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Abstract 
The market for security is one filled with great opportunities. The security 
services companies are numerous and diverse, the Swedish market is dominated 
by two large companies: Securitas Bevakning AB and Falck Security AB. In this 
study we have focused on the bigger of the two, Securitas. 

This report describes and analysis the security service branch and its 
surroundings in an involved manner. The target group of the result is mainly 
people within the security branch. However, by making a wide theoretical 
description the person unacquainted with the business will be able to understand 
the concept of this interesting trade. Further, those who are familiar with this 
field will be enabled to broaden their minds. The aim with this project is to 
create a foundation upon which Securitas can further continue their work. We 
have not presented any direct solutions, instead we have displayed concrete 
problems and presented guidelines for further exploration. 

The purpose of the investigation is to discover how modern technology can 
improve today’s guard services. Moreover, the aim is to show how a change of 
attitude needs to be present while developing future security services. This 
change can also be applied to other security services than the time-sharing 
guarding. 

The methodology used to meet our goals was a qualitative investigation based 
on interviews and literary studies. In order to form a robust overview of the 
study area the objects were carefully selected according to set preferences. 
These were, among others, which function the object has in society, how long 
they have been customers with Securitas and what kind of business they run. 

In the discussion and analysis four important areas is to be taken into 
consideration: The change of the market, the adaptation of the service to the 
needs of the customer, the adaptation of technology, and the assertion to the 
customer of the profound effects following these amendments. These four areas 
represent the foundation for the presented model. 

A solid cooperation between the customer and the supplier of the security 
service is vital. In contemporary society the customers have become more 
specialised and thereby the delivering company must aim to meet the increasing 
demands expected of this specialised service. Therefore the demand on the 
competence of the guard is getting higher. Another conclusion is also that one 
should introduce a quality measurement system that together with a statistical 
basis makes reporting and the analysing of the effects of the guarding easier to 
the customer. 

Technology is the most important corner stone in an effective alarm system. The 
time for an emergency call response must be reduced. Further qualities that the 
customer demands are that the security companies possess good knowledge of 
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the object and its surroundings. The effectiveness in the guarding rounds and the 
learning time for a new object can be reduced by multimedia teaching aids. 

The customer satisfaction is not likely to be long term if they cannot see the 
results and high quality that they ask for. This is why it will be very important to 
measure, calculate and point out what both the guard and the security company 
can contribute with to please the customer. To enhance the dialogue the guard 
will be presenting solutions rather than static reports, and an acting counsellor 
strengthen the feeling of professionalism. Any change from the customers that 
affects the actual risk picture has to be identified promptly by the security 
service company. 
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Sammanfattning 
Säkerhetsbranschen är möjligheternas bransch. Bevakningsbolagen är många 
och diversifierade men domineras av de två största: Securitas Bevakning AB 
och Falck Security AB. Vi har i denna studie utgått från den största, Securitas.  

Rapporten beskriver bevakningsbranschen och dess omvärld på ett grundligt 
sätt. Resultatet är i huvudsak riktat till målgruppen bevakningsbranschen. 
Genom en bred teoretisk beskrivning skall även den oinsatte kunna ta del av 
bevakningsbranschens mycket intressanta värld, detta är även menat att vidga 
vyerna för de insatta i branschen. Målet med hela examensarbetet är att skapa 
underlag för Securitas att arbeta vidare med. Vi har inte kommit med några 
direkta punktlösningar. Istället har målsättningen varit att problematisera och 
skapa riktlinjer för vidare arbete. 

Syftet med rapporten är att ta reda på hur modern teknik kan förbättra dagens 
rondbevakning. Vidare är syftet att visa att en förändrad attityd bör innefattas 
vid utvecklandet av ny rondbevakning. Detta är även tillämpbart på andra 
bevakningstjänster.   

Den metod som användes för att uppnå syftet var en kvalitativ undersökning 
som bygger på intervjuer och litteraturstudier. För att få en rik bild av 
studieområdet valdes intervjuobjekten ut efter olika preferenser. Dessa var bland 
annat vilken funktion de har i samhället, hur länge de varit kund hos Securitas 
och vilken verksamhet de bedriver. 

I diskussionen och analysen framkommer fyra viktiga kärnområden att beakta: 
Marknadens förändringar, kundanpassning av tjänsten, behovsanpassad teknik 
och påvisad kundnytta. Dessa fyra utgör basen för den resulterande modellen 
som framställts för att visualisera de tankar och idéer vi anser vara viktiga att 
beakta vid fortsatt arbete.  

Ett starkt samarbete med kunderna är av yttersta vikt. Kunderna är idag alltmer 
specialiserade vilket bidrar med en ökad efterfrågan på specialkompetens. 
Kraven på väktarens kompetens blir högre. Ytterligare en slutsats är införandet 
av kvalitetsmått. Tillsammans med statistiskt underlag underlättas möjligheten 
att påvisa utfört arbete mot kund.  

Tekniken är den viktigaste byggstenen i en effektiv larmkedja. Utryckningstiden 
måste förkortas. Ytterligare kunskaper som kunderna efterfrågar är att 
bevakningsföretagen har god kännedom om objektet. Effektiviteten i ronden och 
förenklad inlärning kan ske genom införande av multimediala hjälpmedel.  

Bevakningstjänsten kommer aldrig att tillfredställa kunderna långsiktigt om 
resultat och kvalitet inte kan uppfattas av dem. Det kommer därför att bli viktigt 
att mäta, beräkna och påvisa vad väktare och bevakningsföretaget bidrar med till 
kund. För att stärka dialogen kommer rondväktaren snarare med förslag än med 
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statiska rapporter. Att agera rådgivare skapar uppfattningen av professionalism. 
Förändringar hos kunden som påverkar riskbilden måste snabbt uppfattas av 
bevakningsföretaget. 
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Förord 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i vår civilingenjörs-
utbildning vid Linköpings tekniska högskola. Det huvudsakliga syftet med 
arbetet har varit att skönja framtidens möjliga lösningar på att använda teknik i 
samband med rondbevakningen. Vidare frågeställningar var huruvida 
rondbevakningen står sig i framtidens samhälle. 

Att under en termin få möjligheten att djupdyka i detta intressanta område har 
varit mycket spännande och intressant. Det har varit mycket givande och vi 
hoppas att Securitas, och dess kunder, känner detsamma, samt att det finns 
användning för vårt resultat. Vår förhoppning är även att detta examensarbete 
och dess tankegångar även skall kunna användas i andra säkerhets-
organisationer. 

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla de som hjälpt och stött oss under 
arbetets gång. Ett speciellt tack riktar vi till: 

- Magnus Gäfvert, Säljchef på Securitas Bevakning AB, för hans visade 
intresse och infallsvinklar. 

- Joachim Källsholm, Regionschef Securitas Bevakning AB/Norra 
Götaland tillika vår handledare, för tillförande av kunskap vid de givande 
diskussionerna om dagens situation. 

- Bo Magnusson, Säkerhetschef på Linköpings Universitet, för stöd och 
handledning i alla frågor kring rapportskrivandet. 

 

Slutligen vill också passa på att tacka de kunder och personal på Securitas 
Bevakning AB för ett varmt mottagande vid respektive intervju. 

 

Norrköping, september 2003 

 

 

 

Carl Bernin   Anders Christenson 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel beskriver studien med dess bakgrund, frågeställning och syfte. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I ett allt komplexare samhälle med ökad sårbarhet ökar även kraven på säkerhet. 
För att möta dessa behov hos olika organisationer och verksamhetsgrenar krävs 
det att framtidens säkerhetslösningar inte bara är flexibla utan även effektiva, 
både tekniskt och ekonomiskt. För att kunna möta denna utveckling har 
Securitas valt att fokusera på att utveckla säkerhetslösningar för olika kunder 
och marknader. Genom att leva med i samhället och utvecklas för kunderna vill 
Securitas bidra till en tryggare vardag. 

I takt med den tekniska utvecklingen erbjuds idag tillgång till informations-
system och tekniska lösningar som borde intressera bevakningsföretagen. 
Securitas utvecklar egna rond- och informationssystem för rapporter till sina 
kunder. 

Securitas är världsledande i säkerhet med verksamhet i över 30 länder. De 
erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar inom affärsområdena Security 
Services, Security systems, Direct och Cash handling Services. Genom att 
baseras på ett stort antal lokala självständiga platskontor inom respektive 
affärsområde med eget ansvar skapas en närhet till kunderna och deras behov. 
Närheten till kunden och korta beslutsvägar, så kallad platt organisation skapar 
utveckling av nya säkerhetslösningar. (www.securitasgroup.com)  

För att Securitas i framtiden skall fortsätta leverera konkurrenskraftiga 
säkerhetslösningar krävs att man utnyttjar IT-möjligheter och annan modern 
teknik för behovsanpassade säkerhetslösningar. Det kommer dock vara väktaren 
som även fortsättningsvis kommer att utgöra den viktigaste byggstenen i 
säkerhetslösningarna och dess informationsinsamling. Kraven på väktaren är 
idag mycket större än för tjugo år sedan. I takt med att samhället utvecklas, 
förändras kraven på väktaren och därmed väktarrollen. Det är mot denna 
bakgrund vi skriver rapporten 

1.2 Diskussion 
Säkerhet, i allmän betydelse, definieras som resultatet av åtgärder eller 
egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade 
händelser skall inträffa. Säkerhet för Securitas handlar om att förebygga olyckor 
och att andra oönskade händelser aldrig inträffar. En rondväktarens viktigaste 
uppgift är att upptäcka de risker och hot som kan ge upphov till negativa 
konsekvenser för verksamheten. 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppgiften är att utveckla koncept för framtida bevakningstjänster och 
hur dagens rondbevakning, med hjälp av modern teknik, kan förbättras.  

1.4 Avgränsning 
Studien baseras endast på Securitas Bevakning AB:s svenska marknad och då 
främst region Norra Götaland. Vi har tagit del av material om projekt i andra 
länder, men har inte för avsikt att redovisa dem i denna rapport.  

Det är till största delen personella tjänster vi har studerat. Vi har även beaktat de 
tjänster som är vidareutvecklade från rondväktare såsom områdesväktare och 
stationärväktare. Däremot kommer vi inte att ta upp andra typer av väktartjänster 
som till exempel skyddsväktare, ordningsvakter, värdetransport och de tjänster 
som är direkt förknippade med dylika.  

Larmutrustning och hantering av larm har vi bara studerat på den nivån som 
krävs för förståelse för bevakningstjänster. 

Vårt examensarbete ligger inom ramen för tjänsteutveckling men är avgränsat 
till idégenerering och formulering av tjänstekoncept. Vidare har ekonomiska 
prognoser av lönsamheten för framtida tjänster inte beaktats och så inte heller 
lönsamheten av de befintliga tjänsterna. 
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2 METODBESKRIVNING 
I detta kapitel finns en beskrivande del om olika metoder inför fältstudier. 
Vidare beskrivs olika intervjumetoder och val av intervjuobjekt. Slutligen 
redogörs för val av metod och på vilka grunder metoden valts. 

2.1 Forskningsansats 
Uppslaget av undersökningen, eller forskningsansatsen som det även benämns, 
görs vanligtvis utifrån två aspekter, ett vetenskapligt samt ett metodiskt 
angreppssätt. Det vetenskapliga angreppssättet delas sedan i sin tur upp i 
deduktion och induktion medan det metodiska angreppssättet antingen är av 
kvalitativ eller kvantitativ natur. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 

Med en vetenskaplig deduktiv ansats menas att utifrån en teori forma testbara 
hypoteser som sedan genom observationer testas i verkligheten. En deduktiv 
metod, innebär således att det vetenskapliga förfaringssättet logiskt härleder 
satser ur allmänna lagar eller axiom. Motsatsen till deduktiv metod är induktiv 
metod. Med induktiv ansats innebär att utifrån skilda fenomen i verkligheten 
generalisera fram teorier och modeller utifrån observationer. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997) 

Det metodiska angreppssätten, det vill säga sättet att samla in och bearbeta 
informationen, görs antingen kvalitativt eller kvantitativt. Valet av metoderna 
bör enligt Merriam (1994) styras av syftet med undersökningen. I en kvantitativ 
metod studeras fenomenet hos en större population och baseras således på data 
som kan kvantifieras. I en kvalitativ metod, å andra sidan, studeras fenomenet på 
djupet och mera i detalj. Kvalitativa undersökningar baserar därför sina 
slutsatser på icke kvantifierbar data såsom attityder och värderingar. 

När det gäller syftet med undersökningar kan de vara av beskrivande, 
förklarande eller framåtblickande karaktär. Beskrivande, s.k. deskriptiv, är en 
undersökning där man vill spegla opinionen i något speciellt ämne medan en 
förklarande undersökning mer fokuserar på sambandet mellan två variabler. 
Framåtblickande undersökningar handlar om prognoser eller prediktioner. 
Syftet är ofta att göra förutsägelser om framtiden. Dessa undersökningar skall 
inte tas för ”sanna” utan endast vara en hjälp för att få en bild av vad som kan 
tänkas ske i framtiden. Kriteriet för en bra prognos är därför inte alltid att 
utfallet stämmer med prognosen. (Dahmström., 1996) 

2.1.1 Val av metod 
Vi förhåller oss till det vetenskapliga angreppssättet som baseras på induktion. 
De metoder som används utgör utgångspunkten i arbetet. I diskussion med 
företagets handledare utformades projektets syfte och bakgrund samt val av 
metod. Därefter validerades metodvalet med universitetets handledare, Stig 
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Ottosson. Med tanke på projektets syfte och vårt vetenskapliga förhållningssätt 
har vi därefter valt att använda oss av en kvalitativ metod.  

2.2 Arbetsgång 
Vi har valt att använda en arbetsgång som till stor del är lik de sex första stegen i 
teorin om balanserade styrkort (Olve, Roy & Wetter, 1997). Framförallt handlar 
det om att definiera branschen, dess utveckling och vilken roll företaget har. Vi 
tog fram underlag för att skapa en objektiv och korrekt bild av branschens 
förutsättningar. Därefter identifierades företagens roll och position.  

Arbetet delades in i fyra faser enligt figuren nedan. Dessa faser skulle sedan 
brytas ned i mindre delar med olika delmål som fastlades inför projektet. Syftet 
med detta vara att spjälka upp det komplexa ämnet och för att få en helhetsbild. 
Den första fasen var för oss en betydande del av projektet och bestod till stor del 
av att utforma en bra problembeskrivning med ett entydigt syfte och tydliga 
avgränsningar. 

 

Figur 1:Projektets arbetsgång indelade i de fyra faserna 

För att kunna sätta sig in i väktaryrket inleddes projektet med två nätters 
fältobservationer. Genom att delta en natt med rondväktare kombinerat med 
områdesbevakning gavs insikt i hur arbetet bedrivs praktiskt. Både genom den 
så kallade ”förnatten”, från klockan 18 till 24, och den så kallade ”efternatten”, 
från midnatt till morgon. Denna natt fick vi klart för oss att den stora uppgiften 
för en rondväktare är att kontrollera säkerheten inom kundens verksamhet.  

För att få kunskap om säkerhetsbranschen inleddes projektet med ett besök på 
Skydd och säkerhet 2002 (http://skydd.stofair.se), svenska säkerhetsbranschens 
stora mässa. Säkerhetsbranschen är enormt vid i omfång och knyter samman 
många olika slags företag. Inom detta område opererar företag som tillverkar 
skyddskläder, bevakningsföretag, larmtillverkare, larmcentraler och IT-
säkerhetsföretag.  

Den stora frågeställningen under introduceringen var: Vad är egentligen 
säkerhet? I och med denna mässa insåg vi att begreppet säkerhet måste benas ut. 
Även området denna rapport baseras på, bevakningsföretagens tjänst rond-
bevakning, måste avgränsas. Denna tjänst utövas av bevakningsföretagen på 
olika sätt. Vi har valt att studera hur de två största bevakningsbolagen i Sverige, 
Falck och Securitas arbetar med rondkoncept. 
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För att kunna skapa en bild av rondbevakningen i framtiden krävs det en bild av 
hur rondbevakningen och bevakningstjänster ser ut idag och hur de har 
utvecklats historiskt sett. För att tillmötesgå syftet, som utformades efter tre 
olika intressenters åsikter, delade vi in undersökningen i tre dimensioner. 

 

Figur 2: Beskrivning av de tre dimensionerna 

Arbetet genomfördes sedan till mestadels med hjälp av djupintervjuer. Vi har 
gjort intervjuer med olika resurspersoner med erfarenhet från säkerhets-
branschen; polis, räddningstjänst, försäkringsbolag, bevakningsbolag och kunder 
till bevakningsbolagen. Dessa finns beskrivna i referenser. Intervjusvar som hör 
ihop med frågställningen i vårt arbete har återgetts som citat i den aktuella 
texten. 

2.2.1 Reflektion 
Under rapportens framväxt blev det skifte av inriktning vid olika tillfällen. De 
tre främsta intressenterna, två från Securitas och en kunds säkerhetschef, 
präglade arbetet mycket initialt. Det har varit många olika uppgifter att lösa och 
idérikedomen har flödat. Liksom brukligt har det varit långt fler idéer än vad 
som tas upp i rapporten.  

Vid ett skede i rapporten var en inriktning att lösa en kunds totalbehov av 
trygghet genom samarbete med försäkringsbolag en stor utläggning som 
resulterade i en liten slutdiskussion i denna rapport. Vi anser fortfarande att detta 
kan vara en mycket bra idé att arbeta vidare på. Det förekommer under olika 

Marknaden 

Tekniken 

Rondbevakningen 

Rondbevakningen 
idag 

Historisk 
utveckling av 

Marknaden 

Tekniken 

Rondbevakningen

Rondbevakningen 
i framtiden 

Utvecklingen av 

? 



 METOD 
 

6 

tidsperioder försök men inget har varit på den nivån vi försökte få fram. Detta är 
dock en uppgift för koncernledningarna på respektive bolag.  

Vi anser även att rapporter ut till kund skulle kunna bearbetas mycket. Att 
endast lämna en rapport i form av siffror och koder med platsmärken, se nedan, 
är inte tillfredsställande. På grund av resursbrist var vi tvungna att välja bort 
detta. Det vi skulle vilja se en utveckling på är rapporter som innehåller kartor, 
bilder, händelsestatistik i området vidare kan även eventuella byggnadsritningar 
bifogas beroende på incidenter. Dessa tillägg till dagens rapporter gör att 
bevakningsbolaget även visar på en kunnighet om mera än att åtgärda det 
inträffade. En sådan rapport till kund skulle även hjälpa kunder med stora 
områden att lokalisera felet och området på ett snabbt och effektivt sätt. Det 
finns även möjligheter att visa på incidenter som har inträffat i den lokala 
regionen som visar på att väktaren har minskat risken för det lokala objektet. 
Även i denna idé finns mycket inspiration att hämta från försäkringsbolag. 

Att ett företag med Securitas storlek och vidd måste ha en projektbank, som vi 
nämner i rapporten är av mycket stor vikt. Detta har varit en begräsning för oss i 
arbetet. Under löpande arbete har vi, när en utläggning varit nästan helt klart, 
undersökt, skrivit och genomtänkt, men avblåsts på grund av redan utförda 
försök. Hade denna projektbank legat internt kunde man ha letat bättre där från 
början och på så sätt kunnat djuploda. Vi tror även detta skulle gagna den 
löpande verksamheten. Speciellt då man slipper göra om de misslyckade 
försöken alternativt ta upp dom igen och inte göra misstagen. 

Genom att ha förmånen att ta del av en kundbas från ett mycket stort företag har 
möjligheten öppnats för oss att vidga våra vyer. Kunderna har samtliga varit 
mycket trevliga och intresserade. Ämnet säkerhet är något som förenar 
nyckelpersoner inom stora delar av ett företag. Vi har även lyft ämnet till 
samhällsnivå och försökt under olika tidsperioder nå ett projekt som skulle 
gagna det allmänna samhället. I hopp om att öka engagemanget och intresset för 
väktarna, bevakningsbranschen och dess aktörer. 

Att som teknologer inte presentera en precis lösning var för oss i början en 
kulturkrock. Vi presenterar med denna rapport en stafettpinne och hoppas den 
ger läsaren lika mycket tankar som vi själva har haft under loppet. 
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3 INTRODUKTION OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
I detta kapitel redogör vi först för definitionen av säkerhet då detta utgör kärnan 
till bevakningsföretagens affärsidé. Vidare sker en introduktion till 
bevakningsbranschen och dess roll den spelar i samhället. Kapitlet avslutas med 
en översiktlig redogörelse av bevakningsföretagens kunder.  

