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BAKGRUNN  

FOR FORSKNINGEN 
 
Generell aksept for behovet av å ha rett 
kompetanse er en av nøklene til en 
bærekraftig og inkluderende vekst, både på 
individuelt nivå (ansatte) og på selskaps nivå. 
Det internasjonale arbeids kontor utviklet i 
2010 et G20 dokument, som er en 
opplæringsstrategi med tittel “En dyktig 
arbeidsstokk for sterk, bærekraftig og 
balansert vekst "understrekes ved behovene 
for at grunnsteinene i et politisk rammeverk 
for å utvikle en dyktig arbeidsstokk  er: god 
kvalitet på utdanning og opplæring; 
sammenhengen mellom  ferdigheter til den 
enkelte ansatte, selskapet og markedets 
behov samt deres evne til å tilpasse seg og 
forutse endringer i markedet i fremtiden.  
 
 

Derimot, har en rapport fra 2015 The 
Organisation for Economic Co-Operation and 
Development, med tittel “The G 20 Skills 
Strategy for developing and using skills for the 
21 st Century” understreket at det I følge 
tilgjengelige data fra G20 landene, er mange  
av de som ikke fullfører skolegang og voksne 
som mangler de ferdigheter som kreves for å 
få tilgang til og trives i arbeidsmarkedet. Dette 
er hovedsakelig et resultat av dårlig 
utdanningsnivå, men i noen tilfeller, til tross 
for å inneha kvalifikasjoner,  så går store deler 
av elevene ut av obligatorisk skolegang med 
en dårlig beherskelse av grunnleggende 
ferdigheter som er avgjørende for tilgang til,  
og utvikling i arbeidsmarkedet. Tilsvarende er 
det mange voksne som ikke innehar de 
ferdigheter som er nødvendig for egen 
utvikling og utvidede muligheter i arbeidslivet. 

 
 
 
 

 Figur 1: Grunnleggende elementer for utvikling av dyktige medarbeidere 
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Grunnleggende viktig for alle selskaper er å holde følge med utviklingen innen eget fagfelt samt 
markedstrender, og samtidig tilfredsstille sine kunders og klienters behov og ønsker. Det er et 
voksende behov for den private sikkerhetssektoren, ikke bare som følge av endringer i trusselbildet 
men også fordi det offentlige i større grad velger å kjøpe my av disse tjenestene fra private 
leverandører. Det er derfor viktig at den enkelte sikkerhetsvakt/vekter i større grad også tilegner seg 
kompetanse som omhandler mer en ren sikkerhetsfaglig kompetanse. I denne forstand er validering 
av den enkeltes faglige kunnskap, erfaring og evner innenfor den private sikkerhetssektoren 
obligatorisk og påbudt i nesten alle europeiske land. Ifølge et dokument fra CoESS "private 
sikkerhetstjenester i Europa Tall og fakta 2013" er lisensiering for private sikkerhetsvakter/vektere 
påbudt ved lov i +/- 86,67%. Den offentlige godkjenningen som vekter blir gitt etter fullført lovpålagt 
grunnleggende opplæring for vektere, som skiller seg i varighet og omfang i Europa. Opplæringen og 
beslektede bestemmelser om den private sikkerhetssektoren i europeiske land er vist nedenfor i 
tabell 1. 

 
 
 
 Tabell 1: Krav til opplæring og tilhørende bestemmelser for sikkerhetsbransjen i Europa  

 
 

Opplæring og tilhørende bestemmelser 
 

Alle vektere/sikkerhetsvakter må gjennom en obligatorisk 
grunnopplæring. 

 
± 97% 

 
Opplæringsprogrammet er regulert ved lov  

 
± 97% 

 
Gjennomsnittlig timeantall i grunnopplæringen 

 
± 98.26 

Ved fullført og bestått opplæring blir vekteren/sikkerhetsvakten 
godkjent og gitt eget ID-kort.  

 
± 87% 

Obligatorisk opplæring for ledere innen sikkerhetsbransjen   
± 57.58% 

 
Kilde: CoESS Private Security Services in Europe-Facts and Figures 2013 

 
 
 

Det er i dag en positiv utvikling i opplæringsaktiviteter, men vi ser allikevel at det er ett 
kompetansegap og ett misforhold mellom de forventede kompetanser og krav og den kunnskap som 
er tilegnet med den grunnleggende opplæringen for private sikkerhetsvakter/vektere i Europa. 
Bevisstheten om dette og andre begrensninger for de private sikkerhetsvakter/vektere har ført til 
utformingen av et EU-prosjekt som heter "Train Brain Soft, utvikling av standardisert pensum og e-
verktøy for myke ferdigheter for private sikkerhetsvakter/vektere", prosjektet er finansiert under 
Erasmus + programmet. Denne forskningsrapporten er utgangspunktet for prosessen med å utvikle 
de myke ferdighetene for sikkerhetsvakter/vektere. 

 
Forskningen har startet med de 5 grunnleggende opplæringsprogrammene for private 
sikkerhetsvakter/vektere hos de 5 prosjektpartnerne(Makedonia, Norge, Romania, Slovenia og 
Kroatia). Tabell 2 nedenfor viser at i hovedsak hvilke områder den obligatoriske opplæringen for 
sikkerhetsvakter/vektere dekker hos de 5 prosjektpartnerne. Et bredt spekter av faglige temaer er 
med rette dekket, for eksempel: Teknisk sikkerhet, fysisk sikkerhet, brannvern, førstehjelp etc. 
Videre er juridiske spørsmål inkludert, som for eksempel: Lov om vaktvirksomhet, strafferett, 
straffeprosess, straffeloven, kulturarv og eiendomsrettigheter  etc.  
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 Tabell 2 - Emner som dekkes av grunnleggende opplæringsprogram for private 
sikkerhetsvakter/vektere.  

