, i överensstämmelse med kraven 
på inregistrerade aktiebolag. 

Bevakningsföretag ska kunna visa på sund ekonomi med kreditvärdighet på högsta nivå. Det ska inte ha 
några utstående skatte- eller andra skulder.

5.6	Användande	av	underleverantörer
All användning av underleverantörer ska vara överenskommen mellan kunden och det avtalande bevak-
ningsföretaget. Om underleverantörer används ska det avtalande bevakningsföretaget garantera att under-
leverantören uppfyller alla relevanta krav i denna workshop agreement.

Om ett larm- eller teknikföretag används som underleverantör ska bevakningsföretaget ta på sig ansvaret 
relativt kunden för kvalitetn och säkerheten för de tekniska systemen samt installation och underhåll.

5.7	Krav	på	bevakningsföretagens	lokaler	

5.7.1 Besökare
Bevakningsföretag ska ha dokumenterade rutiner för att ta hand om besökare i sina lokaler.

5.7.2 Tillträdesskydd
Byggnaden i vilken bevakningsföretaget finns ska ha inbrottslarm som kontinuerligt är i drift.

Bevakningsföretag ska kunna bevisa och garantera att endast godkänd personal har tillträde till lokalerna. 
Dokumentation för tillträde ska bevaras under minst 2 år.
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Nycklar, passerkort, teknisk dokumentation från kunden, kundinstruktioner och konfidentiell företagsinfor-
mation ska hela tiden förvaras och skyddas mot icke behörigt tillträde eller användande i enlighet med SS 
3492 eller minst i enlighet med klass 2 som specificeras i SSF 200:4, SSF 130:7, SSF 114:1 och SSF 136:4.

5.7.3 Nycklar och kundhandlingar
Bevakningsföretaget ska ha dokumenterade rutiner för förvaring och hantering av kundutrustning, doku-
ment och annan kundrelaterad dokumentation så väl som nycklar, passerkort, planritningar och kartor etc. 
Bevakningsföretaget ska också ha information om kundens nycklar, som visar när, var, och till vem som 
nycklarna har ut- och återlämnats. Dessa rutiner ska gälla för all hantering och förvaring, utlämnande och 
utfärdande av kvitton, transport och förvaring i fordon.

Datorer såväl som diskar och andra minnen där kundinformation lagrats ska skyddas från både obehörigt 
tillträde och skada.

Information förvarad i datorer ska följa säkerhetskrav enligt ISO/ISO 270001.

Dokumentation ska förvaras under överenskommen tid enligt företagspolicy och kundöverenskommelse och 
i minst 2 år efter uppdragets slutförande.

5.8	Ledning	och	organisation

5.8.1 Allmänt

Bevakningsföretag ska ha ett dokumenterat ledningssystem i enlighet med SS-ISO 9001, som beskriver or-
ganisatoriska processer och ansvar. Ansvar och befogenheter på alla nivåer ska vara tydligt definierade med 
klara skiljelinjer mellan ansvarsområden.

5.8.2 Bevakningsföretagets information till kund
Bevakningsföretaget ska dokumentera och för kund kunna visa upp information om all personal involverad i 
uppdragets genomförande, såväl som själva uppdraget.

5.8.3 Intern kommunikation
Ledningen ska försäkra sig om att det finns dokumenterade rutiner för utbyte av information inom företaget.

5.8.4 Underhåll och uppdatering av ledningssystemet
Ledningssystemet ska regelbundet ses över och uppdateras. Det ska finnas dokumenterade rutiner för över-
syn av ledningssystemet inklusive hur man försäkrar sig om att korrigerande åtgärder för att uppnå ständig 
förbättring av verksamheten och att åtgärderna har den önskade effekten.

5.8.5 Ledningens ansvar
Ledningens har ansvar för:

–  att det finns nödvändiga resurser för genomförande av uppdraget enligt kundens behov

–  rutiner för att rapportera alla omständigheter rörande dess personals agerande

–  informera all personal om tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och om vikten av att följa dem

–  att informera all personal om bevakningsföretagets ledningssystem

–  att säkerställa att alla väktare har rätt kompetens för sin uppgift

–  att bevakningsföretaget har dokumenterade krav på sin personals kompetens för olika typer av uppdrag

–  att bevakningsföretaget har dokumenterade rutiner för rekrytering och utbildning av perso-nalen och stöd 
och uppföljning av alla anställdas arbete

–  företa kvalitetsrevisioner

–  att det finns en arbetsledning för det arbete som utförs

–  arbetsmiljöbedömning enligt OHASAS 18001. Se även avsnitt 6.