3.1 Grundläggande definitioner 
Säkerhetsbranschen är fylld med uttryck som i alldagligt tal används, eller 
missbrukas, i viss mån. De mest centrala redogörs nedan för att skapa ett 
gemensamt språk. Det är dock inte begreppen i sig som är användbara, det är hur 
och i vilket sammanhang de används som är av betydelse. Bevakningsföretagen 
använder begreppen både i sitt interna såväl som externa arbete samt marknads-
föringen. 

3.1.1 Skydd, säkerhet och trygghet 
Att känna sig säker är ibland lika med att känna sig trygg, att känna sig utsatt för 
liten risk. Enligt SAOB, Svenska Akademins Ordbok, innebär säkerhet att vara 
skyddad mot fara eller olycka. Säkerhet ger upphov till en känsla av trygghet. 
En mer utförlig beskrivning av säkerhet är: 

Säkerhet är resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar 
sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser skall 
inträffa. Begreppet säkerhet används ofta som motsats till risk. Så är 
t.ex. säkerhetsavstånd det kortaste avstånd från en viss verksamhet på 
vilket man kan vistas utan (eller med liten) risk för skador, olyckor 
eller annan negativ påverkan. (NE, 2003) 

Säkerhet uppnås genom att ligga steget före. Många företag har bristande rutiner 
och det händer att material tillfälligt placeras olämpligt. Säkerhetsarbete bygger 
på att minska risken så att oönskade händelser aldrig uppstår. Säkerhetsarbete 
handlar även om att skapa trygghet och att skydda från fara. (Väktarhandboken, 
1989) 

Trygghet är, enligt SAOB, att känna sig säker eller att känna sig fri från fara och 
hot. Trygghet kan således uppnås genom skydd mot fara och hot. Samhället 
försöker ge skydd genom det allmänna skyddsnätet, polis, räddningstjänst, 
ambulans och försvar. Bevakningsföretagen skapar trygghet genom att erbjuda 
skydd och säkerhet åt sina kunder, privata och offentliga verksamheter samt 
privatpersoner och hem (www.securitas.se & www.falck.com). 
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3.1.2 Definition av risk 
Nationalencyklopedin, NE, antyder att motsatsen till säkerhet är risk. Hög 
säkerhet ger liten risk. Med risk menas möjligheten att en oönskad händelse 
inträffar.  

”Risk är beteckningen på en farhåga för att en olycka ska ske eller att 
en skada ska uppkomma på annat sätt. Risk betecknar – särskilt i 
sammansatta begrepp såsom riskanalys – en sammanvägning av 
sannolikheten för att en negativ händelse inträffar och konsekvenser.” 
(SOU (1998:59)) 

Definition risk hos företag är inte bara olika för skilda typer av verksamheter 
utan varierar och förändras även med tiden. Det är skaderisker på främst 
egendom och i vissa fall även risker som kan leda till skador på personer med 
påföljande ekonomiska förluster som traditionellt behandlats. (Säkra företagets 
flöden!, 1999) 

Företagen är idag tämligen medvetna om de materiella riskerna. Dessa är lätta 
att identifiera, förstå och åtgärda. Det har också visat sig att inriktningen på 
immateriella risker på senare år har ökat. Utvecklingen av IT-samhället kommer 
dessutom att bidra med en ökad risk för missbruk av information, intrång och 
stöld och kopiering av andras idéer. (Säkra företagets flöden!, 1999) 

Enligt ÖCB, Överstyrelsen för Civil Beredskap, går synen på risker mot en 
integrerad helhetssyn på verksamheters alla risker. Idag behandlar man inte 
längre risker som försäkringsbara eller ej försäkringsbara. Idag handlar det om 
helhetsperspektiv av risker och begrepp som Total Risk Management eller 
Business Risk Management.  

3.1.3 Händelser och Tillbud 
Tillbud är ett händelseförlopp som kunde ha medfört en olycka. Tillbud är 
således ett oönskat händelseförlopp men med positiv utgång och därmed motsats 
till olycka som är ett oönskat händelseförlopp med negativ utgång. (NE & SOU 
1998:59) 

En kategorisering av fyra stycken händelseförlopp av olyckor har gjorts av 
Räddningstjänsten i Sverige i en utredning under rubriken Rädda och skydda 
(SOU 1998:59).  

1. En plötslig oväntad händelse, orsakad mer eller mindre av slumpen. 
2. En olycksprocess med många steg som föregår själva olyckshändelsen. 
3. Olyckan uppkommer genom att säkerheten varit bristfällig. 
4. Olyckan uppkommer genom uppsåt, till exempel anlagd brand. 
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Inom svensk industri är händelser som brand och explosion, maskinhaveri samt 
vattenskador traditionellt sett mest uppmärksammade. Andra skador är inbrott 
och vandalisering, industrispionage, stöld, miljöskador och översvämningar. 
(Säkra företagets flöden!, 1999) 

Enligt ÖCB är brand den dominerande risken när det gäller egendomsskador och 
avbrottsskador. Bränder är ofta anlagda, särskilt när det gäller allmänna 
byggnader. Det kan ske av rent slarv, att någon tänder eld på en container med 
avfall för nära ett industriområde eller genom uppsåt. Inhängningar, bättre 
städning och bevakning kan förebygga sådana bränder. Elektrisk utrustning 
orsakar många bränder inom industrin. Upphettade kaffekokare eller dammiga 
elcentraler är vanliga orsaker. Vattenskador är också mycket vanliga och kan 
även de ge stora ekonomiska följdskador. ÖCB hävdar att försäkringsbolagens 
årliga kostnad för vattenskador överstiger kostnaden för bränder. 
(Räddningsverket, 2002) 

3.2 Begreppet tjänst 
Betydelsen av tjänster har ökat på senare tid i takt med tjänsteföretagens ökande 
andel i samhället. Även inom traditionell varuproducerande industri, där andelen 
tjänster knutna till varor ökar, är betydelsen stor. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

Skillnader mellan varor och tjänster har intresserat forskare inom den mera 
traditionella produktutvecklingen och bidragit med ökat intresse för tjänster och 
tjänsteutveckling. Tjänster består av aktiviteter och processer och är ofta mer 
eller mindre immateriella och abstrakta. Därför är det svårare att mäta innehållet 
i tjänster än för varor. Det är även vanligt att kunden agerar medproducent i 
produktionen av en tjänst. Däremot blir kunden sällan ägare efter att tjänsten 
levererats. Tjänstens karaktär är sådan att en hög grad av samproduktion 
förekommer och tjänsten produceras, levereras, konsumeras och marknadsförs 
samtidigt. (Edvardsson, 1996; Bergman & Klefsjö, 2001) 

Lovelock och Young (1979) delar in tjänster i två huvudkategorier: tjänster som 
gör något för själva fysiska kunden, exempelvis personskydd, och tjänster som 
gör något för kundens egendom, såsom bevakning av kundens lokaler.  I den 
första kategorin är närheten till kunden mer markant. I båda kategorierna finns 
kraven på förmedling av utförda aktiviteter, processer och resultat. Edvardsson 
(1996) framhåller att tjänsteaktiviteter och resurser som kunden inte uppfattar 
och upplever existerar inte för kunden. Det är därför kundens totala uppfattning 
av resurser, aktiviteter och processer formar uppfattningen om tjänsten. 

3.2.1 Tjänstekvalitet 
Det är viktigt att både tjänsteföretaget och kunden ansvara för att tjänsten får rätt 
kvalitet. Däremot är kundens möjlighet att påverka tjänsten tyvärr ofta väldigt 
begränsad. Tjänstens kvalitet realiseras hos kunden varpå det är kundens 
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upplevelse av kvalitet i förhållande till kostnaden som avgör kundens beteende. 
(B. Edvardsson, 1996) 

I modernt kvalitetstänkande betonas kvalitet i all led av organisationen samt 
under hela tjänsteprocessen. För att frambringa kvalitet för kunden fodras inte 
bara intern medvetenhet om kvalitetens betydelse för kunden utan även 
upplevelse av kvalitet hos personalen. Det är den interna kvaliteten som skapar 
engagemang och vilja hos företagets medarbetare vilket är en förutsättning för 
att upplevd kvalitet för kunderna skall åstadkommas. (Edvardsson, 1996) 

I litteraturen nämns ibland tjänstens kvalitetsdimensioner. Genom åren har några 
försök gjorts för att kartlägga de dimensioner som är viktiga för tjänster. I 
tabellen nedan presenteras några av de dem.   

Bergman & Klefsjö 
(1990) 

Grönros 
(1990) 

Parasuman 
(1985) 

Edvardsson 
(1996) 

Pålitlighet Professionalism & 
Skicklighet Påtaglighet Förtroende & 

pålitlighet 

Trovärdighet Attityder & beteende Pålitlighet Enkelhet & flexibilitet 

Tillgänglighet Tillgänglighet & 
flexibilitet 

Villighet, 
beredskap Återställningsförmåga 

Kommunikationsförmåga Pålitlighet & 
tillförlitlighet Säkerhet Kompetens, attityder 

& beteende 

Tjänstvillighet Återhämtning/ 
Återställningsförmåga 

Empati, 
inlevelse 

Artighet Rykte & trovärdighet 

Inlevelseförmåga 

Omgivning 
 

 
 

Tabell 1: Kvalitetsaspekter för tjänster.  

Med pålitlighet avses tjänstens jämnhet i resultat såsom punktlighet och 
precision vad avser att det som avtalats faktiskt utförs. Trovärdighet avser hur 
väl man kan lita på leverantören och tillgänglighet innebär hur lätt det är att 
komma i kontakt med leverantören. Kommunikationsförmåga innebär förmågan 
att samtala och förstå kunden. Tjänstvillighet, är viljan att hjälpa kunden och 
artighet hänförs till leverantörens uppförande i form av hövlighet, omtanke och 
vänlighet. Inlevelseförmåga avser förmågan att sätta sig in i kundens situation. 
Omgivning är den fysiska miljön som tjänsten utförs såsom utrustning och 
lokalens utseende. Det är också viktigt att tjänstens innehåll uppfyller 
önskemålen av sina speciella kundsegment. Dessa behov och förväntningar 
måste karläggas innan tjänsten skall utformas. Dimensionerna har även olika 
betydelse, liksom kundsegmentens olika behov, beroende av tjänst. (Bergman & 
Klevfsjö, 2001) 
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Kunden utgör enligt Edvardsson (1996) en del av tjänstesystemets resurser. Det 
kan vara kunskap hos kunden, deras förmåga att tillgodogöra sig information 
men det kan också vara den utrustning som används hos kunden och kundens 
administrativa rutiner. Helheten av kundens resurser påverkar förutsättningarna 
för tjänsten och kvaliteten. 

Dialogen och samspelet mellan tjänsteföretagens olika intressenter är en viktig 
del i tjänstesystemets organisation. Det blir allt viktigare för tjänsteföretag att 
utforma fungerande rutiner för till exempel hur feedback sker och för hur man 
hanterar klagomål och speciell behandling av storkunder. Det är även viktigt att 
kunden har en enkel kommunikationskanal till leverantören vilket underlättar för 
kunderna att komma i kontakt med rätt person, avdelning, rätt ansvarsområde 
och så vidare. (Edvardsson, 1996) 

Enligt Edvardsson (1996) handlar marknadsföringen av tjänster om att genom 
analyser skapa förståelse för konkurrenssituationen, kundernas behov och krav 
samt att skapa realistiska kundförväntningar. På senare tid har det även blivit allt 
viktigare att lära kunden agera i rollen som medproducent. Slutligen poängterar 
Grönroos (1990) även att marknadsföringen bör organiseras så att intern, 
interaktiv och traditionell marknadsföring samspelar i en fungerande helhet. 
Synen på marknadsföringen av tjänster har kommit att alltmer koncentreras 
kring relationsmarknadsföring.  

3.2.2 Tjänsteutveckling 
Med tjänsteutveckling menas oftast processen från idé till marknadslansering av 
en ny tjänst (Norling et al 1992; Wilhelmsson och Edvardsson 1994). Begreppet 
tjänsteutveckling innefattar, enligt Edvardsson (1996) & Gummesson (1991) et 
al, idégenerering, formulering av tjänstekoncept, marknadsanalyser, tjänste-
konstruktion, marknadsplanering, organisation och den fortsatta tjänste-
produktionen och marknadsföringen. 

Tjänsteutvecklingens mål kan formuleras som möjligheten att attrahera och 
behålla kunder. Kunderna skall vara nöjda, lojala och tala väl om företaget men 
de bör även vara lönsamma. Genom tjänsteutveckling skapas förutsättningar för 
lönsamma kundrelationer. (Edvardsson, 1996) 

Hela tjänstesektorn genomgår kraftiga förändringar som beror bland annat på att 
det ständigt pågår en globalisering, fusioner och teknikintensifiering (Bitner 
1990). Thwaites (1992) lyfter även fram den teknologiska utvecklingen, 
avregleringen av marknader, mera sofistikerade kunder och ökad konkurrens 
som förklaringen på turbulensen i tjänsteföretagen. 

Arbetet i att ta fram nya tjänster sker generellt inom Securitas genom lokala 
testprojekt, dessa presenteras efter en tids genomförande och i lyckade fall 
implementeras i andra regioner. Vilket tidigare nämnts är diskussionspartnern på 
den köpande sidan viktig i utvecklandet av nya tjänster. Genom dialogen och 
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insikten i verksamheter av dess olika art uppfattas nya behov. Ett återkommande 
problem i många tjänsteföretag är att kunden upplever köpet på ett sätt och det 
levererande serviceföretaget utför det på ett annat sätt. (Källsholm, 2002) 

3.3 Säkerhetsanalys 
Säkerhetsanalys är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder som har till 
syfte att på ett systematiskt sätt granska och identifiera risker i en verksamhet. 
Det kan röra sig om risker för större olyckor men även mindre såsom enkla 
produktionsstopp. Säkerhetsanalyser har många tolkningar, varje bolag eller 
rådgivande organ definierar själva. En är gjord av institutet för riskhantering och 
säkerhetsanalys, IRISK:  

”Säkerhetsanalys är ett systematiskt sätt att undersöka eller analysera 
riskkällor, olyckor eller risk”  

Idag utförs analyserna av olika aktörer. Vanligtvis används försäkringsbolagens, 
bevakningsföretagens eller konsultbolagens säkerhetsanalytiker. Vid en intervju 
av en konsultfirma, JHS Projekt AB, beskrivs arbetssättet vid säkerhetsanalys 
där kunderna är mestadels medelstora och större företag. 

Säkerhetsanalytiker tar, med hänsyn av dess kunds säkerhetsbehov, fram en 
lösning. Första steget i säkerhetsanalys är att precisera analysobjektet, klargöra 
syftet med analysen. Utifrån detta väljs en lämplig metod. Den som gör analysen 
behöver inte ha detaljkunskaper om företaget.(JHS Projekt AB) 

Angreppssättet börjar vanligtvis med en genomgång och arbetar sig mer i detalj 
in i objektet. Kunskapen om systemet och om problemen finns ofta hos dem som 
arbetar i verksamheten. Genom att arbeta i grupp, där personer från olika delar 
av verksamheten ingår, samlas nödvändig kunskap om vilka risker man arbetar 
med. Kunskap om riskerna sammanställs sedan och skapar en riskbild över 
verksamheten. De risker som hittas behöver bedömas och klassificeras på något 
sätt. Analysen bör utmynna i en rapport och som innehåller krav på åtgärder som 
behöver vidtas. (JHS Projekt AB) 

 

Figur 3: Riskanalys enligt Kammarkollegiet, 2002. 

Därefter kontaktas säkerhetsbolagen, bevaknings- och larmbolagen. Från dessa 
aktörer kommer förslagen till säkerhetslösningar som möter åtgärderna. 
Lösningarna bygger normalt på service och installation, teknik och personell 
bevakning och fullbordar säkerhetsanalysen.  
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3.3.1 Säkerhetsanalytiker 
Bakgrunden på dem som arbetar som säkerhetsanalytiker är varierande. 
Generellt sett finns det inte något ackrediterat institut som examinerar 
säkerhetsanalytiker. Det finns ingen akademisk examen som heter 
säkerhetsanalytiker och titeln är inte skyddad i Sverige. Detta innebär att vem 
som helst får utge sig för att vara säkerhetsanalytiker. Vanligt är bakgrund som 
servicetekniker, stort intresse för säkerhetsbranschen. Det finns dock inget som 
garanterar att personen som gör säkerhetsanalyser har utbildning. Företaget 
måste själv ta ansvar för att personen ifråga får adekvat kunskap. Securitas har 
ibland använt sig av Företagsuniversitetets utbildningar. (Å. Andersson, 2003) 

Den privata skolan, Företagsuniversitetet, i Stockholm utbildar säkerhets-
analytiker. Utbildningen omfattar 9 dagar fördelade på 3 block och vänder sig 
till säkerhetsansvariga och andra medarbetare som arbetar med säkerhetsfrågor 
på central och/eller lokal nivå på företag och myndigheter. Deltagarna ska efter 
kursen kunna genomföra ett effektivt säkerhetsarbete som ger en trygg och säker 
miljö för organisationens egendom, medarbetare och information. Kursen 
avslutas med tentamen för utbildningscertifikat, som är ett formellt 
kompetensbevis. (Företagsuniversitetet) 

3.3.2 Säkerhetschef 
Den tekniska utvecklingen i samhället har bidragit till en ökad sårbarhet. 
Verksamheter utsätts ständigt för störningar, hot och risker. För att säkra 
företaget och dess flöden krävs det idag att riskhanteringen samordnas. Det är 
inte längre försvarbart att tillåta oförutsedda utgifter, att skylla på den mänskliga 
faktorn eller att enbart förlita sig på försäkringar. En säkerhetschef har ansvaret 
för att verksamheten flyter på som den ska och inte störs av någon yttre 
påverkan. (Säkra företagets flöden! 1999) 

Säkerhetschefen har ofta sin säkerhetsuppgift som en bisyssla utöver sitt 
ordinarie ansvarsområde. I de organisationer där säkerhetsfrågorna prioriteras 
högt läggs ansvaret på en person med säkerhet som främsta ansvarsområde.  

Exempel på arbetsuppgifter en intervjuad säkerhetschef ansvarar för är b la:  

• Bevakning/Brandskydd 
• Inbrott 
• Skalskydd och allmän ordning och säkerhet 
• Personsäkerhet 
• Informationssäkerhet 
• Krishantering 
• Försäkring 
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3.4 Introduktion till branschen 
Bevakningsbranschen arbetar för det övergripande målet att förebygga och 
förhindra att skador på liv och egendom uppstår. Den mest uppmärksammade 
delen av verksamheten i media – att förebygga och förhindra brott – utgör i 
verkligheten en mindre del av verksamheten. Huvuddelen av verksamheten är 
den ständigt pågående övervakningen av slarv och glömska, fel i tekniska 
system, vattenläckage, brandrisker etcetera. Växande brottsligheten har dock 
gjort säkerhetsbranschen mer engagerad i brottsförebyggande arbete.  

Bevakningsbranschen förändrades under början av 1980-talet. Riksdagsbeslut 
gjorde vissa ändringar i 1974-års lag, bland annat en komplettering av 
ordningsvaktsförordningen. Här slogs fast att bevakningsföretagens verksamhet 
under överskådlig tid måste ses som ett komplement till skyddet som det 
allmänna tillhandahåller. (Väktarhandboken, 1989) 

Svenska bevakningsbranschen består av 280 företag som tillsammans omsätter 
4,9 mdr kr enligt en undersökning gjord av en av branschens facktidningar, 
Aktuell Säkerhet1. Två väletablerade bolag dominerar, Securitas och Falck, 
tillsammans står de för nära 80 % (3,8 mdkr) av den totala omsättningen. På 
tredje plats kommer ett yngre företag, Svensk Bevakningstjänst, vilket omsätter 
ca 200 mkr om året. Övriga företag är väsentligt mindre i storlek. Många är 
fåmansföretag med stark lokal anknytning. (Aktuell Säkerhet, Nr 1 2003) 

3.4.1 Bevakningsbranschen och samhället 
Ovan nämndes att räddningstjänsten, polis och landstinget ansvarar för 
samhällets trygghet. Kommunägda räddningstjänsten arbetar förebyggande med 
brand, vilket också är en central uppgift för bevakningsföretagen. Generellt har 
brandkåren till uppgift att släcka bränder medan bevakningsföretagen tagit större 
ansvar i förebyggandet. (Brandförsvaret Norrköping, 2003) 

Räddningstjänsten har också till uppgift att bistå vid olyckor eller övervägande 
fara. I räddningstjänstlagen beskrivs hur verksamheten skall bedrivas och även 
skadeförebyggande åtgärder. 