 

Country Subjects - Basic Training Program 
 
 
 

Makedonia 

1. Law on private security, 
2. Criminal law, 
3. Criminal procedure, 
4. Law on offences against public order and peace, 
5. First aid, 
6. Fire protection and technical security, 
7. Psychology 
8. Self- defense 
9. Handling weapons and shooting 

 
 
 

Norge 

1. Lov Om Vaktvirksomhet, 
2. Strafferett, 
3. Straffeprosess, 
4. Straffeloven, 
5. Førstehjelp, 
6. Brannvern, 
7. Personvern,  
8. Kommunikasjon og konflikthåndtering, 
9. Menneskerettigheter 

 
 
 

Romania 

1. Fundamental Civil Rights and Liberties 
2. Essentials about Patrimony and Property Rights 
3. Communication Aspects 
4. Health and Safety related to the Specifics of Private Security 
5. Essentials about Fire Protection 
6. First Aid 
7. Essentials about Environment Protection 
8. Labor Legislation 
9. Equipment and Self Defense Tools for Private Security Officers 
10. Managing and  Execution of the Private Security Operations in Romania 
11. Duty and Record Documents - Content and Filling Mode 
12. Essentials about Penal and Administrative Liability 
13. Enforcement of Company Rules and Regulations 
14. Statutory Powers of the Security Officers 
15. Use of Force, Coercion and Self-defense Techniques 
16. Standard Operations Procedures 
17. Incidents Recording and Reporting 
18. Security and Crises Communication 
19. Aspects of Legal Compliance during Security Duties 
20. Physical Security Incidents Response Procedures 
21. Standard Operation Procedures in case of a Flagrant Infraction 

Slovenia 1. Private Security 
2. Duties and the use of measures of security guard 
3. Criminal offences 
4. Intervention 
5. Transportation and safeguarding of cash and other valuables 
6. Safety at work, fire protection and first aid 
7. Communication 
8. Protection of public gatherings 

 
 
 
 

Kroatia 

1. Normative arrangement of areas of work and authorities of security guards 
2. The use of technical protection devices 
3. Basics of Criminology and the rules of security  procedure 
4. Basics of communication 
5. Training in handling and shooting firearms 
6. The course in the application of physical strength, self- defense  
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Analysen av de grunnleggende treningsprogrammene viser en begrenset opplæring og omfang av 
myke ferdigheter, som er vist i Figur 2 nedenfor. Området kommunikasjon er dekket innen det 
obligatoriske opplæringsprogrammet i Makedonia, Norge, Romania, Slovenia og Kroatia, men de 
grunnleggende treningsprogrammer er begrenset i omfang og har ofte noen spesialiserte områder 
innen kommunikasjon, f.eks. krisekommunikasjon. 
 
Menneskerettighetsfeltet er inkludert i den grunnleggende opplæringen bare i Norge og Romania, 
og kun det norske regelverket har bestemmelser med krav om opplæring innen det å håndtere 
konflikter og blir sett på som viktig for private sikkerhetsvakter/vektere, kravene er inkludert i det 
norske grunnleggende treningsprogrammet for private sikkerhetsvakter/vektere.  

 
 
 
 Figur 2: Myke ferdigheter omfattes av grunnleggende opplæring i Makedonia, Norge, 

Romania, Slovenia og Kroatia  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yrket som sikkerhetsvakt/vekter blir mer og mer sammensatt og komplisert, dette skyldes ikke minst 
de til stadig vekslende utfordringer vi har i samfunnet generelt innen økonomiske utfordringer, 
migrant krisen, terrortrusselen osv. 
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Yrkesmessig stress har blitt et viktig tema og 
en viktig faktor i hele verden. En fersk 
undersøkelse utført av Yadav og Kiran (2015) 
fastslo at det var en signifikant sammenheng 
mellom yrkesmessig stress, holdning til arbeid 
og psykisk velvære for arbeiderne. Videre kan 
yrkesmessig stress være skadelig for 
mennesker, samfunn og organisasjon, høye 
nivåer av stress kan ha en negativ effekt på 
ansattes fysiske og mentale velvære og også 
påvirke ytelsen negativt. Studien undersøkt et 
utvalg på 180 sikkerhetsvakter disse var valgt 
fra tre områder: Banker, akademiske-
institusjoner og boligsikkerhet. Studien viser 
at Vektere lider av høyt stress, møter 
problemer/utfordringer, og er misfornøyd 
med jobben sin. Studien konkluderte med at 
yrkesmessig stress fører til utvikling av 
negative utslag for sikkerhetsvakter/vektere.  

 
Et annet aktuelt tema er internasjonale 
menneskerettigheter, de er spesielt relevante 
i denne perioden av migrasjon krisen. Den 
private sikkerhetssektoren med oppdrag for 
offentlige myndigheter vil være direkte 
involvert i aktiviteter knyttet til mulige brudd 
på menneskerettigheter og brudd på  
prosedyrene for bruk av makt og / eller 
skytevåpen. Det er derfor viktig at den private 
sikkerhetssektoren har kunnskap om og en 
klar forståelse av internasjonale 
menneskerettighetsnormer og standarder.  

 
Når man arbeider i ovennevnte miljø, er gode 
kommunikasjonsferdigheter forventet og 
anses å være en integrert del av 
Sikkerhetsvakten/vekterens daglige plikter. 
Det er nødvendig for en sikkerhetsvakt under 
hans / hennes jobb å kunne formidle et faglig 
budskap riktig, og så klart som mulig. 
(Maliwat, 2014) bransjen må vise et 
profesjonelt bilde, styrke bindeleddet mellom 
ytre/andre etater og bedriftens ansatte, vitne 
i retten, kommunisere med publikum osv er 
bare noen få eksempler på viktigheten av 
effektive kommunikasjonsferdigheter til 
sikkerhetsvakter/vektere (Zumbrum, 2006)  
Det er derfor viktig med et nytt sett med 
ferdigheter som er nødvendige for den private 
sikkerhetsbransjen fremover, med flere krav 
og forventninger som krever en mer proaktiv 
tilnærming, er det å innføre myke ferdigheter 

viktig for selve arbeidsmiljøet. Basert på 
forskning av de grunnleggende  
opplæringsprogrammer for private 
sikkerhetsvakter/vektere, er det tydelig et gap 
mellom behovet for tverrgående  kompetanse  
og den faktiske kompetansen som bør ligge til 
grunn i den private sikkerhetsopplæringen.   

