
Väktare  

Inför gymnasiet: Vill du arbeta med säkerhet och trygghet? Har du en god hand med 

människor och är bra på att både sätta tydliga gränser och föra dialog med människor. Som 

väktare får du chansen att agera tryggt och stötta både företag och människor i deras vardag. 

Inför gymnasiet behöver du egentligen inte göra några bestämda val om du vill bli väktare. 

Det finns dock vissa program som med inriktningar som förbereder dig inför ett yrkesliv som 

väktare. Den närmaste utbildningen för dig som bor i Uppsala, är Barn- och fritidsprogrammet 

med inriktning socialt arbete på Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun. Viktigt att tänka på är 

att du inte är garanterad en plats om du bor i Uppsala kommun, samt att du måste söka via din 

hemkommun och inte via den kommunen som skolan ligger i. 

Under gymnasiet: Under gymnasietiden kan du som blir intresserad av väktaryrket lära dig 

mer om vad det innebär och hur man blir väktare efter gymnasiet. Som väktare finns också 

olika specialinriktningar som kan vara intressanta. Är du van vid hundar? I så fall kanske du 

ska kolla upp vad som krävs för att bli hundförare inom väktaryrket. För att bli väktare efter 

gymnasiet är betygen inte det viktigaste, men du bör ha gått ut med fullständiga betyg. Istället 

ställs det krav på såväl god fysik som psykisk stabilitet. Under gymnasietiden kan du därför 

med fördel börja träna upp din fysik. Det kan också vara bra att mönstra för att göra lumpen 

efter gymnasiet, då detta ger dig en god psykisk och fysisk utbildning, du får lära dig hantera 

stressiga situationer och mycket annat som ses som en merit för en väktare att kunna. Ofta 

kräver också väktaryrket ett B-körkort och därför är det bra att börja plugga för körkortet och 

övningsköra redan under gymnasietiden.  

Om betygen inte räcker till: Om du saknar fullständiga gymnasiebetyg efter gymnasiet kan 

du plugga upp dom på Komvux efter 1 juli det år du fyller 20år. Efter att du nått fullständiga 

gymnasiebetyg kan du söka in till väktarutbildningen. Under tiden du pluggar upp dina betyg 

kan det också vara relevant att skaffa dig arbetslivserfarenhet och ta körkort för att utterligare 

öka dina chanser.  

Fortsatt utbildning efter gymnasiet: Väktarutbildningen kan du påbörja efter gymnasiet. 

Det finns flera olika både privata och kommunala vuxenutbildningar som erbjuder 

väktarutbildningen. I Stockholm kan du bland annat läsa yrkesväktarutbildningen på MoA-

lärcentrum, den utbildningen är också CSN-berättigad. Andra utbildningar är gratis om du 

söker och får en tjänst hos ett väktarbolag, så har bland annat företaget Securitas valt att ordna 

det för sina anställda. Vissa privata utbildningar kräver istället att du betalar för utbildningen. 

På www.bya.se finns de flesta utbildningarna som du kan gå igenom som väktare. Hr får du 

också en bild av olika vidareutbildningar som en väktare kan genomgå. 

Du kan som väktare också välja att vidareutbilda dig till ordningsvakt. Då blir du utbildad av 

polismyndigheten och får nya befogenheter och ett ökat ansvar för vad du kan och måste göra 

för att upprätthålla säkerhet och trygghet.

 

http://www.bya.se/