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och 
överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa 
skador på människor eller egendom eller i miljön.  

Skyldighet för staten eller kommun att göra en räddningsinsats 
föreligger endast, om det med hänsyn till behovet av ett snabbt 
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och 
omständigheterna i övrigt är påkallat att staten eller kommunen 
svarar för insatsen. (Räddningstjänstlagen 2 §, Lag 1992:97) 

                                                 
1 Delägd av branschorganisationen Swesec 
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Vid upprätthållningen av lag och ordning är polisen den instans i samhället som 
är ansvarig. Polisens övergripande mål med sitt arbete hittar man i polislagens 1-
3 §§ paragraf.  

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och 
trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd 
och annan hjälp. 

I media pågår en debatt om huruvida polisens resurser räcker. Kriminolog 
Landahl (2002) menar att resursbristen har lagt grunden till en explosion av den 
privata bevakningsmarknaden. I en intervju med U. Andersson (2003), 
Närpolisen (Näpo) Linköping, framgår det att arbetsuppgifter som till exempel 
kollektivtrafiksbevakning, köpcentrum, säkerhetsobjekt, transformations-
centraler, tåg- och busscentraler, telestationer är några uppgifter som övertagits 
av privata bevakningsbolag. Vidare menar han att polisens uppgift att vara 
synlig i avskräckande syfte har reducerats. Väktare har gott från att arbeta på 
nätterna i tomma industrilokaler till att arbeta dagtid bland människor. Det har 
varit en enorm förändring för väktaryrket U. Andersson (2003) säger att 
samhällets brist på att leverera trygghet, på grund av polisens bristande resurser, 
bidragit till att väktare idag blivit synligare dagtid. Antalet poliser har sjunkit 
från 16 752 år 1995 till 16 120 år 2001 (RPS, Personalbyrån, 2002). Däremot 
poängterar U. Andersson (2003) att polisens uppsatta mål inte ändras efter 
antalet poliser. Därför måste polisen hela tiden prioritera sina uppgifter.  

Idag pratar vi om väktaren som serviceman. Han syns idag på gator och torg, i 
centrum, i tunnelbanan och på flygplatsen. Uppgiften för väktaren är inte längre 
bara att förebygga oönskade händelser på egendom utan har mer kommit att 
kretsa kring att agera hjälpsam serviceman. (Securitas Magazine, No 2 2002)  

Risken finns att det uppstår en gråzon där 
det blir svårt med gränsdragningen. 
Bevakningsföretagen och polis skulle 
kunna samverka på många områden. I 
informationsutbytessyfte kan de stödja 
varandras verksamhet både då det gäller 
skydds- och objektsverksamhet såväl som 
penningtransporter. Näpo i Linköping 
beskriver att samarbetet mellan väktare 
och polis fungerar bra i de fall då polisen 
får information om något brott men inte kan ställa upp med önskad personal. I 
dessa fall får polisen alltid hjälp av väktare. Bevakningsföretagen kan i sin tur 
behöva hjälp med värdetransporter som behöver polisiär övervakning. Det har 
mycket sällan varit några friktioner eller olika åsikter om vem som svarar för 
vad vid samarbetsprojekt. (Näpo Linköping, 2002) 
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3.5 Bevakningsföretagen 
Bevakningsföretagens verksamhet är reglerad i lag. Definitionen av bevaknings-
företag är enligt 1 § i Lag (1974:191) om bevakningsföretag följande:  

”Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtar 
sig att för annans räkning bevaka fastighet, anläggning, viss 
verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant eller också 
att bevaka enskild person för dennes skydd” 

Den som yrkesmässigt åtar sig att utföra bevakning måste ha länsstyrelsens 
tillstånd. För tillstånd krävs det att bevakningsföretaget kan anses bedriva 
verksamhet på ett sakkunnigt, omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse 
med god sed inom branschen. Om tillstånd beviljats anses bevakningsföretaget 
auktoriserat. (Lagen om bevakningsföretag, SFS 1989:149)  

Figur 5: Miljön i vilken bevakningsföretagen opererar.  
(Väktarskolans utbildningsmaterial, 2002) 
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3.5.1 Funktion 
Bevakningsföretagens funktion i samhället har skiftats genom åren. Den 
sammanhållande röda tråden är dock att säkerställa kunders verksamhet. Detta 
är många gånger ett otacksamt uppdrag genom att det aldrig märks när man 
sköter sitt arbete. En platschef på Securitas Bevakning säger: ”det är inte någon 
som tackar oss för att det inte inträffar något”.  

Bevakningsbranschen är en typisk entreprenadbransch som utför säkerhets-
kontroller åt kunders verksamheter. Det har varit för dyrt att ha fast intern 
personal som skall gå och säkerställa verksamheten. Kompetensen i 
säkerhetsarbete har dock varit extremt dålig och det har tett sig naturligt att 
lägga ut denna uppgift på bevakningsföretag som har mer kompetens av 
säkerhetsarbete och som dessutom endast tar betalt för den faktiska tid som 
bevakningsuppdraget tar. (Alla dagar alla nätter, 1997) 

Säkerhetsarbetet har hittills kretsat runt kontrollering av verksamheter då 
människan inte varit närvarande. Många av tillbuden sker på grund av rent slarv 
och mänsklig glömska och som inte upptäcks då verksamheten är obemannad. 
Med teknikens utveckling har man dock utvecklat möjligheter att idag kunna 
upptäcka fel på ett tidigt stadium även då människan inte är fysiskt närvarande. 

 
För att verksamheter skall kunna fortlöpa utan störningar krävs det att 
säkerhetsarbetet följer vissa steg. Det första steget bör vara någon form av 
riskanalys för att identifiera och överväga de risker som verksamheten har. 
Sedan gäller det att förebygga händelser men om det ändå inträffar något 
oönskat måste skadan begränsas. Det nästföljande steget utgörs vanligtvis av 
någon form av ekonomisk försäkring. Till sist handlar det om att hela tiden följa 
upp säkerhetsarbetet för att försäkra sig om att inträffade händelser inte inträffar 

Skade- 
finansiering

Förebyggande 
åtgärder

Uppföljning 
& Kontroll

Skade-
begränsade

Riskanalys 

Figur 6: Bevakningsföretagens 
tjänsteprocess eller de 
aktiviteter som företaget utför 
åt dess kunder.  

(Bilden är skapad från Säkra 
företagets flöde!, 1999) 



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

18 

igen. Vissa företag väljer att lägga ut en del av säkerhetsarbetet till bevaknings-
företag som då helst skall svara för hela kedjan. Idag görs detta men med viss 
reservation av skadefinansieringen. (Säkra företagets flöden!, 1999)  

3.5.2 Bevakningsföretagens kunder 
Med kund menas alla mottagare av verksamhetens resultat, såväl interna 
medarbetare och avdelningar som externa konsumenter av tjänsten (Edvardsson, 
1996). Resultatet kan vara i form av produkter, tjänster och information 
(Townsend & Gebhart, 1986). 

De externa kunderna kan delas in i kundsegment vilket innebär att man 
grupperar kunder med likartade behov i segment. Det är viktigt att man i 
verksamheten kan särskilja de olika kunderna. (Ljung, 2001) 

Securitas använder en kundsegmentering baserad på deras interna verktyg, 
marknadsmatrisen. Marknadsmatrisen grupperar kunderna med avseende på 
storlek, typ av verksamhet och säkerhetsbehov. Säkerhetsmarknadens kunder 
delas här in i segmenten, bank, storkunder, småkunder handel och hem. Det som 
förenar kunderna inom ett visst segment är att de delar liknande riskbild och 
därmed har liknande säkerhetsbehov. (Securitas Årsredovisning, 2001) 

 
Matrisens vertikala dimension anger kundstorleken. Med storlek avses det 
storleken på kundens fysiska objekt. Ju större kunden är ju högre i matrisen 
befinner dess verksamhet. Matrisen har även en diagonal dimension som anger 
kunden säkerhetsbehov i termer av andel anpassade respektive standardiserade 
lösningar kunden kräver. Komplexa säkerhetsbehov placeras i övre vänstra 
hörnet medan kunder standardiserade säkerhetsbehov placeras längst ner till 
höger. (Securitas Årsredovisning, 2001) 
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Kundbasen som bevakningsföretagen huvudsakligen livnärt sig på är i huvudsak 
industriföretag. Idag har Securitas dock många olika kunder allt från offentliga 
förvaltningar, privata företag och privatpersoner m.m. Huvuddelen av 
ronduppdragen sker fortfarande nattetid. I takt med att samhället utvecklas 
förändras även kunderna samt kraven på tjänsterna de köper. (Å. Andersson, 
2003 & Erlandsson, 2003)  

Banker har höga krav på säkerhet där snabba åtgärder vid larm hör till de 
viktigare kraven. De senaste åren har en förändring i bankernas verksamheter 
skett genom rationaliseringar. Uttagsautomater och automatbanker har ökat 
kraftigt dessutom har många lokaler lagts ner och i vissa fall har även vissa 
butiker kommit att överta en del av de traditionella banktjänsterna. 
Internetbanker har även kommit att bli allt vanligare. Detta har bidragit till nya 
säkerhetsbehov inom segmentet. (Securitas Årsredovisning, 1997-2002) 

De stora kunderna kräver oftast specialanpassade lösningar med både larm och 
bevakning. Behovet har vuxit av kombinerade helhetslösningar där väktare 
arbetar i samverkan med modern teknik. Magnusson (2003) & Carlsson (2003) 
et al menar även att helhetslösningar bör fylla en säkerhetsfunktion och att det 
blir allt viktigare att effektivisera väktararbetet med modern teknik.  

Mindre kunder är inte lika säkerhetsmedvetna och nöjer sig oftast med 
standardiserade säkerhetslösningar. De har i motsats till större bolag behov av 
trygghet snarare än säkerhet (Åkerlund, 2003 & Sjökvist, 2003 et al). Företagen 
har brand- och/eller inbrottslarm med behov av trygghetskänslan av snabb 
åtgärd vid larm. Små företag har på senare år gått ihop för att dela på kostnaden 
för en rondväktare (Securitas Årsredovisning, 1997-1998) 

3.6 Bevakningsbranschens tjänster  
Det finns en uppsjö av företag som erbjuder bevakningstjänster och lösningar av 
bred karaktär. Bevakningsföretagens kärnverksamhet består av personell 
bevakning vilket innebär att, genom personella insatser från väktare, utföra en 
bevakningstjänst för en uppdragsgivares räkning. (Säkerhetsskolan, 2002) 

Till personell bevakning hör: 

• Stationär bevakning: Väktare finns stationärt placerade hos bevaknings-
kunden under ett avtalat antal timmar. 

• Rondbevakning: Väktare besöker olika kunder under en natt vid 
varierande tidpunkter. 

• Områdesbevakning: Väktare finns i ett specificerat område  med flertalet 
bevakningsobjekt under ett avtalat antal timmar. Tjänsten kan ses som en 
blandning av stationär- och rondbevakning. 
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Bevakningsföretagen har, på grund av nya kundbehov, lagt till ytterligare 
tjänster i anslutning till de olika personella bevakningstjänsterna. I många fall 
består även bevakningsuppdragen av serviceuppdrag som i vissa fall utvecklats 
vidare till att bli fullt kommersiella tjänster såsom bevakningsbolagens 
receptionisttjänster. Kundbehoven har också i mångt och mycket följt samhällets 
brist på säkerhetsresurser. Bevakningstjänster såsom parkeringsövervakning, 
bomiljöbevakning och brandskyddskontroll har till exempel uppkommit på 
grund av samhällets brist på resurser. 

3.6.1 Rondbevakning 
Ronden härstammar från runda eller rutt som görs av olika personer till 
exemplet läkaren på ett sjukhus. Läkarrondens uppgift är till exempel att göra 
observationer av patienterna. Rondbevakningen har i grunden samma syfte där 
rondväktaren nattetid går omkring och övervakar verksamheter och byggnader, 
göra observationer och rapportera avvikelser. 

Rondbevakning görs primärt genom bevakning av verksamhetens skalskydd. 
Med skalskyddet menas det skydd som finns för att förhindra intrång till 
verksamheten såsom dörrar, lås och fönster (Säkerhetsskolan, 2002). En 
fastighets skydd innehåller ofta även larm, passersystem samt bevakning, 
antingen i kombination eller också var för sig. 

Vanligtvis är arbetspassen från 18:00 till 06:00 då flesta verksamheter är 
obemannade, i vila. Information om bevakningsobjekten, platser och byggnader, 
finns nedtecknade i en rondpärm. Dokumenten talar om aktuella adresser och 
uppgiftsinstruktioner för respektive objekt. (Källsholm, 2003) 

3.7 Försäkringsbolagen 
Ytterligare aktörer som erbjuder trygghet och säkerhet är försäkringsbolagen. 
Med industrialismens genombrott tog försäkringsverksamheten fart, i Sverige 
liksom övriga världen. Mellan 1875 och 1920 bildades många försäkringsbolag, 
mestadels relativt små bolag med stark lokal anknytning. På 1950-talet fanns det 
i Sverige ca 1 400 försäkringsbolag. På 1960-talet började en period av fusioner 
inom försäkringsbranschen och idag finns totalt knappt 500 försäkringsbolag. 
Av dessa är 138 rikstäckande bolag.  (Försäkringsförbundet) 

Den grundläggande idén hos försäkringsbolagen har alltid varit att erbjuda 
ekonomiskt skydd mot förluster på grund av oväntade och plötsliga händelser. 
Förutsättningarna för försäkringsbolagen är att ett stort antal personer utsätts för 
samma risk men endast ett mindre antal drabbas samtidigt. Hur stor risken är för 
att en incident skall inträffa beräknas noggrant av försäkringsbolagen. Ur 
kundens perspektiv bygger det att skadan medför väsentliga ekonomiska följder. 
Med dessa beräkningar som grund sätts den premie som försäkringstagaren 
betalar. Försäkringsbolagen utjämnar med andra ord risker mellan försäkrings-
tagare. (Försäkringsförbundet) 
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Kapaciteten i försäkringsbranschen är mycket stor. År 2002 försäkrades nästan 
fyra och en halv miljon hem och 582 000 fritidshus. Sveriges skadebolag betalar 
totalt ut omkring 42 mdkr i ersättningar varje år i endast försäkringsersättningar. 
Försäkringsbolagen förvaltar tillsammans närmare 1 453 mdkr (december 2002) 
åt försäkringstagarna. (Försäkringsförbundet) 

Försäkringsbolagen betalar inte bara ut ersättning när en skada inträffat utan 
bidrar också i hög grad till att förebygga skador genom omfattande 
skadeförebyggande verksamhet. Den kunskap och erfarenhet försäkringsbolagen 
samlar på sig i sin verksamhet används i ett skadeförebyggande arbete. Åtgärder 
för att förebygga skador och förluster framförallt vid trafik-, brand-, 
vattenskador och inbrott är högt prioriterade. (Försäkringsförbundet) 

Försäkringsbolagen ställer i regel krav på dess kunders inbrottsskydd. Kraven 
avpassas efter värde och stöldbegärlighet av den egendom som förvaras i 
försäkringslokalen. Därtill inverkar lokalens belägenhet på så sätt att större krav 
ställs på sådana platser där en angripare, inbrottstjuv kan arbeta ostört. Även 
installation och dokumentering ingår i kraven. (Säkerhetsskolan, 2002) 
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4 RONDBEVAKNING OCH TEKNIKEN 
Bevakningsföretagens yttersta och kanske enda ansikte utåt är väktaren. Genom 
att verka i ett samhälle, mestadels under en tid på dygnet då resterande 
verksamhet är vilande, ligger mycket ansvar på en enda person. Detta kapitel 
tar upp en kort historiebeskrivning, för att visa företeelsen av att låta en 
utomstående person ta sig in i en verksamhet. Vidare beskrivs uppkomsten av ett 
legitimerat yrke. Slutligen beskrivs några av de tekniska verktyg och system som 
kan påverka väktarens uppgifter. 

4.1 Rondbevakningens historia 
Väktaryrket är ett yrke med gamla anor. I svenska 
stadslagen från 1200-talet framgår det att var man i 
staden var skyldig att tjänstgöra som stadsvakt ett 
visst antal nätter om året. Stadsvakten inrättades 
med huvudsaklig uppgift att nattetid förhindra och 
bekämpa bränder. Vidare uppgifter var att bevaka 
stadens murar, se till att stadens krogar inte sålde 
brännvin efter klockan nio och under natten varje 
timme ropa ut vad klockan var. (Alla dagar alla 
nätter, 1997)  

Systemet med allmän vaktplikt ledde till att vissa 
betalade andra för att stå vakt i deras ställe. Dessa 
personer gjorde ofta ett mindre bra arbete och det 
var vanligt att de söp och spelade kort i stället för att 
koncentrera sig på nattvakten. Systemet höll inte och 
någonstans på 1700-talet, i Sverige, avskaffades den 
allmänna vaktplikten för borgarna. Istället infördes 
en mindre kår som mot ersättning ur stadskassan 
skulle vakta staden under natten. (Alla dagar alla nätter, 1997) 

Under 1800-talet växte städerna och trängseln blev större. Oordningen ökade 
och med detta även behovet av stadsvakter dagtid. En mer organiserad styrka 
behövdes för att kunna upprätthålla stadens säkerhet. Under 1800-talets mitt 
bildades för första gången en polisorganisation som kom att överta stadsvaktens 
uppgifter. (Alla dagar alla nätter, 1997) 

Införandet av polis- och brandväsende bidrog till att stadsvakten tillslut tappade 
betydelse. Vaktyrket levde dock kvar men kom att koncentreras till den privata 
sektorn och med nya sysslor. Vaktens roll förändrades. (Alla dagar alla nätter, 
1997) 

Figur 8: Stadsväktare i 
Stockholm.  

www.securitasgroup.com 
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4.1.1 Framväxt av den moderna väktaren 
Under industrialismens vagga började väktarrollen att definieras. De nya 
uppgifterna kom att bli att sörja för säkerhet och skötsel av industrilokaler. 
Vakterna blev portvakter och vaktmästare. Den moderna portvakten återfinns i 
receptioner av skilda slag medan vaktmästaren idag sköter underhåll och service 
av fastigheter.  

Med industrialismens framväxt kom således bevakningen att övergå från 
stadsbevakning till industribevakning. I början var ofta industrierna separerade 
och låg utspridda i landet. Under 1900-talet kom industrierna att centraliseras i 
stor omfattning och bidrog till att resurser och värden koncentrerades och 
därmed blev mer sårbara. Behovet av bevakning av fabrikerna växte fram. Att 
hålla sig med kontinuerlig bevakning i egen regi var dock för kostsamt. Därför 
anlitades andra till denna uppgift. Under denna period grundas de två största 
bevakningsföretagen i världen, Falck år 1906 och Securitas år 1934, båda med 
skandinaviska rötter. En ny marknad för bevakning hade skapats.  

Väktarbranschen blev således en typisk entreprenadbransch, med uppgift att 
bevaka, trygga och skydda för andras räkning. Genom att koncentrera 
kunskapen skapades en professionalism hos väktarna. De anlitades därför av 
flera kunder och på så sätt formades begreppet som vi idag känner bättre som 
”Time-sharing”.   

Fram till 1900-talets mitt var väktarbranschen i stort sett oförändrad. Under 60-
talet kom plötsligt polisväsendet och dess verksamhet att förändras från 
kommunal till statlig ägo. I och med detta omprioriterades polisens sysslor. I 
samband med detta skapades ett statligt ägt vaktbolag som fick namnet 
Allmänna bevakningsaktiebolaget, ABAB. Detta bolag tog över vissa ordnings-
hållande uppgifter såsom bevakning av ambassader, tunnelbana och andra 
samhälliga verksamheter. Tanken var att öka kvalitén av bevakningen för 
viktiga samhälleliga instanser. För att finansiera bolaget beslutade staten att de 
offentliga instanserna skulle köpa tjänsterna från ABAB och inte från andra 
privata bevakningsföretag.  