 
Den private sikkerhetsbransjen står overfor 
mange utfordringer for å takle det 
eksisterende kompetansegapet for sine 
ansatte. Debatten omhandler hva som må til 
av transversale ferdigheter for private 
sikkerhetsvakter/vektere og som samtidig 
dekker interessene og behovet til arbeiderne 
på et individuelt nivå, på et lags nivå og på 
bedriftsnivå på den ene siden, samt hensynet 
til allmennheten på den annen side. Videre 
debatteres det hvem som kan gi den mest 
effektive treningen dvs. hvem som skulle være 
ansvarlig for utvikling av private 
sikkerhetsvakter/vekteres transversale 
ferdigheter og hvem skal være talsmann for 
selskapenes investeringer i opplæring på 
arbeidsplassen.  

 
En undersøkelse fra 2014 viste at SMB (små 
og mellomstore bedrifter, som flertallet av 
private sikkerhetsselskaper i 
prosjektpartnernes land er) har færre 
ressurser til å trene sine ansatte.  Det bør 
derfor være en systematisk tilnærming til myk 
kompetanseutvikling. Ett tilleggs argument for 
å etablere en generell policy er en 
undersøkelse gjennomført som en 
forberedelse til European Business Forum for 
fagopplæring 2014 som påpekte at bedrifter 
og bransjeorganisasjoner har inntrykk av at 
personer som uteksamineres fra 
yrkesopplæring / utdanning av ethvert yrke til 
en viss grad mangler transversale (myk) 
ferdigheter. Derfor bestemte vi oss for å 
undersøke myke ferdigheter som et tema som 
fortsatt ikke er utforsket mye, spesielt i 
forhold til den private sikkerhetssektoren, vi 
vil undersøke definisjoner, begrep og 
forståelse av tverrgående kompetanse i privat 
sikkerhetsopplærings politikk og læreplaner  
på tvers av de 5 prosjekt samarbeidsland, med 
fokus på hvordan disse retningslinjene er 
oversatt til praksis.  
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Undersøkelsen forsøkte å identifisere behovet 
for tverrgående ferdigheter og kompetanse i 
den private sikkerhetsbransjen, gjennom å 
undersøke hvordan tverrgående kompetanse 
blir sett, implementert, og tilpasset i den 
private sikkerhetsbransjen. I tillegg har vi 
prøvde å utforske hvilke tverrgående  
kompetanse som har videre behov for 
utvikling, samt felles trender i området av 
tverrgående  kompetanse i sektoren sammen 
med vellykket praksis.  
 
I lys av de ovennevnte mål og målsetninger 
for undersøkelsen er det viktig å være 
oppmerksom på at vårt arbeid er 
komplementært i den delen av definisjonen 
av myke ferdigheter til et felles prosjekt i 
Confederation of Private Security Services - 
CoESS med UNI Europa. Dette prosjektet ble 
kalt: "Utvikling av et europeisk utdannings 
Toolkit for tre  
 
Aktiviteter / Profiler:  
 
Mobiltjeneste, Alarm og alarmsentraler, 
flyplass sikkerhet.  

 
Imidlertid har dette prosjektet begrenset 
omfang og hadde kun fokus på tre 
jobbprofiler i den private sikkerhetssektoren, 
som først og fremst hadde tiltrukket seg 
oppmerksomhet på grunn av deres 
spesialområder. 
Bortsett fra disse tre aktivitetene er det 
private sikkerhets aktiviteter som er mer 
vanlige, private sikkerhetsprofiler som er mer 
generalisert, og derfor representerer en mye 
større mengde arbeidere (ca. 80% av de 
private sikkerhetsvakter/vektere). Vi opplever 
at disse arbeiderne ville ha stor nytte av jobb 
profiler og 'definisjon av kompetanse, 
ferdigheter og kunnskap, noe som igjen vil 
heve kvaliteten på sine ferdigheter og 
arbeidsutførelse, en meget stor andel er 
derfor berørt av vårt nye prosjekt. I denne 
forstand har vår undersøkelse et mye større 
omfang, og dekker alle viktige private 
sikkerhetsrelaterte jobb profiler og vil derfor 
være relevant for alle private 
sikkerhetsmedarbeidere, uavhengig av 
spesialisering.  
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METODIKK  
 