–  rutiner för slumpvis kontroll av personal i tjänst med hänsyn till kompetens, utbildning, god-kännande, 
instruktioner och utrustning.

5.9	 Personal

5.9.1 Kvalifikationer
Bevakningsföretag ska ha dokumenterade rutiner för rekrytering av nyanställda. All personal ska klara en  
kontroll beträffande laglydnad och medborgerlig pålitlighet innan de kan bli godkända och anställda av 
bevakningsföretag. 

All personal ska ha kunskaper och färdigheter som motsvarar dess arbetsuppgifter. Väktare ska ha utbild-
ning för sina arbetsuppgifter. De ska vara pålitliga, trovärdiga och godkända av myndighet.

Bara personer 18 år och äldre får anställas som väktare. För vissa uppdrag gäller andra åldersgränser.

Väktare ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna redovisa skriftligt och muntligen för de legala 
och andra hänsyn som föregått ett ingripande.

Väktare ska ha kunskap om kundens uppdragsinstruktioner, anordningar, risker, och säkerhetslösningar. De 
ska känna till de lagar som är relevanta för sina aktiviteter såväl som företagspolicy och rutiner etc.

5.9.2 Utbildning
Väktare och övrig personal ska utbildas för sitt arbete. Utbildning av väktare ska göras vid ett utbildnings-
företag . Utbildning ska bestå av grundutbildning, fortbildning, vidareutbildning och specialutbildning. Ut-
bildningsledare och kursledare/lärare ska ha relevant utbildning och erfarenhet för den utbildning som ges. 
Utbildningsföretaget ska rapportera alla genomförda utbildningar till tillsynsmyndigheten.

Den kunskap som behövs för varje kompetensnivå ska definieras, se Bilaga A, och prov för kontroll av nöd-
vändiga kunskaper ska vara skriftliga.

Utbildningsbevis ska ges till väktare. Kopia ska förvaras av bevakningsföretaget.

5.9.3 Begränsning av arbetsuppgifter under grundutbildning
Väktare får inte utföra bevakningsarbete ensamma förrän de med godkänt resultat har klarat av hela grund-
utbildningen enligt Bilaga A. Praktisk yrkesträning på arbetsplatsen får inte pågå mer än sex månader från 
det datum då väktaren först anställdes. 

Under praktisk yrkesträning för väktare ska det alltid finnas en handledare tillgänglig för råd och stöd.

6.	Arbetsmiljö

6.1		Förebyggande	av	riskfyllda	och	osunda	arbetsförhållanden
Att förebygga arbetsrelaterade skador och olyckor är en av de viktigaste aspekterna av arbetsmiljöarbetet i 
bevakningsbranschen. Arbetsgivaren ska kontinuerligt samverka med skyddsombuden för att uppnå en god 
arbetsmiljö. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och följa den sociala och 
tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. Väl utbildad personal, såväl i ledning som i övriga positioner, är en förutsätt-
ning för god arbetsmiljö. Lika viktigt är att utvecklingen av rutiner och teknik ständigt följs upp.  

Skyddsombud skall tillsammans med anställda ges möjlighet att medverka i utformningen av den anställdes 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör varje anställd.



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA6-17

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 6-18

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att den anställde inte utsätts för fysiska eller 
psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även ersättningar och förläggning 
av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller monotont arbete skall undvikas eller begränsas i så stor utsträckning 
som möjligt.

Arbetet ska organiseras så att det ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sam-
manhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Arbetsförhållanden ska vara sådana att de främjar möjligheter till 
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

•   Arbete skall planeras och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.

•   Betryggande skyddsåtgärder skall vidtas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller 
liknande.

•   Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara utformade, placerade och kunna bru-kas utan 
risk för ohälsa och olycksfall.

•   Lösningar och andar substanser som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under säkra 
förhållanden.

Om betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan garanteras på annat sätt, skall personlig skydds-
utrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivaren och vara anpassad till individens 
förutsättningar. Beroende på arbetets art och arbetstagarnas behov skall det så långt som möjligt finnas 
utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt för första hjälp vid olycksfall eller 
sjukdom.

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. Allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall tas bort, ändras eller ersättas så att risken för 
ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att den anställde 
utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall 
underhållas väl.  

Arbetsgivare, skyddsombud och den anställde skall tillsammans verka för att åstadkomma en god och tids-
enlig arbetsmiljö.  

6.2	Systematiskt	arbetsmiljöarbete
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller ovanstående krav. Arbetsgivaren skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka 
riskerna i verksamheten och vidta alla nödvändiga åtgärder. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart skall 
samråd med skyddsombudet ske och åtgärder tidsplanernas.