Inom branschen var arbetssituationen dålig, med bland annat hög 
arbetsbelastning och låga löner. Fram till 70-talet kunde vem som helst arbeta 
som väktare. Det krävdes ingen direkt formell utbildning. Under 70-talet 
minskade arbetstiden och lönerna ökade. 1974 kom krav från Rikspolisstyrelsen, 
RPS, om auktorisation. Kraven grundades på att de anställda skulle kontrolleras 
i de statliga registren vid anställning. (Erlandsson, 2003)  
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4.2 Rondväktaren 
Väktaryrket är ett varierande yrken och ibland mycket påfrestande. Att utföra en 
rond idag är mycket mera kvalificerat än tidigare. Utvecklingen i samhället talar 
för att bevakningsföretages tjänster kommer bli allt viktigare och mer 
efterfrågade. Väktare har samma rättigheter och skyldigheter som varje svensk 
medborgare, den så kallade envarsrätten. De är dock rättsligt skyddade med 
utökat rättsskydd. Väktaryrket utvecklas och kräver också ny kompetens. 
Förutom särskilda krav på pålitlighet och moral måste väktaren idag ha goda 
allmänkunskaper, tekniskt kunskap och anpassade specialistkunskaper. Det 
ställs idag också mer och mer krav på servicekänsla.  

Fördomar idag mot väktare är mycket baserade på medias bild. Det finns också 
kvar en bild av att väktare är storvuxna muskelknippen med låg social 
kompetens. Men detta stämmer inte enligt oss. De som arbetar idag är unga 
killar och tjejer med stark gemenskap. Personalomsättning är dock hög vilket 
tyder på att yrket fortfarande är ett genomgångsyrke. Många som arbetar är 
stolta över sitt arbete och det arbete som görs för att förhindra skador och 
olyckor. En väktare skall tycka om att arbeta med säkerhet och att tänka före-
byggande. Personliga engagemanget är det avgörande i hur väl man lyckas i 
väktarrollen. 

4.2.1 Rondväktarens arbetsuppgifter 
En rondväktares arbete är mycket varierande. Det kan vara allt ifrån att sitta i en 
bevakningscentral till att rycka på larm. Arbetsuppgifterna består främst av 
förebyggande åtgärder såsom tillsyn av dörrar, fönster, belysning, kranar, 
värmepannor, maskiner, teknisk utrustning m.m. Vidare utförs behörighets-
kontroll av personal, entreprenörer och besökare. Under ronden kontrollerar 
väktaren att kundens samtliga larmanläggningar är i funktion.(www.securitas.se) 

En annan viktig uppgift är att se till att nödutgångar och brandredskap inte är 
blockerade. Detta är en mycket viktig sak som få förknippar med väktarens 
arbetsuppgifter. Till väktarens uppgifter hör även skadebegränsade åtgärder 
såsom laga fönsterrutor och dörrar som kan ha förstörts vid ett inbrott. 
Ytterligare uppgifter som rondväktaren vanligen utför är att stänga maskiner 
eller förbereda verksamhet genom igångsättande av processer.  Vid incidenter 
rapporteras händelser, skador och iakttagelser. (www.securitas.se) 

4.2.2 Ansvar, etik och moral 
Förutom krav på kompetens krävs ett fläckfritt register. Bland annat skall man 
vara drogfri och fri från brottsregistret. En väktare blir av med arbetet om han 
utför förseelser eller missköter sig, detta gäller även privat. Man skall veta att 
när som helst kan en väktare bli kontrollerad och då råder en nolltolerans som 
tillämpas stenhårt. Samtliga bevakningsföretag betonar alltid detta och 
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gemensamt i branschen arbetar man mycket på detta område. Väktarskolan 
(2002) beskriver sambandet på ett mycket bra sätt:  

Bevakningsföretaget har åtagit sig ett bevakningsuppdrag åt kunden 
och kunden betalar för detta. Sedan är det bevakningsföretagets 
anställda väktare som utför uppdraget. På så sätt är 
bevakningsföretaget, kunden och väktaren beroende av varandra – 
inte bara ekonomiskt utan också etiskt och moraliskt. Det handlar om 
ansvar, pålitlighet och moral.  

I många fall handlar det om etiska ställningstaganden. Total ärlighet krävs för att 
kunderna skall kunna lita på bevakningsföretaget liksom de internt måste kunna 
lita på sina medarbetare. Ärlighet det som skall vara den stora grunden till 
konkurrenskraftighet. Därför är det alltid ett enormt nederlag för ett 
bevakningsföretag när incidenter inträffar som visar på bristande moral och etik 
hos dess väktare. 

4.2.3 Utbildning och kompetens 
De stora vaktbolagen utbildade tidigare sina väktare själva. Den så kallade 
ABAB-skolan och Securitas skolan var de två instanser. Genom att det endast 
var de bolagen med resurser som kunde tillhandahålla en dylik 
upplärningsinstans väcktes en idé om att skapa en branschgemensam utbildning. 
De små bolagen saknade möjlighet och bidrog till att svärta ner statusen för 
väktarna.  

Därför bildades Väktarskolan på initiativ av branschen som främsta syfte att 
skapa en gemensam plattform för väktarutbildningen. Den 29 maj 1996 
tecknades avtal med TYA och året därpå, 97, blev det första verksamma året för 
väktarskolan. (Erlandsson, 2003) 

Väktarna skall efter grundutbildningen ha de färdigheter och kunskaper som 
krävs för att uppfylla de krav som samhället, kunder och branschen ställer på en 
väktare. Utbildningen innehåller träning av förebyggande åtgärder och 
rapportering av olika typer av skador. Räddningstjänstutbildning är också något 
som ingår i väktarens utbildning. (Stawström, 2003) 

Väktaren utbildas även i arbetsmiljö. Här får man lära sig regler, rutiner och 
förebyggande åtgärder för att undvika risker i arbetet. Väktaren skall också ha 
en inblick i branschens syn på etik och moral samt väktaryrket som ett 
serviceyrke. Ett annat område som också är viktigt i utbildningen är teknik och 
juridik. Väktaren skall ha kunskaper om larmanläggningar och annan teknisk 
säkerhetsutrustning som väktaren kommer i kontakt med. När det gäller juridik 
är det viktigt att väktaren har kunskaper om lagar, förordningar och 
befogenheter som berör väktaren. (Stawström, 2003) 
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Utbildningen skall också vara så verklighetsbaserad som möjligt. För att skapa 
detta använder man inhyrda personer från bevakningsföretagen för undervis-
ningen och eleverna måste även vara anställda hos ett bevakningsföretag. 
Utbildningen är sedan utformad så att eleverna praktiserar hos 
bevakningsföretagen samtidigt som grundutbildningen genomförs. (Stawström, 
2003) 

Tidigare bestod grundutbildningen av två utbildningsmoment samt en praktisk 
del PYT, Praktisk Yrkesträning. Utbildningsmomenten benämndes 
väktarutbildning 1 (VU1) och väktarutbildning 2 (VU2). VU1 var på 4 dagar 
samt 16 timmars praktik i det egna företaget. VU 2 var på 5 dagar samt 120 
timmars praktik i det egna företaget. Total omfattade grundutbildningen 227 
utbildningstimmar. Efter det fick väktaren ett utbildningsbevis och befogenhet 
att börja arbeta hos bevakningsföretag. I början rekryterade väktarskolan mellan 
1 000 till 2 000 väktare om året. Nyligen har man infört ett tredje 
utbildningsmoment VU 3, konflikthantering och arbetsmiljö. Idag är den totala 
utbildningstiden 265 timmar. (Väktaren & Samhället, 2003) 

Från och med 2004 kommer väktare som genomgått hela utbildningen att 
förutom utbildningsbevis även få ett särskilt yrkesbevis. De som redan är 
verksamma kommer att komplettera sin utbildning för att också de skall få det 
särskilda yrkesbeviset. Tanken med yrkesbeviset är att öka säkerhetsbranschens 
legitimitet. Efter godkänt resultat på slutprovet får väktaren ett yrkesbevis. 
Därefter följer ytterligare möjligheter till kompetenstillägg. Var fjärde år måste 
yrkesbeviset förnyas genom att väktaren går någon av de repetitions-
utbildningarna som hålls av väktarskolan. (Stawström, 2003) 

 

Figur 9: Utbildningsstege väktarskolan. (Väktarskolan, 2003) 
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Erlandsson (2003), personalansvarig på Securitas, berättar att man numera 
startat med ett individuellt kompetenskonto. Krav från facket gjorde att detta 
hade vuxit fram. Detta konto kan man använda till att utveckla sig själv som 
person, det kan vara t ex ett språk man läser in.  

4.3 Tekniska utrustning 
Skyddsutrustningarna kan kategoriseras in i två kategorier. Man talar om 
mekaniskt skydd och tekniskt skydd. Mekaniskt avser skyddsutrustning som 
utgörs av hårdvara. Staket och grindar är betydelsefulla mekaniska skydd liksom 
fönster och dörrar. Alla dessa typer av skydd är främst avsedda att skydda en 
fastighets skal, det så kallade skalskyddet se kapitel 3.6.1. 

Med tekniskt skydd menar man alla typer av teknisk övervakning som t ex larm, 
passersystem, övervakningskameror och sensorer. Tekniskt skydd i form av 
larmanordningar, kameraövervakning och driftlarm har expanderat kraftigt 
under de senaste 10 åren. Securitas poängterade tidigt betydelsen av teknisk 
utveckling. I Securitas Väktarhandbok (1989) står det: 

”Behovet av skydds- och övervakningsutrustning har ökat på grund 
av att de personella bevakningstjänsterna inte kan ställas till 
förfogande till rimliga kostnader. Tekniken har övertagit rollen som 
människans vakande öga.” 

Stödverktygens funktion är att underlätta för väktaren under ronden. De mesta 
av verktygen tillhandahålls av bevakningsföretaget, i specialfall tillhandahåller 
kunden med extra saker. De senaste åren har en hel del nya verktyg tillkommit. 
Ett problem är att antalet verktyg tenderar att bli stort. Utbildningspärmen från 
TYA, ger en bild över hur mycket väktaren skall bära på: 

• Nycklar till varje objekt, förvaras ofta i bilens larmade nyckelskåp  
• Passerkort: För tillträde i lokaler som har passersystem 
• Kommunikationsradio: För kontakt med larmcentralen och övriga väktare 
• Läsare till att registrera och läsa av passermärken 
• Anteckningsmaterial: Till att rapportera larm, händelser och korta 

meddelanden.  
På platskontoret eller i bilen finns ytterligare verktyg såsom specialverktyg, 
glastäckning, kedjor med hänglås med mera. 

4.3.1 Skyddsutrustning 
Skyddsutrustningarna kan kategoriseras in i två kategorier. Man talar om 
mekaniskt skydd och tekniskt skydd. Mekaniskt avser skyddsutrustning som 
utgörs av hårdvara. Staket och grindar är betydelsefulla mekaniska skydd liksom 
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fönster och dörrar. Alla dessa typer av skydd är främst avsedda att utgöra 
skalskyddet. 

Med tekniskt skydd menar man alla typer av teknisk övervakning som t ex larm, 
passersystem, övervakningskameror och sensorer. Området har expanderat 
kraftigt under de senaste 10 åren. Betydelsen av teknisk utveckling poängterade 
tidigt Securitas. 

”Behovet av skydds- och övervakningsutrustning har ökat på grund 
av att de personella bevakningstjänsterna inte kan ställas till 
förfogande till rimliga kostnader. Tekniken har övertagit rollen som 
människans vakande öga.” (Väktarhandboken, 1989) 

4.4 Väktarens stödsystem 
De flesta stödsystem som finns idag är fasta system och finns fysiskt placerat på 
platskontor eller larmcentraler.  I en produktfolder beskrivs ronden och 
stödsystemens funktion enligt följande: 

”Kunden får kontinuerligt rapporter om vad väktaren har gjort under 
sin rond vilket ger en tydlig bild av den aktuella skyddsnivån. 
Rondväktaren står hela tiden i förbindelse med Securitas Larmcentral 
och kan snabbt tillkalla assistans om det behövs. Till sin hjälp har 
rondväktaren Securitas rond- och informationssystem Guard 2000. 
Systemet ger kunden kontinuerliga rapporter om avvikelser från 
önskad skyddsnivå i form av händelse och tillbud samt viktiga 
iakttagelser och åtgärder som vidtagits.”(Securitas produktfolder för 
rond 2003) 

Ett stödsystem har således som funktion att vara till hjälp för väktaren i det 
alldagliga arbetet. Funktionen kan också vara att ge centraler, kunder eller 
bevakningsföretagen information. Det handlar om att förse väktaren med 
information såsom information vid utlösning av larm, manualer, ritningar, 
körscheman och kund- och kontaktinformation 

4.4.1 Rondinformationssystem 
Securitas första datorbaserade system kom att kallas RIS, Rond Information 
System. Det underlättade rapporteringen för väktaren. Tanken var att hand-
skrivna rapporter endast behövdes göras i undantagsfall. (Väktarhandboken, 
1989)  

I slutet av 90-talet övergick RIS till GRS, Guard Report System. Anledningen 
var dels de problemen millenniumskiftet befarades medföra men framförallt att 
Securitas sökte ett enhetligt system för att knyta samman många funktioner. 
GRS utvecklades till att bli mer än rondinformationssystem. Det skulle bli 
hjärtat i administrationen. (Erlandsson &  Berglund) 
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Figur 10: Läsare & GRS 
märke. (www.securitas.se) 

GRS:en består av tre delar eller moduler. En rapport- och uppföljningsmodul. 
Sedan är det en lönsamhets analysdel med optimeringsfunktioner. Till sist består 
den även av ett faktureringssystem som i sin tur är integrerbart med företagets 
affärssystem. Ytterligare en modul planerar man lägga in i den nya versionen av 
GRS:en som lanseras sommaren 2003. Det kommer att vara en 
bilplaneringsmodul som gör det möjligt att planera körscheman, rutter och 
dagliga körlistor i stället för månadsvis. (Berglund, 2003) 

4.4.2 Datainsamling 
Väktaren måste rapportera alla avvikelser och tillbud. Informationen är viktig 
både för kunden och för bevakningsföretaget. Information om ronden samlas i 
en rapport vilket utgör grunden i förbättringsarbetet av kundens säkerhet. 
Rapporten skall i stora drag innehålla:  

• Vad, hur, när och varför en incident inträffade?  
• Vilka konsekvenser det inträffade hade 
• Förslag till åtgärder och väktarens egna åtgärder 
 

Datainsamlingen för GRS:en går till så att 
väktaren läser streckkoder som finns uppsatta 
hos kunden på utvalda platser. Varje streckkod 
innehåller en hexadecimal kod som översätts 
av systemet till information.  

De streckkodsmärken som används av 
Securitas är: Service-, Åtgärds-, Risk-, 
Riskzon-, Zon- och start/stopp märke. Två 
märken finns alltid hos kunden, den ena 
registreras när man går in och den andra när 
man går ut ur bevakningsobjektet. Vissa 
märken är tvingande andra dras vid åtgärd. 
Märkena har olika färger för att göra det 
lättare för väktaren att särskilja dem. 

 
Tillsynsmärke är till för kunder som har ett uttalat behov av särskild tillsyn. 
Tillsyn kan variera beroende på rond. Tillsyn är till för att kunden exempelvis 
måste kunna visa för sitt försäkringsbolag att temperaturen inte överskridit ett 
fastställt gradtal. (Väktarskolan) 

• Grön –Tillsyn åtgärd, tvingande
• Blå –Tillsyn service, tvingande 
• Röd – Risk, dras vid åtgärd

• Gul – Zon, vid åtgärd 
• Vit – Start/stopp tvingande 
• Rödrandig – Riskzon, delar in 

större riskområden 
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Servicemärke markerar vanligtvis ett serviceuppdrag som väktaren utför, t ex att 
starta en kompressor hos kund. Servicemärket är vanligtvis av tvingande eller 
åtgärdskaraktär.  

Zonmärke kan ange en adress, d v s väktaren använder det för att tala om var 
något inträffat hos kund vid rapportering från rapportkortet. Märket registreras 
vid tillträde till zonen, t ex köket. Eventuell rapportering i köket kommer då 
adresseras till köket. 

Efter att läst av ett uppsatt märke ”svarar” väktaren på märket genom att läsa av 
märken i handboken, rapportkort, som väktaren bär med sig. Den inlästa 
informationen sparas i läsaren, tillsammans med tidsinformation om när 
avläsningarna gjordes. Vid rondens slut överför väktaren informationen från 
läsaren till moderdatorn. Informationen behandlas sedan av datorsystemet och 
utifrån detta kan t ex listor och information till rapporter framställas. 

4.5 Larmkedjan och larmcentraler 
Larmöverföring är den funktion som måste till för att ett larm skall 
transporteras, via ett fast eller mobilt telenät, till en larmcentral. För att garantera 
att larmöverföringen inte avbryts krävs en dedicerad uppkopplad linje som 
enbart används för larmöverföring och som inte kan störas av andra telefon- 
radio eller telenät. För kvittens om larm överförts på tillfredställande sätt krävs 
att anslutningen är övervakad vilket då meddelar om larmet på något sätt inte 
levererats. (www.multicomsecurity.se) 

För en snabb åtgärdsinsats vid händelse av utlöst larm skall centralenheten eller 
larmsändaren hos verksamheterna vara ansluten till en larmcentral. Med 
centralutrustning menas den centralenhet till vilken larmdon, detektorer och 
kontrollenheter kopplats. Centralenheten fungerar som en manövreringsenhet för 
det totala systemet. Ofta är larmsändaren inbyggd i centralenheten.  

För att bevakningsföretagen skall kunna sköta sina åtagande av såväl personell 
som teknisk bevakning har de flesta större bevakningsföretagen en larmcentral. 
Securitas har egna högriskcentraler på tre olika orter i Sverige (Å. Andersson, 
2003). Larmcentralerna är bemannade dygnet runt med specialutbildad personal. 
Centralen står i direkt radiokontakt med alla väktare på fältet. Centralen tar emot 
och övervakar alla typer av anslutna larm. Inkomna larm åtgärdas enligt de 
uppgjorda instruktionerna med kunden men oftast skickar larmcentralens 
operatörer väktare, s.k. ”ryckväktare”, till objektet samt informerar externa 
resurser såsom polis eller räddningstjänsten. (Aktuell Säkerhet, Nr:3 2001) 

Det finns även fristående larmcentraler helt oberoende av bevakningsföretagen. 
SOS Alarms centraler är exempel på en fristående larmcentral. Ofta anlitar 
mindre bevakningsbolag, som inte har råd med egna centraler, dessa. Även vissa 
kunder väljer att koppla upp sig till en fristående larmcentral fastän anlitat 
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bevakningsföretag använder en egen larmcentral. I dessa fall agerar den 
fristående centralen primär central som sedan överlämnar larmet till bevaknings-
företagens larmcentral som då agerar sekundär larmcentral. (Aktuell Säkerhet, 
Nr:3 2001) 

 

Figur 11: Larmkedjan från larmpunkter i en byggnad till mottagning av väktare, 
fordon eller andra resurser. 

4.6 Användbara teknologier 
Utvecklingen inom främst IT- och telekombranscherna för med sig nya 
teknologier som med fördel kan användas av bevakningsföretag. Tekniken idag 
tillåter exempelvis de traditionella övervakningsuppgifterna att utföras på 
distans. Vanligast är visuella bevakningstjänster främst under nätter och helger. 
Bild- och ljudöverföringssystem låter personalen på larmcentralen i realtid se 
vad som händer på platsen ifråga. Å. Andersson (2003) informationsansvarig på 
Securitas Bevakning berättar att underlaget på denna sorts bevakning har ökat 
under de senaste åren men till den personella bevakningens fördel. 

Några speciellt viktiga teknologier och begrepp som kan användas inom 
bevakningsbranschen förklaras nedan löpande.   

4.6.1 TV-bevakning 
Traditionellt sett har övervakningslösningar bestått av slutna system såsom 
CCTV (Closed circuit television). Dessa system består ofta av en uppsättning 
videokameror, monitorer samt lagringsenheter. Med CCTV är det möjligt att 
utföra kameraövervakning i realtid. Kameror sätts upp, inomhus eller utomhus, 
för att sedan manövreras från en central punkt där en total överblick av det 
övervakade området presenteras. Många företag utnyttjar CCTV för TV-
bevakning. Det senaste året har antalet företag, sysselsatta med enbart TV-
bevakning, kraftig expanderat. (Aktuell Säkerhet, Nr 4, 2002) 
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CCTV är idag kostsamt på grund av höga installationskostnader och den 
tekniska utrustningen. Anslutningarna är fortfarande främst baserade på dyra 
och komplexa kabeldragningar. Tillsammans med andra säkerhetssystem 
fungerar CCTV utmärkt som visuell verifiering på larm (Security Magazine, Nr 
2, 2002).  

Däremot ökar behovet av att inte bara kunna se video i realtid utan också se 
sparade videosekvenser. Tillsammans med funktioner som digital lagring på 
hårddiskar och digital bildanalys gör att efterfrågan på övervakningssystem ökar 
kraftigt. (Aktuell Säkerhet, Nr 4, 2002)  

Enligt Securitas informationsavdelning pekar utvecklingen mot integrering av 
olika säkerhetssystem. Marknaden vill ha både inbrottslarm, passersystem, 
brandlarm och TV-bevakning i ett och samma system. 