Datakilde: 
Dataen som presenteres i denne rapporten er skaffet gjennom primær kvalitativ forskning på 
transversal kompetanse fra private sikkerhetsansatte/vektere. Forskningen ble utført i et tidsrom på 
fire måneder: September-Desember 2016. I løpet av den første måneden, September 2016, ble 
databasen til målgruppen fra hver samarbeidsstat laget. Spørreskjemaer og intervjuer ble lagd og 
timeplaner per responderende gruppe for datasamling ble definert. Den andre måneden, Oktober 
2016, ble brukt til datainnsamling. Den tredje måneden, November 2016, ble dedikert til 
dataprosessering og dataoppsummering. Til slutt, i løpet av den fjerde måneden, Desember 2016, 
ble nøkkelfunnene i oppmålingene brukt til å skape et grunnlag for å formulere konklusjoner og  
Anbefalinger.  
Enheter av observasjons/responderende grupper: 
Private Sikkerhetsansatte/vektere, private sikkerhetsdirektører, allmennheten og relevante 
interessenter (NGO-er og akademiske institutter) ble bestemt som enheter under observasjon som 
hensikt for denne forskningen.  
Omfang: 
Omfanget til forskningen var begrenset til uformell kompetansetrening, eksisterende øvinger og 
arbeidsmarkedets behov i den private sikkerhetssektoren i fem land: Makedonia, Norge, Romania, 
Slovenia og Kroatia. Forskningen ga opphav for en sammenlikning av de fem grunnleggende 
treningene for private sikkerhetsansatte/vektere, i et forsøk på å bestemme det eksisterende 
grunnleggende treningsomfanget med hensyn til uformell kompetanse, spesielt i forhold til 
kompetanseegenskaper, håndtering av stress og normer og standarder for internasjonale 
menneskerettigheter. Videre prøvde forskningen å identifisere det eksisterende behovet for 
uformell kompetanse hos private sikkerhetsansatte/vektere til arbeidskraften og arbeidsmarkedet. 
Datainnsamlingsmetode:  
Forskerne hadde laget fire undersøkelsesinstrumenter, respektivt til de fire responderende 
gruppene:  
Spesiallagde spørreundersøkelser for private sikkerhetsansatte/vektere; Spesiallagde 
spørreundersøkelser for allmenheten; Strukturerte intervjuer med private Sikkerhetsdirektører og 
strukturerte intervjuer med relevante interessenter. For å sikre klare spørsmål på undersøkelsen, ble 
forståelige og relevante aspekter ved emnet i betraktning forhåndstestet av omtrent 20 personer 
per partnerorganisasjon fra de fem landene, for det meste av individer som ved tiden fulgte de 
grunnleggende private sikkerhetstreningene og/eller ansatte i organisasjonen. Designet til 
spørreundersøkelsen var kort og enkelt, det brukte flervalgsspørsmål og spørsmål med 
rangeringsskalaer og enighetsskalaer. Spørreundersøkelsene var internettbasert, laget av "Survey 
Monkey" verktøyet det ble også samlet data med feltarbeid. De strukturerte intervjuene var 
personlige og telefonintervjuer. Forskerne tok flere faktorer i betraktning som kan ha begrenset 
omfanget av forskningen, ting som: tid, tilgjengelige ressurser osv. 

 Grafisk fremstilling 3 :  Undersøkelsesinstrumentene for 4 responderende grupper 
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    Utvalg 
 
 
Utvalgsstørrelsen for undersøkelsen gjeldende spørreundersøkelsen for private 
sikkerhetsansatte/vektere og direktører var grunnet på den offisielle statistikkdataen for den private 
sikkerhetssektoren i landene til samarbeidspartnere, gitt av partnerorganisasjoner. Den private 
sikkerhetsansattes undergruppe hadde kun begrensninger til den private sikkerhetsansatte/vekteren 
(Ekskluderer de høyere nivåene av spesialiserte private sikkerhetsansatte/vektere, som alarm og 
responssentre, kontanter i transit offiserer osv). For direktørens undergruppe ble utvalgsstørrelsen 
bestemt gjennom antallet private sikkerhetsbedrifters medlemmer i partnerorganisasjonene, noe 
som begrenset utvalget til 1-2 direktører per bedrift. For de to andre responderende gruppene 
(Allmennheten og NGO's/Akademiske allmennhet) ble utvalgsgrupper skapt, respektiv til 
kjennetegnene til den nasjonale private sikkerhetssektoren. For disse responderende gruppene ble 
utvalget skapt av såkalte informerte (Utdannede) Allmennhet1 fra hovedsteder i de samarbeidende 
landene. 
For utregningen av utvalgsstørrelsen ble en feilmargin på 3%  og et 90% sikkerhetnivå brukt 
(Gjeldende om sikkerhet på at utvalget gjenspeiler målgruppen nøyaktig innen feilmarginen). 
Utvalgsstørrelsen for de responderende gruppene, ved bruk av "Survey Monkey" 
utvalgsstørrelseskalkulator er vist i tabell 3 nedenfor. 
 
 Table 3 - Sample Size  

 
  

Private 
sikkerhetsansatte/vekte

re 

 
Private sikkerhetsdirektører 

 
Allmennlig oppfatning 

 
 

 
Totalt 

antall PS 
arbeidere  

 
Utvalgsstø

rrelse 

 
Totalt antall  

PSCs 
(medlemmer) 

 
Utvalgsst
ørrelse 

 
Innbyggere I 
hovedstad 

 
Utvalgsstørr

else 

Makedonia  3.500 616 79 79-158 506.926 747 
Norge 12.000 704 160 160-320 458.390 746 
Romania 90.878 742 16 16-32 1.883.425 747 
Slovenia 6.551 671 87 87-174 279.156 746 
Kroatia 13.668 709 120 120-240 792.875 747 

 

 
 

                                                           
1  
Voksne med en univeristetsutdannelse, i topp 25 prosenten av inntektsbrakketten for sin aldersgruppen i sitt land, viser vanlig media 
konsummering og er engasjert i forretningsnyheter og offentlig politikk.... "Informert Allmenhet" har ikke bare mest sannsynlig en mening, 
men de er også mer sannsynlige å kunne stole på." (Berland, 2014) 
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FORSKNINGSRESULTAT 

  
                        Generell data og informasjon om den private sikkerhetssektoren for Makedonisk kontekst 

 
Land Generell informasjon    

Offisielt navn Republic of Macedonia 

Areal 25,713 km2 

Innbyggertall 2.107 millioner 

Populasjonstetthet 
81 per  
kvadratkilometer 

Hovedstad Skopje 

Valuta Macedonian Denar 

 
Privat sikkerhetssektor informasjon 

Totalt antall private sikkerhetsbedrifter på markedet 131 

Totalt antall private sikkerhetsansatte/vektere (PSCs) 3500 

Antall private sikkerhetsbedriftsmedlemmer I partnerorganisasjonen Chamber of Republic of 
Macedonia for privat sikkerhet 

72 

Antall obligatoriske timer med grunnleggende sikkerhetstrening 50 

 
Resultatene fra undersøkelsen ble anskaffet fra: 619 private sikkerhetsansatte/vektere; 101 private 
sikkerhetsdirektører; 749 publikum respondenter og 98 representanter fra NGO's og akademiske 
institutter fra de følgende målgruppene: 
NGOs list:
Ombudsman of Macedonia; Helsinki 
Committee for Human rights of the Republic 
of Macedonia; Research Center for Security 
Defense and Peace; Transparency 
Internacional Macedonia; Association for 
Emancipation; Solidarity and Equality of 
Women; Macedonian Young Lawyers 
Association;  Chamber of Psychologists the 
Republic of Macedonia; Center for Civil 
Communications; Institute for Human Rights 
Macedonian Occupational Safety and Health 
Association; Crisis Center "Hope"; Association 
for Citizen’s Tolerance and Cooperation; 
Association of Social Workers of the City of 
Skopje; Pactis Center for Strategies and 
Development; Give us Wings; Open The 
Windows; Open Gate - La Strada Macedonia; 
Metamorphosis Foundation; National  