I den utsträckning som verksamheten kräver skall arbetsgivaren dokumentera arbetsmiljön och arbetet 
med att förbättra denna. Handlingsplaner skall upprättas. Arbetsgivaren skall se till att det finns en lämplig 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet enligt specificerade krav.

Arbetsgivaren skall också svara för att det finns lämplig företagshälsovård att tillgå för arbetstagarna. 

Tillsammans med skyddsombuden skall arbetsgivaren se till att de anställda får god kännedom om de 
förhållanden under vilka arbetet bedrivs samt upplysa anställda om de risker som finns. Arbetsgivaren skall 
förvissa sig om att den anställde har nödvändig utbildning för att undvika riskerna i arbetet. Arbetsgivaren 
har också ansvar för att anställda har fått tillräckliga instruktioner för tillträde till områden där det finns en 
påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall anpassa arbetsförhållandena och vidta nödvändiga åtgärder för att ta hänsyn till varje 
anställds särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planering och anordnande skall beaktas att män-
niskors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.  

Anställda skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som är nödvändiga 

för att åstadkomma en god arbetsmiljö. De skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar 
och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa upptäcks, skall den anställde snarast underrätta arbetsgi-
varen eller skyddsombud. Den anställde är inte ersättningsskyldig för skada som uppstår till följd av under-
låtelse att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas.  

När två eller flera bevakningsföretag samtidigt driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, skall de 
samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden. Var och en av dem 
är också ansvarig för att inte utsätta någon för risk för ohälsa eller olycksfall.  

6.3	Arbetsmiljöansvar
Arbetsgivaren bär alltid ansvaret för de anställdas arbetsmiljö. Ansvaret kan emellertid delegeras till någon 
annan anställd i ledande befattning och från arbetsgivaren fristående position inom organisationen. Denna 
person ska dock ha den kompetens som krävs för att till fullo ta ansvar för personalens arbetsmiljö. Denna 
person måste också ha tillgång till de nödvändiga resurser som krävs för att åtgärda eventuella arbetsmiljö-
problem. 

När väktare arbetar i kundens lokaler eller i dess närhet ska arbetsgivare i samråd med kunden åtgärda 
eventuella fysiska arbetsmiljöproblem. Ett delat ansvar för arbetsmiljön mellan arbetsgivaren och kunden 
som tillhandahåller arbetsmiljön kan skapa problem om inte det finns tydliga instruktioner. Därför ska arbets-
givare, den anställde och skyddsombud nära samarbeta för att försäkra sig om en god arbetsmiljö. 

Om det företag där väktaren är anställd inte kan ta det fulla arbetsmiljöansvaret är samverkan med kund 
nödvändig för att undvika arbetsmiljörisker. Ansvaret för denna samordning ligger hos den som är ägare till 
de fysiska lokalerna/marken eller fasta anordningar där arbetet utförs.

6.4	Ensamarbete
Vid planering och anordnande av ensamarbete skall anställdas möjligheter till kontakt med andra människor 
beaktas. Det är särskilt viktigt att den anställde har tillräcklig utbildning, information och instruktion för att 
utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn skall också tas till den anställdes fysiska och psykiska förutsättningar 
för arbetet.

Åtgärder skall vidtas för att så långt möjligt ordna ensamarbete så, att den som utför arbetet ensam inte 
löper större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet.

Innebär ensamarbetet känd risk för kroppsskada genom olycksfall skall det ordnas så, att den anställde kan 
få snabb hjälp i en nödsituation. Om inte godtagbar säkerhet kan garanteras på annat sätt får arbetet inte 
utföras utan att jämte den anställde annan person är närvarande under arbetet. Innebär ensamarbete en 
stark psykisk påfrestning, skall den anställde ha möjlighet till direktkontakt med arbetskamrater eller andra 
människor.

Minderårig får inte anlitas till sådant ensamarbete som kan innebära hot- och våldssituationer.

Med tanke på de risker som är förenade med ensamarbete i bevakningsbranschen skall antalet ensamar-
betade timmar på objekt där tillgrepp är återkommande begränsas i så stor utsträckning som möjligt. När 
ensamarbete med risker enligt ovan behöver utföras, skall arbetsgivaren underrätta samt samråda med 
skyddsombud innan arbetet påbörjas.

6.5	Hot	och	våld
Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta sådana 
åtgärder att bedömd risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.

Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna 
skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla anställda som kan bli ut-
satta för riskerna. De anställda skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner 
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för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall de anställda få särskilt stöd och 
handledning. Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt 
som det är möjligt minimeras. Det ska finnas möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsitua-
tion.