Teknikutvecklingen går framåt och det kommer hela tiden nya lösningar på 
problem och begränsningar. Enligt M. Gips (2003) går utvecklingen mot 
nätverksbaserade dragningar med TP-kablar (Twisted Pair) eller optiska fiber 
samtidigt som även trådlös överföring till handhållna enheter snabbt utvecklas. 
Mika Sundbom, divisionschef för security systems på Siemens Building 
Technologies, berättar att nästa år kommer forskningen inom 3G, IT och 
biometri att mynna ut i många nya intressanta lösningar där integrerade 
säkerhetssystem förs till nästa nivå.  

4.6.2 RFID 
Streckkoder har en stor nackdel. De kan bara läsas genom nära avläsning med en 
läsare. Om streckkoden på något sätt är skadad uppstår dessutom problem att 
läsa av märket. Det kan vara att den är rispad, vikt, övermålad, övertäckt med 
frost eller fukt. Streckkoden är dessutom statisk och ändrar aldrig sitt 
informationsinnehåll och kan därför inte specifikt identifiera ett objekt.  

RFID, Radio frequency identification, även benämnt ”Smart Tag” är idag en 
välbeprövad teknik. Till skillnad från streckkoder är ”Smart Tag” unik 
identifierbar. RF-märket består av en sändare som sänder information via radio 
frekvenser, en minnesmodul och i vissa fall om märket inte är passivt en 
strömkälla. Läsaren skickar iväg en elektromagnetisk våg vilket alstrar en 
tillräckligt stark ström hos märket för att bli aktivt och som därefter sänder ut 
information om sig själv. Läsaren tar emot informationen och lagrar den. Det 
räcker med att befinna sig inom märkets räckvidd. 

Idag har Securitas ca en miljon streckkoder uppsatta. Varje streckkod kostar 3 kr 
medan en ”Smart Tag” kostar 20 kr. Trots detta kan det vara en idé att utveckla 
läsare och integrera den i en handdator. Systemet skulle kunna utvecklas så att 
objektspecifik information kan fås via handdatorn och väktarmeddelandena 
skrivs direkt elektroniskt på handdatorn samtidigt som registreringar görs 
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automatiskt då man passerar de uppsatta RFID-märkena. Dessutom finns 
antydningar om märken till en kostnad av 35 - 50 öre. (Berglund, 2003) 

4.6.3 MOBITEX 
För mobila applikationer där hög säkerhet krävs kan man med fördel använda 
Mobitex som är en öppen standard för trådlös datakommunikation. Det är ett 
paketbaserat växlat system där applikationerna alltid är uppkopplade utan att 
belasta nätet. Mobitex överför textmeddelande och data men kan även användas 
för överföring av tal.  Kommunikationen är snabb, säker och pålitlig och 
används med fördel av polis och räddningstjänst eller andra verksamheter med 
mobil personal, se figur nedan. (Barse, 2002)  

Mobitex var från början utvecklat av Ericsson AB och finns idag i hela 24 
länder. I Sverige finns två publika nät med en täckning av 90 % av Sveriges yta 
och 99,5 % av befolkningen. (www.multicomsecurity.se) 

 

 

Figur 12: Ett exempel på applikationer i ett Mobitex-nät.  
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4.6.4 SMS, MMS, WAP, GPRS & GPS 
Det säkraste kommunikationssättet i GSM-nätet och mest beprövade under 
senaste åren är SMS, Short Message Service. SMS skickas som små paket vilket 
gör att det inte gör något om den mottagande sidan inte för tillfället kan ta emot 
meddelandet som skickats. SMS skickas prioriterat i GSM-nätet och levereras 
trots att GSM-tal och GSM-data är överbelastat. 

Varje SMS-paket är märkt med avsändare, mottagare och tidpunkt och kvitteras 
på sin väg genom nätet. Om mottagaren saknar täckning ställs meddelandet i kö 
för att sändas ut så snart täckningen upprättats. Då meddelandet "fysiskt" nått 
fram ges kvitteras till avsändaren. (www.duo.se) 

Multimedia för trådlös kommunikation är en relativt ny teknik. MMS, 
Multimedia Messaging Service, är en global standard, utvecklad av 3GPP och 
WAP Forum, som låter MMS-kompatibel utrustning skicka och ta emot 
meddelanden med text, grafik, ljud och videosekvenser. En MMS-kompatibel 
terminal kan även sända MMS till ett e-postkonto och vice versa 
(www.ericsson.com & www.3gpp.org). 

MMS är en vidareutveckling av SMS och är designat för att överkomma de 
begränsningar som finns med SMS och e-post. MMS kombinerar mobilitet med 
rikt informationsinnehåll och spås bli en kraftfull applikation för Wireless 
Applicationen Protocol (WAP), General Packet Radio Service (GPRS) och 
tredje generationens mobilnät. Standarden är ”nätoberonde” och fungerar 
således även i andra generationens mobila nät såsom GSM-nätet. (Mostafa, 
2002) 

GPS, Global Position System, är ett system för positionsbestämning. GPS 
används i dag i många applikationer där bevakningsbranschen bland annat 
använder det till att spåra värdetransportbilar. GPS-sändarna kräver dock fri sikt 
mot himlen, vilket utesluter inomhusmiljö i direkt bemärkelse. Däremot kan 
genom utnyttjande av markbundna nät även inomhusmiljö täckas. 
(www.hyperdictionary.com)  

Genom GPS och markbundna system såsom GSM skulle system kunna designas 
för att registrera väktarens ronder. Därmed skulle mycket av dagens rondinfor-
mationssystem kunna ersättas. Dessutom skulle det vara till stor hjälp för 
larmcentraler att veta var någonstans väktarna befinner sig. 

 



 

 

 



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 37 

5 SECURITAS 
Nedan ges en övergripande beskrivning av hur Securitas organisatoriskt är 
uppbyggd och hur bolaget ser ut idag. Vid faktainsamlingen hämtas den mesta 
informationen från Securitas hemsida, intervjuer och koncernens årsrapport. 

5.1 Securitas historia 
Vad som idag heter Securitas 
grundades 1934, av dansken Erik 
Philip-Sörensen. Företaget hade 
namnet Hälsingborgs Nattvakt i 
Helsingborg. Philip-Sörensens 
affärsidé gick ut på att de företag som 
var i behov av bevakning skulle kunna 
köpa den tid, i timmar eller minuter, 
som företaget hade behov av istället för 
att ha en egen nattvakt. Under de 
följande åren expanderade Philip-
Sörensens bolag genom uppköp av 
andra sydsvenska bevakningsföretag 
och ett nytt företag, Förenade Svenska 
Vakt AB, bildades. 

Slutet av 1940-talet bar med sig 
mycket ny teknik i samhället. De 
tekniska innovatörerna hävdade att 
säkerhetsteknik kunde ersätta väktaren. 
Philip-Sörensen valde 1949 att starta 
en teknisk avdelning under namnet 
Securitas Alarm, detta mycket för att 
möta de tekniska konkurrenterna. 1972 
samlade Philip-Sörensen alla företag 
under det gemensamma namnet 
Securitas. Logotypen med de tre 
prickarna skapades, de så kallade ”tre 
lingon”, vilka står för Ärlighet, 
Vaksamhet och Hjälpsamhet. 

För 17 år sedan var Securitas på väg att bli ett multiföretag. Satsningen på 
kärnverksamheten, säkerhet, har fallit ut väl. Att höja statusen för väktarna har 
samtidigt varit en stor fokuserad arbetsinsats. Man har lyckats skapa ett begrepp 
som har kommit att kallas den svenska modellen. Detta implementeras numera i 
nya marknader, såsom USA. (Å. Andersson) 
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Genom åren sker vissa ägarbyten, Far Sörensen delar upp sitt livsverk mellan 
sina två söner 1981 och sedan genom åren byts ägare. Det ännu pågående 
framgångsrika arbetet med förvärv utomlands börjas under ledning av dåvarande 
koncernchefen. Norge, Danmark och Portugal är initialt länderna där uppköp 
sker, 1989. Slutligen börsintroduceras bolaget 1991 på Stockholms Fondbörs, än 
idag sker stor expansion främst genom förvärv både inom- och utomlands.  

Idag är Securitas AB världens största säkerhetsföretag, med en andel på sju 
procent av världsmarknaden (2002) och över 200 000 årsanställda. Koncernen 
består av 4 affärsområden, (varav endast den förstnämnda är uppdelad i två 
divisioner).  

Security Service: Securitas bevakningsverksamhet innehåller utvecklade 
tjänster för stationär bevakning, time-sharing tjänster såsom rondbevakning, 
områdesbevakning med mera och även kombinationslösningar. Tjänsterna 
anpassas till varje typ av kund. I detta affärsområde ingår även 
säkerhetskonsultationer och undersökningar, Consulting och Investigation, vilka 
används mest i USA. I Sverige kan man här hitta företaget Securitas Bevakning 
AB, se nedan.  

Security Systems: Leverera skräddarsydda tekniska system till kunder med 
höga säkerhetskrav. Koncepten som erbjuds är bland annat, högsäkerhet för 
banker, integrerade larmsystem för stora kunder och larm till åtgärd för 
kedjekunder. Inom detta affärsområde i Sverige är Securitas Larm AB 
representerat, se nedan. 

Direct: Affärsområdet Direct innehåller standardiserade larmsystem som är 
anpassade för hem och mindre företag. Här erbjuder Securitas ett komplett 
koncept från larm till åtgärd. Detta är det enda område som idag inte är etablerat 
på USA marknaden. I Sverige är det fristående bolaget, Securitas Direct AB, 
representerat inom affärsområdet. 

Cash handling Services: Värdehanteringstjänsterna som riktar sig till kunder 
inom segmenten bank och detaljhandel. Dessa koncept täcker hela penningflödet 
i samhället från värdetransporter till bankomattjänster och uppräkning.  

5.2 Securitas Sverige AB 
Företaget Securitas Sverige AB är en paraplyorganisation som samlar de fyra 
svenska bolagen:. Securitas Bevakning AB, Securitas Larm AB, Securitas 
Response AB, Securitas Värde AB. Securitas Direct AB ligger indirekt under 
denna organisation men är ett företag som står med eget Europa ansvar och 
svarar direkt mot den ledningen. 

 



 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 39 

 
Varje delbolag samlas till Sverigenivå. Dessa svarar sedan mot respektive 
delbolag i Europa. Å. Andersson, berättar att enkelt uttryckt rapporterar 
bevakning i Sverige med t ex Spanien, Frankrike eller Danmark. Man samlar 
ihop alla Securitas delbolag på landsnivå, delar sedan upp det igen för varje 
land. Sedan har man indelat världen i Europa, USA och resten. Ibland är t e x 
Sydamerikas länder med i Europas. 

5.3 Securitasmodellen 
Securitasmodellen sammanfattar arbetssättet som används för att skapa lönsam 
tillväxt och förtroende hos kunderna. Årsredovisningarna beskriver 
Securitasmodellen. Modellen innehåller de gemensamma värderingar och som 
utgör själen i företaget. Denna modell har visat sig fungera i små och stora 
länder, på mogna och omogna marknader och i alla affärsområden. Utvecklandet 
av "Securitasmodellen" skedde till störst del genom att låta människan göra 
skillnaden. De olika komponenterna i modellen visualiseras genom 
Verktygslådan. De olika verktygen används internt för att skapa förståelse för 
verksamheten och hur den kan utvecklas. 

 

 

     

Securitas Sverige AB 

Larm Bevakning Värde Respons Direct 
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Värderingarna 
Securitas grundläggande värderingar är: Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. 
Etiken är en lika viktig som naturlig del av Securitas för att kunderna skall 
känna tillit till företaget. 

Marknadsmatrisen och Värdekedjan 
Med tydlig fokus på säkerhet fördjupas förståelsen för kundernas behov. 
Marknadsmatrisen visar att det krävs olika säkerhetslösningar för olika kunders 
verksamhet och storlek. Värdekedjan visar hur försäljning, produktion och 
rapportering sker på rätt sätt till de olika kundkategorierna. Detta för att förstå 
hur kundens behov skall möta resurserna inom företaget. 

Organisationen 
Genom en horisontell organisation fås en bred, stark bas med starka lokala 
enheter. Medarbetare nära kunderna och får ta egna beslut samtidigt som de får 
kunskap att utveckla verksamheten.  

Sex Fingrar 
Till grund för den ekonomiska uppföljningen ligger detta verktyg. Innehållet är 
Uppföljning av nyförsäljning, förändringar i kontraktsportföljen, total tillväxt, 
effektiv produktionsplanering, kontroll över administrationskostnaderna och 
utveckling av kundfordringar.  

Branschen 
Att utveckla branschen blir för Securitas som ledare en mycket viktig del. 
Skapandet av gemensam syn på frågor inom etik, utbildning, löner och kvalitet i 
tjänsterna är viktig både för samtliga som berörs av tjänsterna. Aktörerna är 
många bland annat medarbetare, fackliga organisationer, myndigheter, polis, 
säkerhetsföretag och självklart kunderna. 

Steg för steg 
Genomgripande förändringar sker stegvis. Först, genom att bygga rätt 
organisation och kontrollera de ekonomiska nyckeltalen. Sedan, genom att förstå 
detaljerna i verksamheten och därigenom öka kvaliteten och lönsamheten. Till 
sist, genom förädling och specialisering av befintlig verksamhet, skapa ökad 
organisk tillväxt. Är dessa steg under kontroll kan kompletterande förvärv göras, 
och med det är organisationen tillbaka på steg ett – att på nytt bygga 
organisationen rätt. 

Människorna gör skillnaden 
Engagemang är ett nyckelord. Teorier kan hjälpa till att bygga en verksamhet. 
Framgång skapas av individer – därför har den enskilda människan en central 
roll i Securitas. En viktig del av ledarskapsteorin handlar också om att vara ett 
gott föredöme och att involvera sina medarbetare. Därigenom skapas en bra 
arbetsmiljö med förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och växa. 
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5.4 Kombinationsavtal 
Säkerhet innebär ofta en kombination av teknisk säkerhetsutrustning och 
personella tjänster. Företagets kärnverksamhet skall flyta på utan avbrott. För att 
detta skall ske efterfrågar kunderna, främst inom kundsegmentet storkunder, en 
funktion med heltäckande säkerhetslösning. Ett försök mot att nå detta mål är 
Securitas kombinationsavtal, så kallade kombiavtal. 

Avtalet innebär en kombination av flera funktioner, såväl personella, tekniska 
som konsultering och service. Det skall även gå att komplettera med tjänster 
såsom värdetransport eller handelstjänster. Kombinationsavtal skall reglera 
leveransen av en säkerhetsfunktion där väktare utför bevakningsarbete med 
hjälp av tillhandahållen säkerhetsteknik. 

Kombiavtal är ett försök på att endast ha en kontaktperson, gentemot kund. 
Avtalstecknande platskontor inom Securitas Bevakning AB är juridiskt sett 
huvudleverantör och har det totala ansvaret för leverans och funktion gentemot 
kunden. Detta innebär att det endast finns en avtalspartner mot kund. Mål-
sättningen är att Securitas skall höja kvalitén på sina levererade produkter och 
att svara mot kundernas totalbehov av säkerhet detta till ett fast månadspris. 
(Internmaterial Securitas) 

De tio fördelar som Securitas hävdar finns i avtalsformen av ett kombiavtal är: 

1. Kunden får en anpassad funktionslösning för kundes säkerhetsbehov. En 
behovsanpassad säkerhetslösning av väktare och teknik. 

2. Kunden betalar månadsvis och kan använda kapitalet i verksamheten för 
bättre avkastning. 

3. Kostnaden för kombilösningen är fullt avdragsgill. Allt hyrs av SBA2. 
4. Endast en står som ansvarig kontaktman och avtalsman. 
5. Teknik och personella tjänster integreras och gör det möjligt till 

funktionsuppföljning. 
6. Tekniken byts ut efter behov och slipper bli föråldrad 
7. Lösningen ger ett brett utbud av säkerhetsfunktioner 
8. För Securitas finns ökade möjligheter att få en stark relation med kunden. 
9. Kunderna kommer att vara mer långsiktiga 
10. Prisfrågan blir mindre betydande då funktionen ökar. 
 

Den tekniska utrustningens skall ständigt övervakas för att bibehålla sin funktion 
och om den är fel utrustad åtgärdas. Därför läggs det ett större ansvar på 
väktaren att kontinuerligt kontrollera och rapportera om fel och brister 

                                                 
2 Securitas Bevakning AB 
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påträffats. Alla väktare skall ha vetskap om vilka kunder som är kombi-kunder. 
(Internmaterial Securitas) 

Genom att kombinera köpeavtalen inom ett och samma företag blir det billigare. 
Hyra utrustningen och avbetala blir billigare för kunden. Kunden kan ha nyare 
och mera uppdaterad teknik i och med att den inte ägs. (Internmaterial 
Securitas) 
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6 DISKUSSION & ANALYS 
Denna rapport syftar till att beskriva hur en framtida rondbevakning bör se ut 
med hänsyn till framtidens förutsättningar och med omvärldens förändrade 
krav. I det här kapitlet diskuteras olika metoder och nya idéer om hur 
rondbevakningen med hjälp av modern teknik skall bedrivas. Diskussion förs 
även kring funktioner systemen skulle kunna tillhandha för att effektivisera 
rondväktarens vardagliga uppgifter. Slutligen kommer vi att diskutera 
begränsningar. 

6.1 Förändrade marknadsförutsättningar 
Traditionell tillverkningsindustri kompletteras och ersätts av tjänsteföretag och 
kunskapsintensiv industri. Intåget i informationssamhället har skapat 
förändringar. Tidigare gjordes indelning av icke- och försäkringsbar risker. Idag 
handlar ”risk management” om en helhetssyn över verksamhetens totala 
riskbild. Ett produktionsstopp som inte är försäkringsbar kan i vissa fall vara 
förödande för ett företag. Som exempel kan nämnas att en del leverantörer 
endast har 24 timmar på sig att återställa ett produktionsstopp innan 
kundkontraktet bryts. Försäkringar har ökat i betydelse samtidigt höjs premier 
och vissa branscher nekas försäkringar. Vad innebär detta för rondbevakningen?  

6.1.1 Marknadsförändringar 
Industrin, liksom övriga samhället, går mot en ökad globalisering och ökade 
krav på flexibel tillverkningen och snabba leveranser. Därför bedriver många 
industriföretag idag tillverkning dygnet runt och industrilokaler som förr vilade 
nattetid är idag fullt verksamma och drivs av processtyrd teknik med operatörer 
som övervakare. Den snabba utvecklingen av telekommunikation och IT har 
tillfört snabbare och bredare kommunikationskanalerna vilket bidragit till att 
verksamheter idag vanligtvis har stor geografisk spridning av såväl människor 
som lokaler.  

Effektiva materialflöden är idag en förutsättning för korta ledtider. Detta bidrar 
till en ökad sårbarhet för störningar i produktionen (Säkra företagets flöden, 
1999). Även vid högt automatiserad produktion är tillförlitligheten och 
slutprodukten starkt beroende av människans insatser och kompetens. 
Utvecklingen mot komplexare samhälle och produktionssystem är som tidigare 
nämnts en bidragande faktor till ökat behov av säkerhet och förståelse för risker 
och säkerhet i företag.  

Allt fler företag låter sina rutiner och processer läggas över på elektroniska 
kanaler vilket stärker integrationen mellan leverantörer, producenter och 
slutkunder. Enligt en artikel i Aktuell Säkerhet (Nr: 3 2001) leds denna 
utveckling inte enbart av unga visionärer utan snarare av etablerade företag från 
den så kallade gamla ekonomin såsom ABB, Sandvik och Scania. Utvecklingen 
tyder på en förskjutning från B2B (Business-To-Business) till C2B (Consumer-
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To-Business). Idag skickas konstruktionsunderlag till en helautomatiserad, 
robotiserad tillverkning. Operatörer övervaka processerna men utan medverkan i 
tillverkningen.  

Denna marknad ger förutsättningar för den traditionella rondtjänsten att, liksom 
idag, kontrollera och övervaka industrilokaler och produktion. Det mest troliga 
är dock att företagens egna operatörer sköter denna uppgift. I en intervju med en 
säkerhetschef för en traditionell processindustri framkom att kunden inte vill att 
rondväktarna övertar operatörernas övervakande arbete. 