 

Network to End 
Violence Against Women Domestic Violence; 
Women Civic Initiative – Antiko;  
Regional lesbian Forum “Sisters Outsiders”; 
Akcija Zdruzenska; Association "Novus”;  

 
Akademisk instituttliste: 
- Institute for Security 
- Defense and Peace 
- Skopje; Faculty of Security; Faculty of Law “Iustinianus Primus” 
- Skopje; Faculty of Psychology 
- International Slavic University -Gavrilo Romanovic Derzavin. 
 



12 
 

 
 
Generell data og informasjon om privat sikkerhetssektor for Norges kontekst 
 
Land generell informasjon   

Offisielt navn 
Kongeriket Norge (Kingdom of 
Norway) 

Areal 324,220 km2  

Innbyggertall 4.5 millioner (Juli 2001) 

Populasjonstetthet 14 per kvadratkilometer 

Hovedstad Oslo 

Valuta Krone (NOK); Crown 

 
Privat sikkerhetssektor informasjon 

Totalt antall private sikkerhetsbedrifter på markedet 160 

Totalt antall private sikkerhetsansatte/vektere 12000 

Antall private sikkerhetsbedriftsmedlemmer I partnerorganisasjonen Norwegian Federation of 
Service Industries, NHO SERVICE NHO  

115 

Obligatoriske timer med grunnleggende privat sikkerhetstrening 172 

 
 

Undersøkelsesresultatene ble hentet fra: 710 private sikkerhetsansatte/vektere; 170 private 
sikkerhetsdirektører; 418 publikum respondenter og 50 representanter fra NGOs og akademiske 
institutter i følgende målgrupper:

 

 
 

NGOs liste:  
- The Norwegian Business and Industry Security 
Council (NSR) 
- The Norwegian Industrial Safety 
Organization’s (NSO) 
-  The Norwegian Confederation of Trade 
Unions (LO) 
- The Norwegian Union of General Workers(NAF) 
- Directorate for Civil Protection and 
Emergency(DSB) 
- Norwegian Security Association (NoSIF);  
 
 
 
Akademiske institutter:  
- Police Academy 
- University Oslo(UIOA) 
- University Stavanger(UIS) 
- The arctic University of Norway(UIT) 
- The Centre for Risk Management and Societal Safety (SEROS) 
- Norwegian Business school(BI) 
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     Generell data og informasjon om privat sikkerhetssektor for Romanias kontekst 

 
Land generell informasjon   

Offisielt navn Kingdom of Romania 

Areal 238,391 km2 

Innbyggertall 19,94 million 

Populasjonstetthet 84 per  kvadratkilometer 

Hovedstad Bucharest 

Valuta Romanian Leu 

 
Privat sikkerhetssektor informasjon 

Totalt antall private sikkerhetsbedfrifter I markedet 1326 

Totalt antall private sikkerhetsansatte/vektere 90878 

Antall private sikkerhetsbedriftsmedlemmer I partnerorganisasjonen Romanian Security 
Industry Association (RSIA) 

16 

Obligatoriske timer med grunnleggende privat sikkerhetstrening 360 

 
Undersøkelsesresultatene ble anskaffet fra: 1312 Private sikkerhetsansatte/vektere; 127 private 
sikkerhetsdirektører; 387 publikum respondenter and 108 representanter fra NGOs og akademiske 
institutter i følgende målgrupper: 
 

NGOs liste: Atelierul de Zambete, 
SO.SI.SE.SA. Foundation, Young Initiative 
Association, Hermes Association, CENTRAS 
Constanta, LOC Foundation, SinVi Foundation, 
Speranta pentru Romania, ADRA Romania, JCI 
Romania, Bunul Samaritean Foundation, Stus 
Pass Community, NGO Community, CAN 
Brasov, ConsiSENS, Am Invins Cancerul, Roua 
Zambetului Association, Drumetii Montane, 
Crestem Idei, Galati Community Foundation, 
VOLUM Federation, VIP Romania, Vodafone 
Romania Foundation, Hercules Association, 
Caritas Romania, Helpautism Association, 
Catwalk Salon, ASAS Cluj-Napoca, Young 
Orthodox Christians Association Cluj, AA 
Romania, ACTEDO, ADAM Cluj, Pretuim 
Familia, Hans Spalinger Association, Ajutati 
Copiii Foundation, Casa Aksza Association, 
Alfa Group Association, Alternative 
Unmanitare, Association Nevazatorilor din 

Romania, Asociatia pentru Protejarea 
Handicapatilor Neuro-psihici Cluj, Asocierea 
pentru Recuperare si Consiliere in Adictii si 
Dependente ARCADE, Asistmed Family Help 
Association Cluj, Autism Transilvania 
Association, AWANA Manastur Foundation

 
Akademisk instituttliste:  
- Polytechnic University of Bucharest 
- University of Bucharest 
- Economical Studies Academy Bucharest 
- Ovidius University Constanta 
- Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
- Universitatea de Vest Timisoara.  
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           Generell data og informasjon om privat sikkerhetssektor for Slovenias kontekst        
 
Land generell informasjon   

Offisielt navn Republic of Slovenia 

Areal 20,273 km2 

Innbyggertall 2,063,077 

Populasjonstetthet 103 per km2 

Hovedstad Ljubljana 

Valuta Euro 

 
Privat sikkerhetssektor informasjon 

Totalt antall private sikkerhetsbedrifter I markedet 144 

Totalt antall private sikkerhetsansatte/vektere 6551 

Antall private sikkerhetsbedriftsmedlemmer I partnerorganisasjonen Zbornica za razvoj 
Slovenskega zasebnega varovanja (ZRSZV) 

87 

Obligatoriske timer med grunnleggende privat sikkerhetstrening 102 

 
 
 

 
Undersøkelsesresultatene ble anskaffet fra: 672 private sikkerhetsansatte/vektere; 107 private 
sikkerhetsdirektører; 749 publikum respondenter og 24 representanter fra NGOs og akademiske 
institutter fra følgende målgrupper:  
 
 
NGOs liste: 
- The Ombudsman of R Slovenia 
- The Commission of preventing corruption 
- The Agency for Employment of R Slovenia. 
 