Arbetsgivaren skall se till att:

•  det finns larmutrustning

•  det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm

•  det finns rutiner för åtgärder som skall vidtas när larm utlösts

•   övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet

•  larmutrustning underhålls och kontrolleras

•  det finns andra tekniska hjälpmedel om så behövs.

Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete. Till-
bud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

Anställda som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra 
såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. Alla incidenter ska noteras 
och rapporteras till arbetsgivaren.

6.6	Arbetstider
Arbete som utförs i bevakningsbranschen är ofta förlagt till tider på dygnet som kan påverka arbetstagarnas 
hälsa eftersom det rubbar deras biologiska rytm. Mycket arbete som utförs kvälls- och nattetid samt ofta 
med långa arbetspass kan leda till diverse biverkningar. 

Av denna anledning skall arbetstagarna bli informerade och uppdaterade av arbetsgivaren om vilka konse-
kvenser som en sådan arbetstidsförläggning kan ha på deras hälsa.

6.7	Osund	konkurrens
Oseriösa bevakningsföretag som t ex inte följer skatte- och annan lagstiftning eller fackliga överenskom-
melser, kan skada inte bara allmänhetens bild av branschen utan kan även ha en negativ inverkan på både 
kvalitetn på tjänsten och arbetsmiljön för arbetstagarna.

Det är därför viktigt att bevakningsbranschen ständigt arbetar aktivt för att försöka stoppa denna osunda 
konkurrens och stöttar de företag i branschen som konkurrerar med kvalitetn på den tjänst de levererar och 
inte med dålig arbetsmiljö och säkerhet.  

Bilaga	A	
(normativ)

Väktargrundutbildning	–	krav

A.1	Övergripande	mål	för	utbildningsföretag	
Utbildningsföretaget för bevakningspersonal ska uppfylla bevakningsbranschens och myndigheternas krav 
på utbildning av väktare.

Krav:

•   Utbildningen ska vara av hög kvalitet och kännetecknas av tidsenliga metoder.

•   Utbildningen ska vara flexibel med tanke på hur, var och när den utförs, och med stor kostnadsmedvetenhet.

Avsnitten nedan visar minimikraven för olika slag av utbildning som krävs i bevakningsbranschen och med 
en omfattning från 1 dag upp till 34 dagar.

A.2	Grundutbildning	för	väktare

A.2.1 Grundutbildning - innehåll
Efter genomförd utbildning ska deltagaren vara kapabel att självständigt, enligt regelverket samt kund och 
bevakningsbranschens krav ge extra skydd för kundens liv, hälsa och egendom mot brott, eld, olycksfall el-
ler liknande.

Grundutbildningens omfattning:

•  Utbildning, Steg 1 9 dagar

•  Praktik  20 dagar

•  Utbildning, Steg 2 5 dagar

Krav: Deltagarna måste vara minst 18 år gamla för tillträde till utbildningen.

 

Mål: Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna utföra:

•  Stationär och ronderande bevakning

•  Larmutryckning

•  Receptionssäkerhet

A.2.2 Grundutbildningskurser

A.2.2.1 Utbildning steg 1
Efter avslutad steg 1 utbildning ska deltagaren, med handledning, kunna lösa de för en väktare vanligen 
förekommande uppgifterna:

Omfattning: 9 dagar

Deltagaren ska kunna lösa uppgifterna skickligt, med gott omdöme och i enlighet med bevakningsbran-
schens etik.

•   Deltagaren ska kunna lösa uppgifterna i enlighet med nationella lagkrav och bevakningsbranschens etik.

•   Deltagaren ska kunna lösa uppgifterna och samtidigt undvika olycka och skada.

•   Deltagaren måste klara skriftliga och muntliga prov för att erhålla godkänt betyg.
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A.2.2.2 Praktisk yrkesträning 
Efter avslutad praktisk yrkesträning ska deltagaren ha en god kunskap från steg 1 genom praktisk träning i 
arbetet tillsammans med en utsedd instruktör vid ett bevakningsföretag.

Omfattning: 20 dagar hos ett bevakningsföretag

Krav: Slutförd steg 1 utbildning. Utbildningen ska inte pågå mer än sex månader efter första anställningsda-
gen.

A.2.2.3 Utbildning Steg 2
Efter avslutad steg 2 utbildning ska deltagaren ha tillräckligt djup kunskap för att kunna lösa de vanligast 
förekommande uppgifterna för en väktare utan direkt handledning.

Omfattning: 5 dagar

Krav: Avslutad Steg 1 utbildning och arbetsplatspraktik. Utbildningen ska påbörjas inom sex månader efter 
första anställningsdagen. Deltagaren måste klara skriftliga och muntliga prov för att erhålla godkänt betyg.