På grund av de förändrade förutsättningarna på marknaden och i samhället 
måste rondväktarens uppgifter förändras. Mekaniska och tekniska skyddet 
kommer att överta rollen som övervakare. Maskinerna kommer i högre grad 
övervaka sig själva. Att rycka i dörrar eller kontrollera om en fläkt är avstängd 
kommer i allt större utsträckning kontrolleras av tekniken. Naturlig utveckling 
av rondväktarens roll blir därför att gå från kontrollant till säkerhetsman.  

6.1.2 Väktarens roll 
Rollen väktaren kommer att spela har stort samband med dennes kompetens. I 
litteraturen belyses att kompetensen hos väktaren generellt borde höjas. Vi 
menar dock att den snarare bör tillvaratas. Väktare finns idag bland människor 
på gator och torg, i köpcentrum och i tunnelbanan. De har övertagit rollen som 
patrullerande ordningsmän samtidigt betonar bevakningsbranschen vikten att 
inte förväxlas med polisen. Väktaren är en säkerhetsman med en servicefunktion 
att fylla för dess kunder, ”det är i ju i första hand ett serviceyrke att vara 
väktare” poängterar Magnusson (2003).  

Det finns anledning att tro att väktaren även kommer att agera iakttagare och 
upplysare för samhället. U. Andersson (2003) säger att väktarna gör iakttagelser 
under ronder eller områdesbevakning som skulle kunna förmedlas till polisen. 
En sådan samhällstjänst saknas idag. Ett behov som framkommit av att polisen 
inte har tillräckliga resurser av att följa upp brott är internutredningar. Svensson 
(2003) på Svenskt Näringsliv menar att privata företag kommer låta bevaknings-
företag göra dessa i allt större utsträckningar. 

6.2 Kundanpassad tjänst 
Vid utvecklandet av en kundanpassad tjänst är det mycket som sker idag som 
måste beaktas mer noggrant än det i praktiken görs. Utvecklingen menar vi 
startar även tidigare än när Securitas säger sig påbörja sin utveckling. Genom att 
erbjuda färdiga koncept sägs utveckling bedrivas. I följande stycken behandlas 
detta grundligt. 

6.2.1 Kundrelationer 
Vid utvecklandet av en bevakningstjänst är det många faktorer som skall 
beaktas. Tidigare konstaterades att förtroende är ett av bevakningsföretagets 
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viktigaste instrument. Förtroende byggs upp genom relationer som genom att 
tillmötesgå kundernas förväntningar kan fördjupas. Edvardsson (1996) framhöll 
att tjänsteutvecklingens huvudsyfte bör vara att skapa goda förutsättningar för 
starka relationer, se kapitel 3.2.  

I intervjuer med några av Securitas kunder bekräftas att god relationen är något 
som efterfrågas högt vid inköp av rondbevakning. För en långsiktig relation 
mellan bevakningsföretag och kund är relationshantering således av avgörande 
betydelse.  

Å andra sidan finns det anledning att ifrågasätta hur väl Securitas hanterar kund-
relationer.  Steen (1995) menar att trots relationens stora betydelse är det inte 
ovanligt att liten uppmärksamhet ägnats åt denna. Enligt honom har 
tjänsteföretagen en tendens att tro att personalen rent intuitivt, med en tämligen 
knapphändig utbildning inom uppföljning, kommer att behandla kunderna så att 
bästa möjliga kvalitet levereras. Detta resonemang borde bevakningsbolagen 
bättre ta till sig.  Bättre kvalitet uppnås genom att uppfylla kundens förvänt-
ningar. Att ständigt arbeta med förbättringar är en viktig del i kvalitetsarbetet. 

Att skapa en bra relation med kunder är svårt och utgöra i många fall en 
begränsning, detta behandlas vidare i kapitel 6.5. Svensson menar på att det 
gäller att skapa en relation med kunden så förtroendegivande och väl integrerad 
med kundens verksamhet att den blir svår att avstå. Funktionen som 
bevakningsföretaget utgör för kunden kan stärkas med servicefunktioner, detta 
behandlas vidare i kapitel 6.2.2. Dessa gör att kunden märker av 
bevakningsföretaget mer och bevakningsföretaget lär känna kunden på en 
djupare nivå. Ett mycket bra alternativ på att stärka relationen är att arbeta 
tillsammans med kunden.  

När bevakningsbolagens kunder har en säkerhetschef eller någon som arbetar 
med säkerhetsuppgifter får båda parter chans till bättre förståelse av behoven. 
Förtroendet stärks och det finns även en person på den köpande sidan som vet 
vad god säkerhet innebär och de kostnader som förhindras. I dessa lägen är 
säkerhetsleverantören ett stöd till säkerhetschefens verksamheten. 

Sättet att tillmötesgå kundens behov skiljer sig därför från de fall då kunden inte 
har samma säkerhetsmedvetenhet. Vid företag som saknar en säkerhetsansvarig 
blir det allt viktigare med fakta i "kostnad-nytto" termer och trovärdighet om 
säkerhetens betydelse. Genom att endast förnya kontrakt och sända rapporter vid 
incidenter skapas ett osäkerhetsmoment hos dem som köper tjänsterna. Ett stort 
problem vid sådana lägen är att bevisa nödvändigheten av väktarens arbete. Det 
är svårt att påvisa effekterna och nyttan i förhindrandet av oönskade händelser, 
då de aldrig har inträffat.  

Erlandsson (2003) berättar att Securitas strävar att få agera säkerhetsansvariga 
och få ett totalansvar för verksamhetens säkerhet. Uppföljning såsom genom-
gång av väktarrapporter och säkerhetsanalys är en funktion som vissa tillfrågade 
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kunder visats värdesätta. En lösning som applicerats är att placera en platschef 
hos kunden. Därigenom kan säkerhetsarbetet hos den aktuella kunden förbättras. 
Platschefen får då rollen som säkerhetsman och blir samtidigt en naturlig 
kontaktman och brygga för kunden och Securitas.  

För företagskunder vilka saknar en dedikerad platschef blir det viktigt att 
förstärka kundkontakten med andra medel. Närmare kontakt med kunder kan fås 
genom att förbättra uppföljningen då tillbud inträffar, inträffar inget utför man 
uppföljningsmöten med genomgång av rapporterna. Målet med en kundrelation 
borde vara att skapa en ”ge och ta” relation. Kundservicen är mycket viktig och 
är något man bör arbeta hårdare med menar Åke Andersson. Att förstå vad som 
skapar mervärden för kunden kommer vara en av nyckelfaktorerna till fortsatt 
framgång.  

6.2.2 Bitjänster 
Genom att bevakningsuppdragen debiteras baserat på tiden uppdraget tar blir 
följaktligen en breddning av tiden mycket svår att behandla utan att höja priset 
för kunden. En stor anledning att höja priset är att man inte vill sänka 
marginalvinsten för produkten. Detta inskränker på kundnyttan. Huruvida 
kunden är villig att öka kostnaden för uppdraget härur vilken nytta den 
breddningen skulle ge kunden. Kunden kan då istället beställa en bitjänst vilken 
avviker från det grundläggande basbehovet. Detta leder även till att man kan 
som tjänsteföretag erbjuda enklare bastjänst, och erbjuda tilläggstjänster.  

En verksamhet som vill nå långsiktiga framgångar måste värna om sina 
nuvarande kunder och även skapa förutsättningar för kommande kunder och 
deras behov. Morgondagens kunder kommer ha skilda behov än de nuvarande. 
Därför är det viktigt att skapa rutiner och system för att öka receptiviteten för 
förändringar på marknaden och hur förväntningarna kan både fångas upp och 
tillmötesgå. En bitjänst idag kan vara morgondagens huvudtjänst. Projekt måste 
även läggas att försöka utforska möjligheterna till att utnyttja nya tekniska 
möjligheter som en lösning på kundernas behov. Olve et al (1997) menar att 
detta utvecklingsarbetet bör innefatta kundnära ansvarstagare i verksamheten.  

Genom tekniska lösningar kan, nästan oändligt, många bitjänster skapas. Vid 
implementering av en bitjänst handlar det oftast om hur information samlas in 
och sedan genom relativt enkla medel behandlas.  

Bevakningsföretagens argumentation innehåller ofta en argumentation att någon 
alltid måste svara på de signaler som system ger ifrån. Detta är fullt förståeligt. 
Enligt Gröndahl, JHS Projekt AB, är det bästa att blanda teknisk och personell 
insats försiktigt. Komplettera teknik med personell bevakning. Det vill säga, 
man använder tekniken för att upprätthålla säkerheten, personella bevakningen 
för att säkerställa tekniken.  
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6.2.3 Funktionslösning 
Det finns idag en ökande tendens till att kunder snarare önskar funktion istället 
för produkter, exempelvis söker kunder säker värdeförvaring istället för 
värdeskåp (Bergman & Klefsjö, 2001). Mycket talar för att man i framtiden 
snarare kommer att erbjuda lösningar än direkta tjänster och produkter. Securitas 
kombinationsavtal är till exempel ett försök att svara mot dessa behov.  

Vid skapandet av koncept mot kunden ges idag möjligheter till väktaren att 
verka i en friare roll. Detta uppmuntrar och välkomnar egna initiativ vilket 
kommer att skapa en helt ny bild av den rondväktaren samhället känner idag. De 
servicefunktionerna som väktaren skall klara av att fylla kräver insatser från 
både arbetsledning, rekrytering och kunden. (Magnusson & Stawström) Denna 
koncepttanke kräver en form av återrapportering till kunden såväl som 
arbetsledning. Tidigare genom åren har väktaren arbetat i skymundan och 
överlevt till stor del på ryktet att förebygga. Resultatet av arbetet har inte kunnat 
återrapporterats och främst skildrats genom att inte märkas.  

En ny form av återrapportering skulle ge kunden större roll i säkerhetsarbetet. 
Att öka delaktigheten nämndes tidigare i kapitlet om bevakningsbranschens 
tjänster. Kan kunden bearbeta sina incidenter och själva bli informerade om när 
något har inträffat blir säkerhetsarbetet påtagligt. Detta har dykt upp som en idé 
under interna kurser inom Securitas, vanligt är i form av en portal. Denna idé 
stödjer vi med viss modifikation, kunden borde få tillgång till informationen 
angående sitt objekt för att kunna göra egna sammanställningar och sorteringar. 
Utformningen kan till exempel likna de portaler som banker och 
telefonoperatörer erbjuder sina kunder idag. 

• Kunden vill få åtgärdsförslag på uppdagade problem snarare än en 
detaljerad problembeskrivning 

• Securitas borde vara bättre informerade om schemaändringar och dylikt. 
D.v.s. Securitas borde ta reda på när de skall infinnas på plats och vad de 
skall uträtta och inte kunden. 

6.3 Behovsanpassad teknikutveckling 
Rondväktaren använder, som tidigare beskrivits i kapitel 4.3-4.4, olika tekniska 
hjälpmedel. Alla är till för att underlätta för väktaren i dagliga arbetet. Däremot 
består rondbevakning inte enbart av rondväktarens förebyggande arbete och 
rapportering utan av funktionen att säkra en verksamhet och att tillmötesgå 
kundens behov av säkerhet och trygghet. För att uppnå detta har mer teknik 
börjat komplettera rondväktaren och rondbevakningen. I Securitas 
årsredovisning (2002) förtydligas strävan att tillmötesgå kraven på 
helhetslösningar där teknisk- och personell bevakning kompletterar varandra. 
Detta kan vara ett svar på den ökade efterfrågan av funktionslösning vilket 
nämnts i kapitel 6.2.3. 



 DISKUSSION & ANALYS 
 

48 

Idag arbetar rondväktaren tillsammans med den tekniska bevakningen och måste 
interagera med larmsystem, mekaniskt skydd, passersystem och larmhantering. 
”Helheten avgör” poängteras av Securitas och konceptet kombinationsavtal kan 
ses som ett resultat av dessa tankegångar. 

Samtidigt har Securitas låtit separera områdena larm och bevakning, se kapitel 
5. Securitas Larm hävdar att den bästa säkerheten bygger på ett helhetstänkande 
med behovsanpassad teknik och tillgång till kvalificerad service. 
Bevakningsverksamheten trycker å andra sidan på att effektivisera ”time 
sharing-tjänsterna” och att rationalisera bevakning med hjälp av teknik 
(Securitas årsredovisning, 2002). Verkställande direktör, J-O. Nilsson, på 
Securitas Bevakning säger i en intervju att allt börjar med bevakning, sedan 
utvecklar man säkerheten till att omfatta fler tjänster och mer säkerhetsteknik i 
ett nära samarbete med kunden.  

Resonemanget genomsyras i båda fallen av Securitasmodellen, se kapitel 5.3. 
Separationen mellan de två divisionerna tycks utgöra en begränsning om 
helheten skall framhävas, mer om begränsningar tas upp i kapitel 6.5.  

Synen på teknisk utveckling och utnyttjande är inte densamma för de två 
dotterbolagen. Båda bolagen hävdar att man skall utnyttja tekniken till att 
förbättra säkerheten hos kunden och att det är viktigt att utgå från kundens 
behov. Frågan är vad behovsanpassad teknik innebär för Securitas som enhetligt 
företag? Tekniska lösningar borde utvecklas tillsammans så att funktioner som 
underlättar rondbevakningen integreras i larmutrustning, passersystem och andra 
tekniska lösningar som levereras av Securitas Larm. Behovsanpassad 
teknikutveckling skall innebära att kundernas behov tillvaratas och 
implementeras redan i utvecklingsstadiet av bevakningskoncept och inte endast 
vid säljögonblicket.  

6.3.1 Rondbevakningssystem 
Administrativa stöd- och säkerhetssystem såsom planerings-, informations-, 
ekonomi- och lönesystem spelar enligt Edvardsson (1996) en nyckelroll i 
styrningen av verksamheten. Det har även visat sig att utformningen av dessa 
system spelar stor roll för tjänsternas förutsättningar. Medvetenheten om 
stödsystemens betydelse är dock i allmänhet låg hos tjänsteföretag. Detta 
stämmer väl in på Securitas Bevakning då de än så länge tycks utnyttja 
informationsteknikens möjligheter sparsamt. 

Securitas GRS, som beskrivits i kapitel 4.4.1, har utvecklats av Securitas i brist 
på likvärdiga system på marknaden. Systemet är designat för att underlätta 
vardagliga rutiner och för att dokumentera väktarens utförda arbete under 
ronden. GRS-pennor och streckkoder utnyttjas för att föra in informationen i 
databasen som bevarar, bearbetar och presenterar informationen. Detta görs dels 
internt för Securitas, i form av statistiskt underlag, kostnads- och 
lönsamhetsberäkningar, dels för kunderna i form av rapporter. Enligt Securitas 
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produktfolder (2003) ger rapporterna en tydlig bild av den aktuella 
säkerhetsnivån. Huruvida detta stämmer överens med verkligheten är något som 
vi kommer behandla i kapitel 6.4. 

De som för närvarande använder GRS:en är gruppledarna och platscheferna på 
Securitas Bevaknings platskontor. Den enda kontakten väktaren har med 
systemet är då överföringen av data från läsaren till dator äger rum. Utifrån 
platschefernas perspektiv är fördelarna med systemet lättheten att upptäcka 
frekventa avvikelser och händelser. Det är enkelt att utföra statistiska 
operationer och ta fram rapporter till kunderna. Det har visat sig att användarna 
även uppskattar enkelheten att söka igenom månadsrapporterna manuellt efter 
frekventa händelser.  

Däremot har det framkommit att flertalet platschefer uppfattar systemet 
krångligt och svårarbetat. Svårigheten att lära sig det nya systemet har även 
iakttagits av interna utvecklingsgruppen. Det gamla ”RIS-tänket” hänger kvar 
hos medarbetarna. Många har uppfattat GRS:en som ett substitut, en 
vidareutveckling, av det gamla rapportsystemet RIS trots att GRS:en är mycket 
mer än ett rapporteringssystem.  

Det finns anledning att ifrågasätta egenskaperna i Securitas rondinformations-
system. Många funktioner som systemet erbjuder används inte fullt ut. 
Användarna och utvecklingsenheten inom bevakningsbolaget tycks inte 
samarbeta tillfredsställande. Arbetet med datainsamling är fortfarande relativt 
statiska och tidskrävande och tanken att väktaren skall få agera självständigt 
som säkerhetsman begränsas fortfarande i och med användandet av streckkoder. 
Vissa kunder menar på att streckkoderna stjäl fokus från säkerhetsarbetet och 
väljer därför att avstå från systemet med streckkoder. Behovet av elektroniska 
rapporter och digital data tyder även det på att man bortsett från viktiga 
egenskaper och funktioner i GRS:en.  

Informationen från bevakningsföretagen bör bli mycket mer användbar, dels 
genom kundanpassning där kunderna själva väljer vilken information, när 
informationen skall vara tillgänglig och på sikt även möjligheten till att använda 
rådata för att integrera och använda informationen internt i kundernas egna 
system. Ett sådant system skulle bidra till större nytta för kundens 
säkerhetsarbete, se kapitel 6.4. Det stärker även relationen, se kapitel 6.2.1 och 
bevakningsföretagens betydelse gentemot kund.  

6.3.2 Kundbehov som kräver teknik 
Behovsanpassad teknik skall utgå från kundens, såväl interna som externa, 
behov samt de förutsättningar som finns. I de flesta fall är kunden omedveten av 
sina behov och behöver därför hjälp med att klargöra dessa, menar Bergman & 
Klefsjö (2001). Därför krävs det att Securitas, med utgångspunkt från kunden, 
identifiera såväl basbehov och uttalade behov som omedvetna behov. Det är ofta 
i dessa situationer som tjänsteföretagets kompetens sätts på prov. Edvardson 
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(1996) menar att endast göra som kunden säger är ett bevis på bristande 
kompetens och professionalism. Genom djupintervjuerna har främst två viktiga 
kundbehov kartlagts. Dessa är:  

Kortare utryckningstid och att väktaren har god lokalkännedom. Det säger sig 
självt att det är en fördel om väktaren känner igen sig i den miljö han verkar i. 
Det har även visat sig i de intervjuer som vi gjort med kunderna. Det finns 
således ett behov från både Securitas och kunden att väktarna så snabbt som 
möjligt kan bekanta sig med bevakningsobjektet. I detta fall ter det sig naturligt 
att bevakningsbolagen använder sig av multimediala metoder för att tillmötesgå 
detta behov. Utryckningstiden vid händelselarm, larm om tillbud eller olycka 
minskar om larmet går till närmaste väktaren Ytterligare förberedelse-
information till väktaren om det alarmerade objektet måste förbättras om 
åtgärdstiden vid utryckning skall förkortas.  

G. Åkerlund, skadeförebyggande informationsansvarig på IF, hävdar bestämt i 
en intervju att skalskyddet måste utformas på ett sådant sätt att den tänkta 
inbrottstiden inklusive bortforsling av stöldgods motsvarar den för det enskilda 
objektet uppsatta utryckningstiden. (Skandia, Riskbesiktningsprojektet, 1995) 

Efter ett projekt som Securitas i Östergötland utförde 1999 framlades nya 
förslag på rondbevakningens utformning. Dessa två viktiga punkter framkom 
bland annat:  

• Rondbevakning skall innebära aktivt väktararbete med den riskbild som 
finns hos kunderna 

• Rondväktaren skall snarare komma med förslag än att rapportera. 
 

Aktivt väktararbete kräver att väktaren i fråga vet riskbilden hos kunden och har 
kompetens att förstå riskernas samband och konsekvenser. Securitas system 
GRS som det är utformat idag stödjer inte detta. Det saknas en genomtänkt 
lösning på hur väktarna får information och fakta om kundens riskbild. Därför är 
de förslag som väktaren ger kunderna baserad på personlig erfarenhet snarare än 
fakta.  

K. Andersson & P. Andreasson (2002) i samarbete med Falck genomförde ett 
projekt där det studerades hur väktargruppen hanterar kunskap, lärandet och 
kommunikation. Syftet var att utforska hur rondväktarens arbete kan stödjas av 
mobil informationsteknologi. Detta projekt bekräftar vikten av information, 
fakta och stöd vid bevakningsprocessen. 

För att fortsätta vara ledande i branschen är det därför av avgörande betydelse 
att skapa ett tekniskt bevakningsstöd som kopplar ihop de två ovan nämnda 
aspekterna. 
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6.3.3 Kraven på rondinformationssystem 
Tekniken skall användas och implementeras på sådant vis att den underlättar och 
effektivisera arbetet för väktarna. Samtidigt skall tekniken även användas så att 
kvalitén på rondbevakningen höjs. Slutligen skall tekniken också användas för 
att påvisa rondväktarens arbete, se kapitel 6.4. Genom utvecklingen i sektorerna 
IT och telekommunikation framkommer ständigt ny utrustning som med fördel 
kan utnyttjas av bevakningsföretagen.  