Academic institution list: 
-  The list of active lecturers of proffesional 
contents 
- Faculty for Security 
- Department of defense. 
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                                      Generell data og informasjon om privat sikkerhetssektor for Kroatias kontekst 
 
Land generell informasjon     

Offisielt navn Republic of Croatia 

Areal 56,594km2 

Innbyggertall 4,29 million 

Populasjonstetthet 75,8 per km2 

Hovedstad Zagreb 

Valuta Croatian Kuna 

 
Kroatia privat sikkerhetssektor informasjon 

Totalt antall private sikkerhetsbedrifter I markedet 120 

Totalt antall private sikkerhetsansatte/vektere 13668 

Antall private sikkerhetsbedriftsmedlemmer I partnerorganisasjonen Hrvatski Ceh 
Zastitara 

45 

Obligatoriske timer med grunnleggende privat sikkerhetstrening 100 

 
 
Undersøkelsesresultatene ble anskaffet fra: 711 private sikkerhetsansatte/vektere; 149 private 
sikkerhetsdirektører; 117 publikum respondenter og 71 representanter fra NGOs og akademiske 
institutter fra følgende målgrupper: 
 
 
 
NGOs liste:  

- Croatian Association of Security Managers-CASM 

-  Croatian Republican Union of Workers –Protection   

- Croatian Union of Protection and Security & Main Union of 

Croatian Security Services 

- United Croatian guards  

Akademiske institutter liste: 

- Police Academy 

- Faculty of Political Science  

- ZagrebFaculty of Economics 

- RijekaPolytechnic College Velika Gorica 

- Institution Sigurnost Educa 

 
 

 
 

 

    
 

https://www.efri.uniri.hr/en
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     HOVEDFUNN  
       Diskusjon / Tolkning av resultater 

 
 
Hovedfunn fra undersøkelsen om transversal 
kompetanse hos private 
sikkerhetsvakter/vektere er presentert som et 
sammendrag for alle de 5 landene: 
Makedonia, Norge, Romania, Slovenia og 
Kroatia på fire områder: kommunikasjon, 
grunnleggende menneskerettigheter, konflikt 
takling og opplæringsbehov. For noen av 
aspektene av forskningens analyse ble 
resultatene fra de fire responderende 
gruppene ble behandlet i 2 

oppsummeringsrapporter, hvor hver rapport 
representerer 2 responsgrupper. Den første 
oppsummeringsrapporten ble laget på 
grunnlag av tilbakemeldingene fra 
sikkerhetsvakter/vektere som er ansett for å 
tilveiebringe en felles posisjon for sektoren. 
Den andre oppsummeringsrapporten 
representerer de to siste responsgruppene  
med tilbakemeldinger NGOs, akademia og 
publikum.
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Utvalg av private sikkerhetsvakter/vektere og private sikkerhetslederes  
spørsmål og svar: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan bør en vekter utføre sine 
arbeidsoppgaver i møte med 
publikum/innbyggere? 

a) Profesjonelt, høflig og med åpen 
dialog. 

b) Profesjonelt, myndig og med styrt 
dialog. 

c) Annet 
 

Hvordan bør en vekter kommunisere 
med publikum/innbyggere? 

a) Kommunikasjon/dialog bør 
være åpen, direkte og uformell. 

b) Kommunikasjon/dialog bør 
være styrt, indirekte og formell. 

c) Jeg vet ikke 

 

Opplever du at mangel på kommunikasjon 
med kollegaer, ledere og andre påvirker 
effektiviteten i å utføre arbeidet? 

a) Ja 
b) Nei 
c) Jeg vet ikke 

 

Området kommunikasjon ble undersøkt med en helhetlig tilnærming og 
undersøkte kommunikasjon internt og eksternt for sikkerhetsvakter/vektere 
og ledere, samt horisontal og vertikal kommunikasjon i de private 
sikkerhetsselskapene. Samtidig ble intern kommunikasjon mellom kolleger i 
selskapet og kommunikasjonen med underordnede og overordnede utforsket. 
I tillegg ble effekten av mangel på kommunikasjon eller inkonsekvens i verbal 
og ikke-verbal kommunikasjon og dennes påvirkning på effektivitet i arbeidet 
med private sikkerhets ansatte undersøkt. 
 
Kommunikasjon ut mot, og med publikum og kunder ble også undersøkt.  
 

Kommunikasjon 
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            Utvalg av NGOs, akademia, publikum spørsmål og svar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hvordan opplever du vektere fra den 
private sikkerhetsbransjen? 

a) Profesjonelle, høflige og 
gode på kommunikasjon 

b) Uhøflige, frekke og dårlige 
på kommunikasjon 

c) Annet 

 

Undersøkelsen viser at selv om 76 % av de private sikkerhetsvakter/vektere 
og ledere mener at de skal møte publikum gjennom å være “Profesjonelle, 
høflige og med åpen dialog” så er det allikevel nærmere ¼, 23 % som mener 
at de skal være “ Profesjonelle, myndige og med styrt dialog ”.  
I tillegg mener, 40 % av de samme respondent gruppene at vektere bør 
kommunisere styrt, indirekte og formelt.  
 
Derfor kan vi konkludere med at de ansatte i private sikkerhetssektoren , 
både arbeidere og ledere oppfatter sin stilling slik at kommunikasjon med 
publikum skal være formell, streng, avgrenset, sett opp i mot behovene for 
åpen, direkte og uformell kommunikasjon i møte med publikum. 
 