A.3	Fortbildning
Efter avslutad fortbildning ska deltagaren kunna bibehålla och ha uppdaterat och förbättrat de kunskaper 
och färdigheter som behövs för att vidmakthålla högkvalitativt bevakningsarbete.

Omfattning: 3 dagar

Frekvens: Vart fjärde år.

A.4	Tilläggsutbildning	
Efter avslutad tilläggsutbildning ska deltagaren ha vidareutvecklat kunskaper och färdigheter inom ett en-
skilt område i anslutning till bevakningsarbete och personlig utveckling.

Omfattning: 1-3 dagar

Frekvens: Vart femte år.

A.5	Föreståndarutbildning	
Föreståndarens ansvar är att se till att bevakningstjänster och övrig verksamhet i företaget utförs på ett 
kompetent sätt och i enlighet med myndighetskrav och god sed. Han/hon är också ansvarig för att regler 
och lagar följs.

Omfattning: 4,5 dagar.

A.6	Specialutbildning
För att en väktare ska tillåtas att utföra vissa uppgifter eller bära viss utrustning, krävs specialutbildning som 
tillägg till tidigare genomgången grundutbildning.

A.6.1 Butikskontrollant 
Omfattning: 4 dagar

Krav: Minst 23 år gammal.

A.6.2 Bevakning av enskild person för dennes skydd
Omfattning: 9 dagar

Krav: Minst 25 år gammal och ska ha utfört bevakning under minst 2 år.

A.6.3 Batong
Omfattning: 1,5 dagar

Krav: Batongutbildning ska repeteras vart fjärde år.

A.6.4 Hundförare
Omfattning: 4 dagar

Krav: Väktare kan ha och använda hund efter beslut av relevant myndighet. Återkommande träning ska ske 
minst en gång i månaden. En lämplighetstest av hunden måste klaras varje år.

A.6.5 Vapen
Omfattning: 4 dagar

Krav: Minst 23 år gammal och ska ha utfört bevakning under minst 1 år. Ett kompetensprov måste klaras 
varje år.

A.6.6 Flygplatsbevakning
Omfattning: 5 dagar + praktisk arbetsplatsträning

Krav: Flygplatsbevakningsutbildning ska repeteras vart fjärde år.

Litteraturförteckning
Selecting best value – A manual for organisations awarding contracts for private guarding services

Tillgänglig via http://www.coess.org/documents/security_contracts_english.pdf
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Kollektivavtal	för	bevakningsbranschen
Kollektivavtal inom bevakningsbranschen har en lång tradition. Redan 
på 1950-talet tecknades de första kollektivavtalen mellan väktarnas 
fackliga organisation – Svenska Transportarbetareförbundet – och 
föregångaren till dagens arbetsgivarorganisation – Almega.

Kollektivavtalet är företagsneutralt, d v s alla de drygt 220 bevaknings-
företag som idag omfattas av avtalet följer det.

I kollektivavtalet regleras och kompletteras den lagstiftning som finns 
inom arbetsrätt och andra regelverk, exempelvis lag om bevaknings-
företag.

Exempel på delar som ingår i kollektivavtalet är:

n  Anställningsformer och vad de innebär

n  Arbetstider

n  Lön för olika typer av arbetsuppgifter

n  Ersättningar

n  Semester och andra typer av ledigheter

n  Försäkringar

n  Utbildning

n  Arbetsmiljö

n  Branschorgan

n  Tystnadsplikt

Kollektivavtalet är anpassat till de speciella förutsättningar och villkor 
som gäller för de olika uppdrag som väktare i bevakningsföretag 
utför och kan utföra. Avtalet förutsätter att bevakningsverksamhet 
kan bedrivas 24 timmar om dygnet, året runt. Arbete på obekväm tid 
finns det stor erfarenhet av liksom vilka ersättningar som ska utgå för 
sådant arbete.

Bemanningsfrågor är en annan del som också i stor utsträckning finns 
reglerade i kollektivavtalet.

Utöver den av myndigheter regelstyrda utbildningen för väktare finns 
det i kollektivavtalet tillägg som är anpassade till väktarnas verklighet.
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Väktartimmen
Konkurrens är viktigt och på en fri marknad tvingar den bevaknings-
företag att ta fram nya säkerhetslösningar, att tävla med idéer och 
kvalitet.

Konkurrens innebär också att bevakningsföretag hela tiden måste 
arbeta med att sänka kostnader och vara effektiva. Samtidigt finns det 
kostnader som gäller för alla och som därför kan betraktas om objek-
tiva. Till den kategorin hör löner.

När det gäller löner binder träffade kollektivavtal alla arbetsgivare och 
arbetstagare på svensk arbetsmarknad. 