Ljungfelt (2002) förklarar att tekniken används som ett hjälpmedel snarare än ett 
substitut för väktarens ronduppgifter. Tekniken kan bistå väktaren med 
information vid utbrutna larm och därigenom kan rondväktarna lägga resurser på 
rätt saker. Möjligheter som statistisk bearbetning och kartläggning av risker och 
hotbilder bör vara integrerade i väktarens informationsteknologi. Kanske är det 
så att rondbevakning som den är utformad idag begränsas av bristen på tekniskt 
stöd.   

Vidare bör följande beaktas: 

• Enkelhet: Användarna är väktare som arbetar ute på fältet och 
systemanvändarna på platskontoret. För väktarna krävs ett enkelt och tydligt 
gränssnitt. Det skall vidare vara enkelt att överföra informationen till 
systemet. För systemanvändarna skall det vara lättförståligt att utföra 
operationer och administrera det. Teknologier som One-klick-only skulle 
med fördel kunna användas. 

• Integration: Andra system skall kunna bidra med information som behövs i 
rondväktarens vardag. Securitas larmanläggningar borde kunna integreras 
med rondbevakningssystemen för att på så vis bidra med information. 

• Pålitlighet: Systemet får inte visa fel eller inaktuell information. 
Kommunikationslinjen måste vara pålitlig och säker. Hårdvaran bör vara 
robust och tålig. 

• Mobilitet: Det ska vara möjligt för mobila applikationer. Väktaren som 
arbetar på fältet skall kunna komma åt och kunna skicka information från den 
position han råkar befinna sig på. 

• Flexibilitet: Kunderna kommer att bidra med egna system och information. 
Systemet måste därför tillåta utbyggnad och förändringar till att även kunna 
innefatta kundernas system. 

• Funktionalitet: Systemet måste fylla en funktion där funktionaliteten 
överstiger nyttan. Detta gäller såväl internt för Securitas som för kunden. 
Funktioner som visualiserad information i figurer, bilder och ljud, 
elektroniska väktarmeddelanden, instruktioner och kontaktinformation samt 
möjligheten att distribuera information mellan användarna. 
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6.3.4 Tekniker som kan utnyttjas 
Idag använder stationärväktarna inte längre handskrivna väktarmeddelanden 
eller pappersbaserade instruktioner om bevakningsobjektet i pärmar utan 
informationskanalerna är numera elektroniska. Så är det dock ännu inte för 
rondväktaren vilket ger bevakningsföretag stora möjligheter att rationalisera 
rondväktarens tjänsteprocess 

TV-bevakning är enligt Aktuell Säkerhets branschbarometer det område som 
ökat kraftigast det senaste året. Systemen begränsas inte längre av komplexa 
kabeldragningar med smala bandbredder och analoga kameror utan av optiska 
ledningar kombinerat med trådlös överföring till handhållna enheter. Under 90-
talet har digitaltekniken gjort stora framsteg. Utvecklingstrenden pekar 
dessutom, enligt, Securitas Larm, mot en ökad integrering av olika säkerhets-
system i en PC-baserad miljö.  

Rondväktarens arbete sker till största del under någon form av mobilitet, 
antingen resande mellan bevakningsobjekt eller till fots inom ett 
bevakningsobjekt. Under ronden läses streckkoder av genom avläsning med en 
läsare vilket kräver ett moment som inte direkt tillför något mervärde för 
kunden. Ett sådant moment borde därför rationaliseras bort och ersättas av 
automatiserade system som gör dessa registreringar automatiskt. Om 
streckkoden på något sätt är skadad uppstår dessutom problem att läsa av märket 
vilket i verkligheten bidrar till stora årliga tidsförluster. 

Trådlösa tekniker blir allt vanligare och allt billigare och tillsammans med 
mobila applikationer ter det sig naturligt att även rondbevakningen kommer att 
kunna dra stor nytta av dessa tekniker. Rondinformationssystem skulle kunna 
utnyttja tekniker som M2M och RFID eller Bluetooth för att användas som ett 
modernare substitut för traditionella streckkoder. I system uppbyggda med dessa 
tekniker skulle det vara möjligt att utveckla ett rondsystem där rondväktaren får 
information och status skickade till sin mobila handburna enhet under ronden. 
Det skulle dessutom förenkla rapporteringen genom att enklare och fram för allt 
snabbare kunna notera iakttagelser direkt som elektroniska meddelande i 
handburna enheten. I ett elektroniskt system kommer det även vara enkelt att 
implementera möjligheter för användandet av både ljud och bilder i rapporterna. 
Detta sätt att registrera observationer kommer vara en förutsättning för att 
rapporterna skall kunna göras mer utförliga och anpassningsbara i framtiden. 

6.3.5 Förslag på bevakningssystem 
För att vinna och behålla kontrakten med kunderna behöver dagens 
bevakningsföretag effektiva styrverktyg för att försäkra att väktare är och gör 
det de skall göra, att förstärkning kan tillkallas om så behövs eller att ersättning 
kan sättas in när någon blir sjuk utan att övertid måste tillämpas. Dessutom 
poängterar Neeley (1998) att allt arbete måste dokumenteras och ges till kunden 
på så lättbegripliga rapporter som möjligt. 
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Ett krav på framtida bevakningstjänster är att tillgodose sina kunder med 
kundanpassade rapporter och behovsanpassad information. Informationen måste 
kunna fås när kunden själv önskar och det kommer även vara ett krav att man får 
informationen digitalt presenterad. Informationen som levereras skall vara ett 
stöd för kundernas säkerhetsarbete för att därigenom skapa mervärde för kunden 
men samtidigt även skapa möjligheter för Securitas att påvisa nyttan i relation 
till kostnaden för rondbevakningen. 

Informationsinsamling kan ske via GRS-pennor, handburna datorer eller GPS-
mottagare. Platsmärken bör i framtiden inte vara passiva, ”dumma”, märken 
utan även kunna förmedla information om objektet den avser. Fördelen med 
digital information är att den kan behandlas och operationer som sökning på viss 
data, statistiska undersökningar och bifogade bilder är några möjliga 
informationsbehandlingar. Dessutom kommer det att spara fysiskt utrymme och 
minska det administrativa arbetet att leta i arkiv efter information. Ytterligare 
fördelar är att väktaren inte behöver minnas alla detaljer. 

System bör därför uteslutande bygga på digital information. Elektroniska 
väktarmeddelande är ett exempel på vad man bör göra för att gå över till digital 
form. Distributionen kommer även den att vara enklare då man antingen kan 
välja att skriva ut papper eller skicka den via e-post eller rent utav lägga ut 
informationen på portaler.  

System kan dessutom utformas så att väktarens position samt de åtgärder och 
iakttagelser automatiskt förs in i systemet genom GPS, RFID och GSM. Dylika 
tekniker tar reda på var väktaren går samt status på åtgärder som gjorts under 
ronden. 

 

Figur 13: Automatiserat system & mobila applikationer i mobitex nät. 
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Om väktaren är osäker på hur man skall agera vid en viss situation kan 
informationen lätt fås presenterad på en handdator. Om informationen finns 
digitalt lagrad i databaser kan den samtidigt nås av såväl väktare på fältet som 
platskontoret, vilket förenklar vägledning och inlärning men även ger en god 
objektsinformation till bevakningsföretaget. Denna information kan dessutom 
kompletteras med t ex aktuell riskbild, byggnadsritningar eller annan relevant 
bevakningsinstruktion. Ytterligare kan även vägledning vid incidenter som 
kräver kontakt med kund beskrivas oberoende av vem som hör av sig från 
bevakningsföretaget. Vid kontakt med kunden skall till exempel bevaknings-
företaget känna till lokalerna så att kunden och kontaktmannen för en personlig 
dialog. Genom att känna till var incidenten inträffade och kunna relatera till den 
stärks samtalet och känslan av personligt engagemang. 

6.4 Visualiserad kundnytta 
Effektivitet och kvalitet är något som betonas av Securitas då man beskriver 
utvecklandet av bevakningstjänster. Finansiellt kan effektiviteten internt påvisas 
genom Securitas verktyg ”Six Finger”. Informationen presenteras i sex 
ekonomiska nyckeltal.  Nyckeltalen är prestationsmått och är därigenom en form 
av effektivitetsmått utifrån ett finansiellt perspektiv.  

Rena kvalitetsmått tycks dock användas sparsamt inom organisationen. Det är 
enligt Olve et al (1997) vanligt att resultatet allt för ofta mäts i rena pengar. I 
Securitas fall strävar man dessutom efter att vara en decentraliserad organisation 
där varje platskontor har ett fullt ekonomiskt resultatansvar. Med detta följer 
nackdelen att uppdraget för regionerna lätt fixeras i att endast skapa vinst och 
god avkastning. På senare tid har det däremot framkommit nya sätt att se på 
skapandet av god avkastning där vinst inte alltid är det enda som räknas. 

Priset hos en tjänst är enligt Edvardsson (1996) av avgörande betydelse för 
huruvida tjänstens kvalitet kommer uppfattas. För bevakningstjänster gäller 
enligt en undersökning gjord av CoEss och UNI-Europa att affärsbruket är 
sådant att priset på tjänsterna alltför ofta prioriteras, och att kvalitetsaspekterna 
inte beaktas alls eller i varje fall inte tillräckligt. 

En förklaring till detta kan vara att säkerhetsmedvetandet hos kunder fortfarande 
är relativt låg bland majoriteten av kunder. Mindre kunder som efterfrågar 
standardlösningar hör, till exempel, till denna kategori. En annan förklaring är 
att bevakningsbolagen inte funnit ett tillräckligt effektivt sätt att påvisa 
tjänsternas nytta och framförallt inte funnit ett sätt att översätta tjänsterna i 
”kostnad-nytto” termer.   

I en artikel hävdar en säkerhetschef på Stora Enso, att man köper bevaknings-
tjänster för dyra pengar men att resultatet ofta blir punktinsatser plus en 
riskanalys i en pärm som mer tillfredställer myndigheterna än företaget. 
Riskerna måste kunna ställas mot det ekonomiska utfallet för att man skall tala 
samma språk som företagsledningen. Denna syn delas även av en annan 



 DISKUSSION & ANALYS 
 

 55 

säkerhetschef på ett institut, som även han efterfrågar riskanalytiker med 
förmåga att översätta en teknisk risk i ekonomiska termer. I vår intervju med en 
regional kunds säkerhetschef (2003), framkommer även där att det skulle vara 
till stor nytta för företaget om Securitas kunde mäta effektiviteten eller nyttan i 
det arbete som rondväktaren utför. Kunden hade till exempel förväntat sig en 
påvisad säkerhetshöjning med hjälp av de tekniska system som inhandlats och 
uppfattningen är att handskrivna rapporter, GRS och SMAL borde kunna 
koordineras och samarbeta på ett bättre sätt.  

Mätbarhet är en förutsättning för att kunna jämföra mål med utfall och för att 
därigenom kunna påvisa kundnyttan. Finansiella mått fokuserar enligt många 
allt för starkt på redan inträffade händelser. Oönskade händelser som aldrig 
inträffat är det däremot svårare att påvisa effekterna av och nyttan med att ha 
förhindrat händelsen. Idag försöker Securitas agera säkerhetsansvariga och 
enligt Erlandsson (2003) få ett totalansvar för deras kunders verksamheters 
säkerhet. Därför är det viktigt att bättre påvisa nödvändigheten av väktarens 
arbete, även förbättringar som inte är innebär reducerade kostnader. Exempelvis 
är graden av fellarm, antalet åtgärd per tillbud, antalet nöjda kunder eller 
åtgärdstid från larm. För att åstadkomma detta kan man med fördel använda 
statistiska beräkningar, sambandsanalyser och genomtänkta rapporteringar. 
Detta tillvägagångssätt är väl utarbetat av försäkringsbolag. 

Återrapportering och uppföljning kan vara ett sätt att göra sig lyhörd på kundens 
önskemål och kan därmed stärka relationen mellan dem. Hur fungerar 
återrapportering och feedback på Securitas? Kan det finnas möjligheter att 
förbättra feedbacken? 

De rapporter som skickas från Securitas innehåller en lista på vad väktaren 
genomfört under ronden, se kapitel 4.5.4. Att leverera rapporter till kunderna är 
en kommunikationskanal som används flitigt av bevakningsföretagen. 
Rapporterna ser däremot i dagsläget lika ut oberoende av kundmottagarens typ 
av verksamhet. Endast vissa skillnader i detaljrikedom hos rapporten samt 
frekvensen då rapporterna levereras förekommer.  

 

Figur 14: Beröringspunkter av påvisad nytta. 
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6.5 Begränsningar 
Vid sökandet av begränsningar är det vanligt att spegla på organisationen och 
hitta begränsningarna där. Uppgiften att skönja den kommande tidens behov och 
lokala lösningar på en ständigt skiftande global marknad är inte alltid detta den 
mest naturliga lösningen. Ett företag som är multinationellt har många olika 
lokala lösningar på samma frågeställning. Genom friheten i en sådan 
organisation följs aldrig alla lokala lösningar upp och främst inte de viktigaste     
- misslyckade - försöken.  

De förändringar som skett i samhället och marknaden i stort är behandlade i 
kapitel 6.2. Viktigt att beakta i denna utveckling är att de snabba och flexibla 
krav som kommer att ställas på varje företags leverantör av respektive tjänst är 
kopplat till verksamheten som bedrivs i lokalen. Att knyta en bevaknings-
operatör till en byggnad såsom man tidigare gjort är inte något som kommer att 
vara möjligt i samma utsträckning. Detta kräver aktiva säljare och en mycket 
flexibel organisation. Om inte säljaren kan lova en lösning på kundens problem 
kommer aldrig avslut på försäljningen, bortsett från personlig försäljning, 
lösningen är starkt beroende av en flexibel organisation. Vid denna aspekt är 
men tillbaka på det ständigt återkommande förtroendet. En stor organisation blir 
lätt trögstyrd, genom att eftersträva en platt organisation med likhet till det lilla 
företaget försöker man lösa problemet. Nackdelen blir dock att lyckas nå ut med 
informationen och lyckas med återkopplingen.  

Kunderna byter personal och konstellation oftare nu än tidigare. Idag är det 
mycket ovanligt att ett företag är statiskt. Både behoven och tillgängligheten 
ökar och minskar med större intervaller än tidigare. Att föreslå de förändringar 
som diskuteras i kapitel 6.3 kommer med stor sannolik öka kostnaderna för 
tjänsten. Med låga marginaler i en verksamhet drabbas utvecklingen.  

Åkerlund (2003) menar att synen på certifiering endast är att skapa 
marknadsfördelar inte att den faktiskt gagnar och ökar kvalitén på företaget som 
certifierar sig. Certifiering i sig ger inget direkt mervärde för kunden. Hela 
samhället går mot en utökad lös förankrad ackreditering. Att ackreditera idag är 
inte lika med god kvalité.  

Ett moment i väktararbetet är att transportera sig till alla kundernas objekt samt, 
väl framme vid objekten, orientera sig inne i objektet. Väktaren måste minnas 
vilka byggnader som skall bevakas, vilka dörrar som skall passeras och vilka 
koder passersystemen har. Mycket information och intryck skall behandlas av 
väktaren. Samtidigt är väktararbetet fyllt av rutiner och utmärks av vana och 
tydliga beskrivningar. Väktaren skall även agera korrekt vid avvikelser som 
uppkommer på grund av exceptionella händelser. Många gånger tar det lång tid 
att komma in i rutinerna och upplärningen är vanligtvis lång.  
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7 RESULTAT & SLUTSATSER  
Tendensen på marknaden är tydlig. Vi tror att den personella insatsen i 
framtiden kommer att fortsätta vara av stor betydelse. De ”mjuka” 
egenskaperna hos bevakningstjänsterna, såsom servicekänsla, utryckningstid 
och funktionslösningar, åtgärdsrapportering och konsultering kommer att vara 
de faktorer som skapar mervärde för kunden. 

7.1 Behovsanpassad bevakning 
Behovsanpassad bevakning är en strategisk modell för att generera 
konkurrenskraftiga bevakningstjänster i framtid. Det bör således vara en 
förstärkt mentalitet, ett sätt att tänka för att uppnå en effektivare utveckling och 
förädling av bevakningstjänster. Tankarna om modellen är framtagna utifrån 
studier av rondbevakning men är så passa generell att idéerna även torde fungera 
på andra typer av bevakning. 

Vid utvecklandet av ett så kallat behovsanpassat bevakningsföretag är flertalet 
av punkter viktiga att beakta. Vårt resultat visar dock på tre kärnområden som 
visat sig vara viktiga aspekter för att en framtida rondbevakning skall vara 
konkurrenskraftig. Att hävda att dagens bolag inte är behovsanpassade är lite 
arrogant men även om Securitas i hög grad lyckats väl med förädlandet av 
bevakningstjänster återstår fortfarande mycket. De begränsningar som 
identifierats och som hämmar dagens rondbevakning från ytterligare utveckling 
konkluderas också i kapitlet.  

7.1.1 Organisatoriskt innehåll 
Diskussionen som fördes i kapitel 6.2.1 visade på vikten att arbeta tillsammans 
med kunden. Vid formning, utförande och uppföljning av bevakningsarbetet 
kommer många frågor ställas. När frågorna löses genom ett starkt samarbete 
uppnås stabilare kontakt och kunden kommer påvisas ytterligare nytta än genom 
traditionella försäljningsmoment och enkla rapporter om incidenter.  

Vid utformningen av bevakningsuppdraget måste bevakningsföretaget våga 
erbjuda tjänster som inte ligger i dess direkta produktportfölj. 
Bevakningsbolagen kommer att bli rådgivare åt dess kunder och i vissa fall åt 
polisen. Man kommer att i större utsträckning vägleda i dess säkerhetsarbete och 
att sälja konsulttjänster. Genom en blandning av tekniska och personella 
insatser uppnås funktion. Vid skapandet av uppdraget måste man i mycket hög 
grad beakta outtalade behov, kapitel 6.2.3 betonar vikten av det. Mycket vanligt 
är även att basbehov inte identifieras, dessa måste fångas tidigt och beaktas. 

Ett bevakningsbolags organisation som vill uppnå hög dignitet måste införa 
kvalitetsmått i flera led. Dessa mått skall alla fylla olika uppgifter, primärt är ett 
mått: Väktarens kvalitetsmått. För att kunna påvisa kundnytta krävs i tydliga 
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ordalag att kunna jämföra storheterna mål och utfall av en väktarinsats. Uppnås 
detta är möjligheterna att förlänga avtal lättare. Viktigt är även en projektbank, 
där organisationen internt kan redogöra om lyckade såväl som misslyckade 
projekt. Denna bank är mycket viktig och bör placeras högt på dagordningen vid 
regelbundna möten. Även för utvecklingsarbetet av produkter och tjänster är 
denna projektbank betydande. Detta utvecklingsarbete skall genomföras i hela 
organisationen. Att utveckla uppdrag och möjligheter till nya koncept och 
produkter skall inte bara ligga på en persons bord, det skall genomsyra hela 
organisationen. Genom att i organisationen ha separata teknik och personella 
enheter uppstår lätt interna konflikter. Dessa märks sällan utåt, den enda 
effekten utåt är att det blir betydligt svårare för kunden att nå rätt bolag vid olika 
frågeställningar. De personella delarna och de tekniska delarna skall såväl 
produktmässigt såsom organisatoriskt finns lätt tillhands för hela bolaget. Bäst 
vore att ha ett och samma bolag vilket innehåller båda delarna. 

7.1.2 Rondbevakningens tekniska innehåll 
Skalskyddet och säkerhetssystem blir allt mer teknifierade och komplexa och 
integreras allt mer till enhetliga system med avancerade funktioner. Dessa 
system kommer att överta rollen som övervakare. Även maskinerna kommer i 
stor grad övervaka sig själva. En naturlig utveckling av rondväktaren är därför 
att gå från kontrollant till säkerhetsman. Att rycka i dörrar eller kontrollera om 
en fläkt är avstängd kommer i allt större utsträckning kontrolleras av tekniken. 

Däremot framstår det allt viktigare att komplettera rondbevakningen med 
tekniska lösningar. Diskussioner och intervjuer visar dock på att larmsystem och 
modern tv-bevakning är det man avser som komplement. Få infallsvinklar syftar 
till att teknikutveckla informationssystemen runt rondbevakningen trots att 
personell bevakning kan dra stora fördelar och kostnadsbesparingar i 
utnyttjandet av IT-system.  