73 % av respondentene er tydelige på at mangel på eller dårlig 
kommunikasjon påvirker effektiviteten I å utføre arbeidet. Hvilket oppfattes 
som at respondentene forstår viktigheten av god og riktig kommunikasjon I 
forhold til utførelse av sitt arbeid. 
 
Publikum og de vekterne møter I sin arbeidsdag har en delt oppfatning av 
hvordan de opplever vektere til å kommunisere. 45 % positive mot 45% 
negative. 
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Utvalg av private sikkerhetsvakter/vektere og private sikkerhetsledere’ 
spørsmål og svar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lover og regler knyttet til personvern må 
følges og respekteres. 

a) Alltid, uavhengig av 
arbeidsgiver/kunders 
interesser. 

b) Gjennom en balanse mellom 
arbeidsgiver/kundens 
interesser sett opp i mot 
personvernet og 
menneskerettighetene. 

c) Nei, kun hvis det gjelder helt 
spesielle reguleringer/regler. 

Hvordan vurderer du viktigheten av vekterens 
kunnskap om, og oppfølging av de lover og regler 
som gjelder for mindreårige og andre sårbare 
grupper? 

a) Meget viktig 
b) Viktig 
c) Ikke viktig 

Grunnleggende 

menneskerettig-

heter 

Feltet Internasjonale grunnleggende menneskerettigheter var tema I alle 

respondent gruppene, vi ønsket å se hvor bevisste den private 

sikkerhetsbransjen var på dette viktige området, samtidig som vi undersøkte 

relevante øvrige respondenter og hvordan disse oppfattet at 

sikkerhetsvakter/vektere hadde kunnskap om og håndterte denne tematikken 

og om de ble oppdatert på eventuelle endringer/utvikling. 

Ved utførelse av tjeneste som vekter, bør dine prioriterte 

oppgaver også omfatte: 

a) Beskyttelse av grunnleggende 
menneskerettigheter og enkeltindividets frihet. 

b) Konsekvent å etterleve de lover og regler som 
regulerer sikkerhetsbransjen og vekteryrket. 

c) Beskyttelse av personvernet. 
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Utvalg av NGOs, akademia og publikum, spørsmål og svar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opplever du at vektere er kjent med 
grunnleggende menneskerettigheter og 
personvernet? 

a)  Ja 
b)  Begrenset 
c)  Neii 

Respondentenes meninger når det gjelder grunnleggende 
menneskerettigheter og personvernet indikerer at kun 35 % av private 
sikkerhetsvakter/vektere og deres ledere and managers anser beskyttelse 
av menneskerettigheter og personvernet som en prioritert når de utfører 
sine tjenester. Ett signifikant antall av respondentene, 59 % mener at man 
konsekvent skal etterleve de lover og forskrifter som regulerer 
sikkerhetsbransjen når de er på jobb. 6 % påpekte at beskyttelse av 
personvernet er en prioritert oppgave når de er på jobb. 
 
Det er viktig å understreke at 72% av respondentene mener det er "svært 
viktig" å ha kunnskap om og etterleve regelverket for de spesielle 
rettighetene til barn / mindreårige og andre sårbare grupper (eldre, 
gravide kvinner, innvandrere, flyktninger, etc.) dette viser deres 
bevissthet for de rettighetene disse sårbare gruppene har. 
 
NGOs, akademia, publikum og allmennhetens respondenters syn på 
private sikkerhetsvakter/vekteres bevissthet om de grunnleggende  
menneskerettigheter  og friheter uttrykker bare 32% tillit, versus 68% 
med tanke på at private sikkerhetsvakter/vektere har begrenset eller 
ingen kjennskap til de grunnleggende  menneskerettigheter  og friheter. 
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Utvalg av private sikkerhetsvakter/vektere og private sikkerhetslederes’ 
spørsmål og svar: 

 
 
         

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                        
 Utvalg av NGOer, akademia publikum spørsmål og svar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opplever du å bli stresset (fysisk, psykisk), 
redd eller presset under uforutsigbare 
situasjoner på arbeidsplassen? 

a) Ja, alltid 
b) Noen ganger, når det er spesielt kritisk 
c) Nei, aldri 

 

Opplever du å være utsatt for negative 
reaksjoner og kritikk fra publikum når du 
utfører dine arbeidsoppgaver? 

a) Ja, ofte 
b) Nei, nesten aldri  
c) Noen ganger 

 

Mener du vektere er i stand til å håndtere 

stressede situasjoner på jobb som skyldes 

uforutsette hendelser? 

a) De håndterer stress på arbeidsplassen 

meget godt. 

b) De håndterer stress på arbeidsplassen 
meget dårlig, 

c) De håndterer stress på arbeidsplassen 

noen ganger, begrensede muligheter. 

 

Feltet konflikt takling ble undersøkt direkte, for å se om de private 
sikkerhetsvaktene/vekterne og deres ledere mener at de jobber i et stressende  
arbeidsmiljø. Samtidig ønsket forskerne å finne ut om den private 
sikkerhetssektoren er utsatt for negativ offentlig kritikk, som igjen kan initiere 
stress som er påvirket av opinionen  
 
Forskningen viser begrenset opplæring for private sikkerhetsvakter/vektere i 
stressmestring. 73% av respondentene opplever at de alltid eller ofte er under 
stress på arbeidsplassen. Samtidig uttrykker 27 % av respondentene at de aldri 
føler at de jobber I et stressende arbeidsmiljø, noes om reiser spørsmålet om de 
er denne utfordringen bevisst eller om det skyldes det faktum at de jobber I 
arbeidsmiljøer hvor dette ikke er en utfordring. I tillegg gir 63% av 
respondentene uttrykk for at de hadde vært utsatt for negative offentlige 
kritikere om sine arbeidsoppgaver.  
53% av respondentene fra  NGOer, akademia,  offentlige og allmennheten  

mener at private sikkerhetsvakter/vektere ikke er i stand til eller har begrensede 

muligheter til å håndtere stress og stressende situasjoner. 