Det är därför en grundförutsättning för konkurrens att gällande kol-
lektivavtal respekteras. Speciellt viktigt blir det mot bakgrund av att 
kostnaden för löner och sociala avgifter i bevakningsföretag utgör ca 
75 till 80 procent av den totala kostnaden.

De är mot den bakgrunden som vi här presenterar de objektiva kost-
naderna i Väktartimmen.

Väktartimmen

Kostnadsslag  Kronor  Anmärkning

Timlön  126,42  Enligt kollektivavtal

Semesterlön  16,43  Enligt kollektivavtal

Arbetsgivaravgifter  44,88  Enligt lag

Särskild löneskatt  1,35  Enligt lag

Avtalsförsäkringar  8,93  Enligt kollektivavtal

Utbildning  14,92  Enligt lag, föreskrift och avtal

BYA  0,43  Enligt kollektivavtal

Medlemskap Arbetsgivarorg.  0,31

Summa:  213,67

Kommentarer:

Lönetillägg enligt kollektivavtal
Kollektivavtalet innehåller regler om lönetillägg grundade på ålder 
och utbildning som varierar mellan företagen. Branschgenomsnittet 
för dessa uppskattas till minst 2 kr per timme.

Övertid och sjuklön
Verksamhetens natur innebär många med kort varsel uppkommande 
uppdrag samt sjukdom innebär viss oundviklig övertid. Kostnader för 
sjuklön uppstår i alla företag.

Övriga kostnader
Därutöver finns ett antal nödvändiga och av kund efterfrågade kost-
nader, exempelvis ansvarsförsäkring, uniform, utrustning, rutiner för 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsa, läkarundersökningar (krav enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter), krisberedskap, arbetsledning, lokaler, 
administration, fackliga förtroendemän (enligt Förtroendemannalagen).

Dessa kostnader varierar mellan företagen men totalt blir det åtskil-
liga kronor per timme.
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Leveransbestämmelser
I likhet med andra branscher har bevakningsbranschen leveransbe-
stämmelser. Levaransbestämmelserna har utarbetats av SWEGUARD, 
branschorgan för Sveriges bevakningsföretag.

Allmänna	bestämmelser	för	bevaknings-		
och	säkerhetsuppdrag

1. Tillämplighet

1.1  De allmänna bestämmelserna är avsedda att kunna tillämpas 
självständigt eller tillsammans med andra avtalsvillkor när

  Leverantören åtagit sig att för Kundens räkning utföra bevaknings- 
och säkerhetsuppdrag till skydd för person eller egendom.

1.2  Om annat inte uttryckligen angetts, medför inte det träffade 
avtalet att Leverantören åtagit sig ett övergripande säkerhetsan-
svar gentemot Kunden.

2. Uppdraget – omfattning, utförande och sekretess

2.1  Uppdraget omfattar endast sådan uppdragsbeskrivning och 
sådana instruktioner beträffande säkerhetsföreskrifter m.m. som 
Kunden lämnat till Leverantören innan avtalet ingåtts samt av Le-
verantören skriftligt godkända ändringar i enlighet med punkt 7.2.

2.2   Kunden skall tillse att erforderliga nycklar, koder och annan infor-
mation löpande tillhandahålls Leverantören. Leverantören skall 
dock ensam ge instruktioner till sin personal.

2.3   Leverantören skall utföra uppdraget på ett sakkunnigt och 
omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed 
inom  branschen.

2.4  Leverantören får inte anskaffa, utnyttja eller röja någon informa-
tion om Kunden om det inte är nödvändigt för att kunna utföra 
uppdraget.

  Leverantörens skyldighet gäller även efter det att avtalet i övrigt 
har upphört att gälla.

2.5  Kunden skall ha ansvar för arbetsmiljön och dess samordning på 
arbetsplatsen där uppdraget utförs och är skyldig att tillse att 
gällande lagar, förordningar och föreskrifter vid var tid efterföljs.

  Kunden skall hålla Leverantören informerad om förändringar på 
arbetsplatsen som kan komma att påverka arbetssituationen för 
Leverantörens personal.

2.6   Leverantören har rätt att inte utföra uppdraget så länge som 
säkerheten för Leverantörens personal inte bedöms vara betryg-
gande. Besked om att uppdraget stoppats samt anledningen 
därtill skall snarast meddelas Kunden.

3. Leverantörens ansvar och reklamation

3.1  Om Leverantören begår avtalsbrott och det inte beror på Kun-
den eller något förhållande på dennes sida, får Kunden häva 
avtalet samt dessutom kräva skadestånd.