Rondväktare transportera sig till kundernas olika bevakningsobjekt och rör sig 
inne i objekten. Där till måste väktaren till exempel minnas vilka byggnader som 
skall bevakas, vilka dörrar som skall passeras och vilka passerkoder och nycklar 
som används. Samtidigt är väktararbetet fyllt av rutiner och utmärks av vana och 
tydliga beskrivningar. Väktaren skall även agera korrekt vid avvikelser som 
uppkommer på grund av exceptionella händelser. Många gånger tar det lång tid 
att komma in i rutinerna och upplärningen är vanligtvis lång.  

Här kan tekniken användas för att förkorta inlärningsförfarandet genom att förse 
väktarna med elektronisk, uppdaterad och objektsspecifik information direkt till 
en mobil enhet som väktaren bär med sig. Rapporteringen gentemot kund bör 
också integreras i IT-system samt helt automatiseras så att det blir så enkelt som 
möjligt för väktarna att koncentrera sig på säkerhetsarbetet. Funktioner som 
elektroniska väktarmeddelanden är redan idag en självklarhet för stationär-
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väktaren och bör likaså vara för rondväktaren. Att registrera avvikelser och 
åtgärder med hjälp av streckkoder förser inte kunderna med något mervärde 
varpå man bör rationalisera sådana arbetsmoment. 

Tekniken kan även användas för att höja utryckningstiderna och därmed även 
kvalitén hos bevakningstjänsten. Larmförmedling ska, förutom via en 
larmcentral, förmedlas direkt till väktarna på fältet. Koder skulle kunna skickas 
elektroniskt direkt till ryckande väktare eller närmaste rondväktare som därmed 
snabbare får tillträde till den alarmerande byggnaden. Med hjälp av 
verksamhetens uppsatta kameror gör systemet en snabb genomgång av 
byggnaden för att kontrollera vilka insatser som krävs och presenterar det 
visuellt direkt till väktarens mobila enhet.  

7.1.3 Tjänsteinnehåll och väktarens roll 
Den behovsanpassade bevakningen kräver mycket av alla inblandade parter. 
Innehållet i tjänsten kommer att vara differentierad från kund till kund. Genom 
att skapa en tjänst utifrån kundens preferenser blir utformningen skräddarsydd. 
Kunden har i ett sådant läge en mycket central roll både före, under och efter 
tjänstens utförande. Påtagligheten i arbetet kan på flera sätt stärkas för kunden, 
tidigare diskussion visar på enkla exempel hur detta genomförs.  

Vid uppgiften att säkra verksamheten för kunden blir utförandet mer intressant 
för bevakningsföretaget än för kunden. Förändringar i kundens verksamhet skall 
snabbt uppmärksammas av bevakningsföretaget. På ett enkelt och effektivt sätt 
måste informationen ledas vidare till samtliga aktörer, därmed skapas ett 
dynamiskt tjänsteinnehåll.  

Det är viktigt att väktaren är väl förtrogen med kundens verksamhet och dess 
lokaler. Kunder som söker funktion är inte intresserad av hur tjänstearbetet 
löses, resultatet räknas. Vid en sådan process kan inte bevakningsbolaget 
presentera alltför statiska förslag. God kontinuiteten är således ett viktigt 
innehåll bevakningstjänster. Funktion märks även när kunden tillexempel köper 
funktionen ”stängning av lokal”. Detta förutsätter att bevakningsföretaget 
stänger lokalen vid rätt tidpunkt och enligt uppgjorda rutiner. Hur detta sedan 
löses är inget kunden lägger sig i. Resultatet kommer däremot bedömas och 
kvalitén består i bland annat punktlighet och korrekthet i utförandet. 

Däremot finns det kunder som efterfrågar standarlösningar. Dessa uppfattar 
bevakningstjänsternas kostnader som varierande vilket tycks skapa osäkerhet 
och resultera i att tjänsten uppfattas som kostsam. Priset på tjänster tenderar att 
prioriteras före kvalitén vilket gör det viktigt att framhäva att bevakning idag 
inte är dyrt i relation till kundnytta. För att underlätta för kunder vilka efterfrågar 
standardlösningar behövs därför fasta priser utarbetas. Dessa kan sedan 
marknadsföras lättare genom att framhäva produktens nytta i förhållande till 
dess kostnad. Helt i linje med kombinationsavtalen, vilka riktas till storkunder. 
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Bitjänster kommer att finnas, för att komplettera kunder som söker 
standardlösningar med varierande innehåll, i en behovsanpassad bevakning. 
Specialiserade väktare kommer dock vara av större intresse ur kundens 
perspektiv. Tydlig utveckling pekar på ett större intresse för specialiserade 
väktaruppgifter, specialkompetens hos väktaren. Ett bevakningsföretag skall 
grundligt inventera sin personals förmågor och därmed kunna erbjuda anpassade 
väktare för skilda ändamål. I detta avseende innebär behovsanpassning således 
förmågan att anpassa väktaren till kundens konkreta eller speciella krav. 

7.2 Modell 
Begreppet behovsanpassad bevakning följer en modell med fyra ingående delar. 
Utveckling av dessa inklusive illustrering och exemplifiering beskrivs nedan. 
För att utveckla bevakningstjänster bör fyra viktiga aspekter beaktas. De 
organisatoriska, kraven på personella och tekniska utformningen samt 
marknadsförutsättningarna. 

7.2.1 Organisation 
Kvaliteten bör genomsyras genom hela organisationen. En tjänst skiljer sig i 
många aspekter från produkter och på senare tid har större intresse avsatts för 
tjänstekvalité och tjänsteutveckling. Baserat på djupintervjuer har framtagits 
viktiga kvalitetsfaktorer.  

 

7.2.2 Kartläggning av behov 
Kartläggning av behov sker på liknande sätt för tekniska såväl som personella 
behov. Kundfiltreringen påverkas av behovet hos respektive kund.  

Det handlar om att i första hand kartlägga behov hos kunderna. Sedan måste 
dessa behov på något sätt viktas och genomgå en analys. Inom marknads-
föringen är det vanligt att man kundsegmenterar behoven för att lättare 
tillmötesgå olika typer av kunders behov. Liknande förfarande utförs på tekniska 
behov. Däremot är det dock vanligare med verktyg såsom t ex QFD när man 
forma system i syfte att tillmötesgå kunders behov. I vår modell har vi valt att 
inte vidare gå in på olika metoder att filtrera utan nöjt oss med att konstatera att 
momentet filtrering är en viktig del av utvecklingen i tjänster.  Vid studien och 
tillämpandet av  tillvägagångssättet för uppsamling av personella kundbehov 
blev resultatet:  

KVALITETSFAKTORER 
Förtroende & pålitlighet 
Tillgänglighet & flexibilitet 
Tjänstevillighet & beredskap 
Kompetens, attityder & beteende 
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Figur 15: Kartlagda kundbehov. En byggsten i vår modell. 

7.2.3 Väktaren 
Bevakning utgår i grunden från väktaren. För att bevakningen skall vara bra 
krävs det därför att väktaren utför ett felfritt arbete. Egenskaperna hos väktaren 
blir viktiga. Det har visat sig att fem generella punkter är betydelsefulla för att 
väktaren skall kunna utför ett bra arbete. Dessa är bör, får, vill, kan och vet: 

”Bör” leder till ansvar. Att väktaren känner ansvar och engagemang för 
uppdraget. ”Får” leder till befogenheter och talar om hur väktaren skall agera i 
olika situationer. ”Vill” skapas av incitament. Väktaren vill utföra ett bra arbete, 
känna sig betydelsefull och skapa förtroende. ”Kan” leder till kompetens. Att 
väktaren har nödvändig kompetens för uppdraget. Varje incident ökar 
kompetensen. ”Vet”, knyter slutligen samman informationen, hur man får eller 
söker den. 

Dessa faktorer kommer att vara viktiga för utvecklingen av väktaren i 
behovsanpassad bevakning.  

 

Figur 16: Egenskaper hos väktaren. (Inspirerad av Pär Pettersson, Stockholms Univ.) 
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7.2.4 Huvudmodell 
När de ovan beskrivna delarna gemensamt beaktas kan behovsanpassad 
bevakning illustreras enligt följande: 

 

 

Figur 17: Vår modell inspirerad av  Edvarsson, Bergman & Klevfsjö. 
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7.2.5 Resultat med påvisad kundnytta 
Resultat av bevakningen skall påvisas på ett för kunden påtagligt sätt. Trots att 
bevakningen är formad efter olika kunders behov finns det likheter, eller 
egenskaper i bevaknings tjänster som är viktiga oberoende av tjänstens typ. 
Främst handlar det om att all tjänst måste generera mervärde för kund. Vi menar 
också på att detta åstadkoms främst genom att påvisa nyttan. Den levererade 
kundnyttan måste jämföras med hur väl ursprungsbehoven täcks.  

I studien har det visats sig att statistik, behovsanpassad information samt relation 
är tre viktiga nyckelfaktorer, se nedan, för att påvisa och uppnå kundnytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Effekter av påvisad kundnytta. En byggsten i vår modell. 
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7.3 Slutsatser 
Vid sammanställningen av intervjuerna framkom det många olika förslag på 
förbättringar och begränsningar. Dessa förbättringar ställer krav på 
organisationen, tjänsteutformningen, väktaren och på tekniken som används. De 
nedan redovisade punkterna är de mest återkommande. Begränsningar i 
kommande slutsatser tas upp i kapitel 7.4 

7.3.1 Utveckling av organisation 
Genom undersökningen framkom viktiga krav på bevakningsföretagens 
organisationer. Några kan sammanfattas i punkterna nedan: 

 

Ett starkt samarbete med kunderna är av yttersta vikt. Detta åstadkommer man 
genom att initiera en platschefsroll hos kunderna med bland annat uppföljning, 
rådgivning, återrapportering samt gemensam genomgång av rapporter som 
huvuduppgift. Kunderna är idag alltmer specialiserade vilket bidrar med en ökad 
efterfrågan på specialkompetens hos samtliga medarbetare och leverantörer. 
Kraven på väktarens kompetens blir högre. Bevakningsföretaget måste 
tillgodose dess kunder med specialiserad kompetens. Att systematiskt 
kompetensinventera personalen och därigenom frekvent aktualisera kunskaps-
banken kommer att vara nödvändigt. Vidare aspekt är införande av kvalitetsmått 
vilket ökar graden av måluppfyllelse och engagemang i bevakningsarbetet. 
Tillsammans med statistiskt underlag underlättas även möjligheten att påvisa 
utfört arbete mot kund.  

7.3.2 Teknikens påverkan    
Bevakningsmarknaden använder låga marginaler. Att reducera kostnaderna kan 
göras med hjälp av tekniska lösningar. Bevakningsföretag är extremt 
arbetsintensiva och det är svårt att rationalisera vissa arbetsmomentet med 
enbart teknik. Teknikens främsta uppgift är att effektivisera arbete. Många 
aktiviteter i tjänsteprocesserna kan gynnas av tekniska lösningar. Några av de 
aspekter som framkommit i studien är följande: 

 Starkt samarbete 
 Tillmötesgå efterfrågad specialkompetens
 Utnyttja kvalitetsmått 
 Påvisa utfört arbete 

 Effektiv larmkedja  
 God objektsinformation 
 Effektiv rond 
 Förenkla inlärning 
 Ett bra rapporteringssystem  
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Tekniken är den viktigaste byggstenen i en effektiv larmkedja. Utryckningstiden 
måste förkortas. Genom att utnyttja tekniska lösningar kan larm skickas direkt 
till väktarens mobila enheter med informationen om vad larmet innebär. Därmed 
förkortas larmkedjan och tid till åtgärd. Ytterligare egenskaper kunderna 
efterfrågar är att bevakningsföretagen har god kännedom om objektet. Teknik 
kan utnyttjas för att uppnå detta både för personal på fältet som för 
platskontoret. Nödvändig information om de olika bevakningsobjekten skall 
finnas att tillgå på mobila enheter. Effektiviteten i ronden kan höjas med hjälp av 
att inkludera instruktioner och tillsammans med multimedia samtidigt förenkla 
inlärningen. Medan tekniken används för att övervaka och registrera händelser 
kommer väktaren kunna fokusera på säkerhetsarbetet. I och med en informativ 
dokumentering av pågående rond, som sker automatiskt, underlättas 
rapportering av utfört arbete. Viktigt är att leverera användbar och lättillgänglig 
information på elektronisk form. Ett bra rapporteringssystem bör därför 
innehålla funktioner såsom möjligheterna att: 

• Kunna leverera efterfrågad information 
• Uppdatera information mobilt 
• Visualisera incidenter 
• Illustrera statistik information grafiskt 
• Leverera rådata till kunder med andra system 
• Presentera aktuell riskbild hos kund 

 

7.3.3 Utveckling av tjänsteinnehållet 
Studien visar på att kunder vill att bevakningstjänsterna fyller en funktion. De 
vill helt enkelt att bevakningstjänsten skall lösa det aktuella säkerhetsbehovet. 
En säkerhetslösning skall innehålla säkerhetsanalyser, val av rätt 
säkerhetsåtgärder både personell och teknisk samt installation inklusive service 
av säkerhetsteknik. Vidare skall personella tjänsterna uppfylla en ökad grad av 
service tillsammans med engagerat säkerhetsarbete. Väktaren som person skall 
ha en mjuk framtoning. De skall i första hand vara där och hjälpa till då saker 
och ting är problematiskt.  

 
Tjänsten kommer aldrig att tillfredställa kunderna långsiktigt om resultat och 
kvalitet inte kan uppfattas av dem. Det kommer därför att bli viktigt att mäta, 
beräkna och påvisa vad väktare och bevakningsföretaget bidrar med till kund. 

 Starkt förtroende & relation  
 Mäta, beräkna och påvisa konsekvenser
 Rådgivning med säkerhetslösningar 
 Dynamiskt tjänsteinnehåll 
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Tillbuden, åtgärderna och det förebyggande arbetet måste kunna ställas mot 
ekonomiskt utfall. Relationen skall bygga på stort förtroende med en öppen 
dialog mellan båda parter. Ökat samarbete och hög kontinuitet är två viktiga 
egenskaper i en framtida bevakningstjänst. För att stärka dialogen kommer 
rondväktaren snarare med förslag än med statiska rapporter. Att agera rådgivare 
skapar uppfattningen av professionalism. Funktionen att lösa kundens totala 
säkerhetsproblem skall, när så behövs, även innefatta lösningar och produkter 
från andra leverantörer. Förändringar hos kunden som påverkar riskbilden måste 
snabbt uppfattas och skapar ett dynamiskt tjänsteinnehåll.  

7.4 Begränsningar 
Arbetsintensiteten hos bevakningsföretagen gör det svårt att rationalisera med 
hjälp av teknik. Om man har som målsättning att tekniken i framtiden kommer 
att stå för all övervakning kan motargumentet vara att det alltid finns utrymme 
för kompletterande manuella uppgifter. Alla kunder kommer till exempel inte ha 
passersystem. Det kommer även att finnas vanliga nycklar och lås. Erfarenheter 
pekar på att sårbarheten ökar i takt med införandet av avancerad teknik. Allt kan 
inte lösas med teknik och vissa sysslor kommer förbli manuella.  

Bevakningsföretagen har mycket hög variation i efterfrågan. Det krävs ett 
närmare organisatoriskt samspel mellan teknik och väktare för att möta 
efterfrågan, höja kvalitén och sänka utryckningstiden. Olika delbolag för teknik 
och bevakning försvårar målet att integrera personell bevakning med teknik.  

Det är svårt att påvisa bevakningstjänsternas nytta för kunder. Till exempel är 
priset ofta prioriterat före kvalitén och tillsammans med att bevaknings-
marknaden låga marginaler blir detta en begräsning. Att leverera anpassade 
rapporter är tekniskt krävande och baseras på specialdesignade system. 
Samtidigt är speciellt den tekniken dyrt att utveckla, trots detta skräddarsys 
vanligtvis sådana. Vid låga marginaler blir det svårare att lämna resurser för 
utveckling. 

Väktaryrket är fortfarande i stor utsträckning ett genomgångyrke även om det på 
senare tid blivit bättre. Emellertid utgör detta fortfarande en begränsning då det 
blir viktigare att tillvarata och utveckla befintligt duktiga medarbetare och 
kompetensen för att tillmötesgå kraven på rätt man på rätt plats. Även 
kompetensen på platskontoret är av avgörande betydelse. Kundkontakter och 
relationen kräver att personalen kan bemöta kunderna på ett adekvat sätt.  

Kunder bedriver fortfarande en verksamhet och i denna utgör bevaknings-
företagen endast en stödfunktion. Det finns anledning ta hänsyn till kundernas 
eventuella ointresse av djupare samarbete, eller oförmåga. Många gånger kan 
rådgivning och en stark dialog därför inte uppnås i den utsträckning som är 
önskvärd.  
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Utryckningstiden från larm till ankomst regleras av både avstånd och 
reaktionstid från väktaren. Lagar måste följas och det finns yttre begränsningar 
såsom till exempel trafikköer eller vägomläggningar. 

Kan rondväktaren fortsätta vara dagens rondväktare, att övervaka verksamheters 
skalskydd är det enda man kan kontrollera i ett högt teknikorienterat samhälle 
som inte  har andra saker att skydda under natten. Alla maskiner är automati-
serade och kopplade till servicepersonal inom produktion. 

7.5 Slutdiskussion 
Denna rapport har visat på möjligheter med en ny mentalitet vid utvecklande av 
nya former av rondbevakning. I efterhand kan man fundera på om de rätta valen 
gjordes. Många idéer och koncept har tagits fram under projektets gång men 
valdes vid sammanställandet av rapporten bort på grund av dess varierande 
karaktär, tidsbrist och målformuleringen.  

Teorierna med den blandade empiriska delen har skapat en kraftfull och 
omfattande teoretisk referensram. Denna är medveten så stor, vi har inte en 
läsare som målgrupp därför är det upp till läsaren att välja delar. Denna del är 
inte meningen att läsa från sida till sida, men skapar även för den oinsatte en 
inblick i nödvändiga uttryck och företeelser vilka behövs senare i argumenta-
tionen. 

Genom att visa på att väktarens roll har förändrats genom åren vore det 
osannolikt om den inte skulle göra det igen. Personell bevakning kommer alltid 
att behövas, men rätt sorts sådan anser vi. Viktigt är att visa på möjligheter med 
teknik väktaren använder eller borde använda för att effektivisera och visa sitt 
arbete. Slutligen visar vi på vad man måste tänka på vid utformningen av 
framtida  bevakningskoncept. En förutsättning för modellen vi presenterar är att 
alla arbetar efter den och hela tiden uppdaterar varje länk i kedjan. Behoven av 
uppdaterad information och rätt placerad är alltid helt nödvändig. 

När vi valde bort delar kände vi att det var synd att inte nämna dem för vidare 
arbete. Till exempel det faktum att försäkringsbranschen arbetar mot samma 
kundbehov. Försäkringskunder vill bli tryggade ifall något händer. Grundidén i 
den tanken var att genom ett samarbete mellan bevakningsföretag och 
försäkringsbolag erbjuda kunder en total trygghetslösning. Genom bevakning 
kunna minska risken, genom försäkring täcka upp ifall det mot förmodan skulle 
hända något.  

En annan del vi valde bort var att ett bevakningsbolag kan erbjuda en säkerhets-
lösning för samhället. Väktaren känner fältet bäst och att kunna röra sig fritt 
genom stadsdelar, till mångt och mycket för att upprätthålla ordning men även 
utföra service kan likna en områdesbevakning. Dessa insatser är dock mer av 
serviceart och främst dagtid. Denna samhällsväktare har tät kontakt med polis 
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och andra samhällsorgan för att leda in rätt organisationer vid respektive 
incident. Rapportering är en stor del av arbetet men avhjälps med tekniken. Till 
skillnad från rondbevakningens grundkoncept ”två händer som utför något åt 
kunden under en viss tid är detta ”två ögon som iakttar under en viss tid”.  

Vidare studier som bör utföras i en direkt närhet är en utformning av ett nytt 
rondinformationssystem och den formen av rapportering vi nämner i 
reflektioner. Vi har precis i samband med tryckning fått höra att det har 
påbörjats ett projekt där man utforskar möjligheterna med ett nytt system. Detta 
ser vi som mycket intressant och nödvändigt. Vad man även bör utforska är 
eventuella nya former av möten, med fullständig uppföljning av rapporter. 
Slutligen bör man fundera på vilken teknik det finns på marknaden idag för att 
komplettera och effektivisera bevakningsuppdragen i den mån vi anser vara 
möjligt. 
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