3.2  Om Leverantörens avtalsbrott inte är väsentligt, får kunden en-
dast häva avtalet om Leverantören förelagts en skälig tilläggstid 
för fullgörelse och Leverantören inte har fullgjort uppdraget eller 
meddelat att uppdraget inte kommer att fullgöras inom denna 
tid.

3.3  Skadestånd på grund av Leverantörens avtalsbrott omfattar en-
dast ersättning för direkt förlust med anledning av avtalsbrottet.

3.4  Leverantörens skadeståndansvar är under en och samma upp-
dragsperiod begränsat till det lägsta av 50 prisbasbelopp enligt 
lag (1962:381) om allmän försäkring eller kontraktssumman.

3.5  Om Kunden inte lämnar Leverantören skriftligt meddelande om 
avtalsbrottet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller 
borde ha märkt det och senast inom två månader från det att 
avtalsbrottet skedde, förlorar Kunden rätten att åberopa avtals-
brottet.

4. Pris

4.1  Om inte priset framgår av avtalet har Leverantören rätt till ersätt-
ning enligt det pris som allmänt tillämpas för tjänster av samma 
slag som tillhandahålls under jämförliga förhållanden inom bran-
schen.

4.2   / Upphör att gälla 2009-04-01 eller den senare tidpunkt då Sta-
tistiska centralbyrån påbörjat publicering av Bevakningsindex/

  Om Leverantören kan visa ökade kostnader enligt för branschen 
gällande kollektivavtal, till följd av myndighetsbeslut, nya lagar, 
förordningar eller föreskrifter, för utrustning, transport och driv-
medel, för mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och avgifter 
eller i övrigt, har Leverantören rätt att i samma utsträckning höja 
priset för sina tjänster. Nytt pris skall tillämpas tre dagar efter det 
att Leverantören avsänt meddelande om kostnadsökningen till 
Kunden.

  / Träder i kraft 2009-04-01 eller den senare tidpunkt då Statis-
tiska centralbyrån påbörjat publicering av Bevakningsindex/

  Leverantören har rätt att varje halvår justera priset för sina tjäns-
ter i enlighet med de förändringar som skett i Statistiska central-
byråns Bevakningsindex. Bastal skall vara indextalet för första 
månaden i uppdragsperioden eller – om justering redan skett 
under uppdragsperioden – indextalet för den månad den se-
naste justering skedde och jämförelsen skall göras med indexta-
let för månaden närmast före den månad prisjusteringen påkalla-
des. Nytt pris skall tillämpas tre dagar efter det att Leverantören 
avsänt meddelande om kostnadsökningen till Kunden..
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4.3  Om Leverantörens personal medverkar vid förhör eller i rätte-
gång med anledning av händelse som inträffat under uppdra-
get har Leverantörens rätt till ersättning för kostnader som inte 
ersätts av allmänna medel.

5. Fakturering och betalning

5.1  Fakturering skall ske kvartalsvis i förskott. Om Leverantörens er-
sättning per månad är mindre än 2 % av prisbasbeloppet enligt 
lag (1962:381) om allmän försäkring skall fakturering ske årsvis i 
förskott. Tilläggstjänster faktureras löpande eller läggs till kom-
mande faktura.

5.2  Beloppet förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. 
På förfallen fordran utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635).

5.3  Om Kunden är i dröjsmål med betalning är Leverantören befriad 
från sina skyldigheter enligt uppdraget till dess att betalning 
kommer Leverantören tillhanda. Leverantören skall dock dessför-
innan ha avsänt meddelande till Kunden med uppgift härom.

5.4  Part äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om mot-
parten inställer sina betalningar, ansöker om eller träder i kon-
kurs, under företagsrekonstruktion eller i likvidation.

6. Leverantörens egendom och dokumentation

6.1  All egendom, skyltar, dokumentation och övriga handlingar som 
Leverantören överlämnat till Kunden förblir, om annat inte fram-
går av omständigheterna, Leverantörens egendom och skall på 
begäran återlämnas till Leverantören.

6.2  Kunden får inte utan Leverantörens skriftliga godkännande ut-
nyttja eller röja Leverantörens egendom, dokumentation, övriga 
handlingar eller kännetecken om det inte är nödvändigt för 
uppdragets utförande.

7. Marknadsföring

7.1  Part får inte utan att vid vart tillfälle inhämta den andra partens 
skriftliga godkännande, utnyttja den andra partens varumärken 
eller övriga kännetecken i sin marknadsföring.

8. Uppsägning och förändring av uppdraget

8.1  Om annat inte framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt, 
löper uppdraget under 24 månader. Skriftlig uppsägning skall ske 
senast 6 månader före utgången av uppdragsperioden med följd 
att uppdraget annars förlängs med en ny uppdragsperiod.

8.2  Kundens förändringar av uppdraget skall godkännas skriftligt av 
Leverantören för att omfattas av uppdraget.

8.3  Leverantören skall ha rätt till bibehållen respektive ökad ersätt-
ning beroende på om Kundens förändring av uppdraget har 
minskat respektive ökat Leverantörens skyldigheter.

9. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

9.1  Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta 
andra av uppdraget tillkommande rättigheter och skyldigheter 
än rätt till betalning.

10. Force majeure

10.1  Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av 
krig, terrorism, terrorliknande handlingar, naturkatastrof, ex-
ceptionella väderleksförhållanden, större avbrott i samfärdseln, 
konflikter på arbetsmarknaden, ingripande av skyddsombud, 
myndighetsbeslut eller annan liknande omständighet över vilken 
part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars 
följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall 
den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara 
befriad från dessa så länge hindret föreligger och motparten 
meddelats om hindret inom skälig tid efter att det uppstått.

11. Tvister och tillämplig lag

11.1  Tvist i anledning av avtalet skall slutligt avgöras genom skilje-
dom enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Skiljenämnden 
skall bestå av en skiljeman, eller – om någon av parterna begär 
det i samband med att förfarandet inleds och tvisteföremålets 
värde överstiger 1 000 000 kr – av tre skiljemän. Leverantören 
har dock rätt att för betalning av fordran påkalla förfarande hos 
kronofogdemyndighet och i allmän domstol.

11.2 Avtalet skall tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Dessa bestämmelser är reviderade i september 2008.



Kapitel 10 – Branschindex

Copyright © BYA, 2009.

Manus: BYA (där inte annat anges)

Foto: Eddie Granlund, Johan Ardefors (där inte annat anges)

Illustrationer: Ejheden & Ejheden Produktion, Stockholm

Slutlayout och redigering: Ejheden & Ejheden Produktion, Stockholm

Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 00 ex

Branschindex



n	BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING

©	BYA10-1

BYA	–	KVALITATIV	UPPHANDLING	n

©	BYA 10-2

Bevakningsindex
Faktorprisindex för Bevakningstjänster 
Statistiska centralbyrån

Metodbeskrivning	för	Bevakningsindex

Bakgrund
SWEGUARDs arbete går ut på

–  att säkerställa kvaliteten i företagens bevakningstjänster

–  att skapa förtroende för bevakningsföretag och väktare i samhället.

–  att utveckla och stödja goda principer och rationella metoder

–  att verka för hög yrkeskompetens samt god arbetsmiljö

–  att skapa och bibehålla en hög professionalitet

För branschen är ett gott etiskt uppträdande grundläggande. SWE-
GUARD ingår i säkerhetsbranschens etiska råd och verkar där för att 
medlemsföretagens verksamhet sker enligt god säkerhetssed.

SWEGUARD driver branschens frågor i samhället genom fortlöpande 
kontakter med myndigheter och beslutsfattare, samt genom att vara 
remissorgan.

Syfte
Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Sweguard fram ett 
Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för bevak-
ningstjänster. Bevakningsindex kan användas för justering av priser i 
olika typer av avtal.

Metod
Bevakningsindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2008. Ett 
fastbasindex mäter prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Bevakningsindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputin-
dex. Input är de produktionsfaktorer som bevakningstjänsten omfattar.

Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från 
Sweguards medlemsföretag.

Datainsamling och bearbetning
Uppgifter till Bevakningsindex insamlas halvårsvis (april, oktober). 
Uppgifterna skall avse förhållandena den 1:a i respektive månad.Pre-
sentation av resultatet görs normalt i slutet av respektive mätmånad.

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. 
Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB.

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer 
i aktuella fall representativa produkter för bevakningstjänster.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för 
ändamålet god kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för bevaknings-
tjänster.

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att viktsystemet ses över 
med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsför-
ändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna 
ses över minst vart femte år.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet 
beror på att uppgiftslämnare inte alls eller för sent lämnar in uppgifter 
till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersök-
ningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på 
skattningen.

Önskas ytterligare information om metodbeskrivningen för Bevak-
ningsindex kontakta SCB:

Stefan Pettersson 08-506 942 63 
stefan.pettersson@scb.se

Jana Kaarto 08-506 945 93 
jana.kaarto@scb.se

Tablå
Huvudgrupper och vikter för Bevakningsindex

Kostnadsslag Vikt

Personalkostnader  78,4 %

Fordonskostnader  6,7 %

Utrustning/kommunikation  2,2 %

Lokal- och garagekostnader  2,6 %

Utbildning  2,1 %

Administration/overhead  2,0 %

Övriga kostnader  6,0 %

BEVAKNINGSINDEX  100,0 %