Konflikt 

håndtering 
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 Tabell 4: Prioriterte områder for ekstra opplæring 
 
 

 Områder med behov for ekstra opplæring 

1 2 3 4 

Makedonia  Ikke verbal kommunikasjon 
 

Verbal 
kommunikasjon 
 

Håndtering av stress 
 

Menneskerettigheter 
 

Norge Ikke verbal kommunikasjon 
 

Verbal 
kommunikasjon 
 

Menneskerettigheter 
 

Håndtering av stress 
 

Romania Verbal kommunikasjon 
 

Rettslige prosedyrer 
 

Menneskerettigheter 
 

Forretningsetikk 
 

Slovenia Verbal kommunikasjon 
 

Håndtering av stress 
 

Ikke verbal  
Kommunikasjon   
 

Menneskerettigheter 
 

Kroatia Verbal kommunikasjon 
 

Begrensninger i  
eiendomsretten 
 

Håndtering av stress 
 

Mellommenneskelig 
kommunikasjon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forskningen på transversal kompetanse hos private sikkerhetsvakter/vektere  
har undersøkt opplæringsbehovet innen myke ferdigheter. 
Tabell 4 under viser de 4 prioriterte områder som de private 
sikkerhetsvaktene/vektere mener de har behov for ekstra opplæring i. Selv om 
respondentene ble bedt om å identifisere bare tre områder, viste analysen 
bestemt at private sikkerhets ansatte fra tre av 5 land hadde oppført verbal og 
ikke-verbal kommunikasjon som prioriteringer for ekstra opplæring. I denne 
forstand har forskerne tatt de to områdene som en, og tilsatt det fjerde 
området. Forskningsresultatene viser at i alle fem land: Makedonia, Norge, 
Romania, Slovenia og Kroatia er første prioritert mer opplæring innen 
kommunikasjon slik sikkerhetsvakter/vektere selv ser det. Tatt i betraktning at 
den verbale og nonverbale kommunikasjonen regnes som ett emne, er de 
påfølgende områdene prioriterte for mer opplæring, stress og grunnleggende 
menneskerettigheter.  Vi vil påpeke at rumenske private 
sikkerhetsvakter/vektere hadde oppført saksbehandling i rettslige prosedyrer 
som andre satsingsområde for opplæring, samt forretningsetikk som fjerde 
området. Samtidig ønsket kroatiske private sikkerhetsvakter/vektere å lære 
mer om eiendomsrett, de var også opptatt av mellommenneskelig  
kommunikasjon, som er tatt i betraktning under det generelle innen 
kommunikasjon. 
  
 

Opplærings 

behov 
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Etter analyse av forskningsresultater fra de ansattes og lederes respondentgrupper er det flere 
forskjeller som kan bemerkes. Begge grupper vurderer verbal kommunikasjon som førsteprioritet for 
økt opplæring, med 58,9% av de ansatte og 60,5% av lederne. Lignende resultater finnes om temaet 
menneskerettigheter, med 40,1% av de ansatte og 38,1% av lederne. En forskjell på mer enn 7% er 
funnet om problemet stress der ledere uttrykker større bekymring for dette feltet enn de ansatte. 
Figur 4 nedenfor viser en sammenligning av de ansattes og ledernes svar om sine opplæringsbehov.  
I tillegg har vi gjort en sammenligning av opplæringsbehov for private sikkerhets ansatte og ledere 

fra alle 5 land, der det er tydelig fokus på temaene: verbal kommunikasjon, håndtering av stress og 

grunnleggende menneskerettigheter, som er vist i figur 5 nedenfor. 

 

 Figur 4: Ansatte og lederes prioritering av opplæringsbehov 
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 Figur 5: Opplæringsbehov for private sikkerhetsvakter/vektere og ledere vedrørende myke 

ferdigheter.  
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 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER, 
KONKLUSJON OG ANBEFALINGER. 

 
 

Under Forskningen på tverrgående  
kompetanse for private 
sikkerhetsvakter/vekterel  har vi funnet en 
betydelig etterspørsel etter opplæring i myke 
ferdigheter blant de private sikkerhetsansatte, 
for de av landene som i sin grunnleggende 
opplæring ikke dekker myke ferdigheter tilsier 
dette at det bør innføres i 
treningsprogrammet. Samtidig, i de landene 
som har grunnleggende opplæring som 
dekker konkrete aspekter ved myke 
ferdigheter, var ekstra trening etterspurt. 
En av de mest betydningsfulle  funnene i 
denne studien er betydningen av kunnskap 
om internasjonale menneskerettigheter, 
normer  og standarder. Ifølge 
Verdenserklæringen om 
menneskerettighetene, har ikke bare 
regjeringen, men også bedrifter, det sivile 
samfunn og enkeltpersoner et ansvar for å 
fremme og respektere menneskerettighetene. 
Denne studien viser at den private 
sikkerhetssektoren er villig til og forberedt på 
å bidra med positive tiltak for å øke respekten 

gjennom å høyne kvalitet og omfang på 
opplæring av arbeidsstyrken innen  
grunnleggende menneskerettigheter. 
Herunder også de grunnleggende  sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter for alle mennesker. Resultatene av 
denne studien viser også at i de 5 
samarbeidslandene (Makedonia, Norge, 
Romania, Slovenia og Kroatia) er det ingen av 
landenes opplæringsprogram som inkluderer 
stress management problemer godt nok. 
Tatt i betraktning at stress på arbeidsplassen 
kan ha en negativ og skadelig innvirkning på 
de ansatte og organisasjonen, er det viktig å 
vektlegge nødvendigheten av å utdanne og 
trene de ansatte for dette. Videre har 
tjenesten den private sikkerhetssektoren  
utøver blitt dramatisk endret med blant annet 
å håndtere de skiftende og krevende tider 
som følge av migrant krisen og terrorist 
trusler og angrep. Derfor må stress 
management for de private 
sikkerhetsvaktene/vekterne  få økt  
oppmerksomhet.  

 
 
 
 
 
 
Med tanke på det ovennevnte  opplever vi en tydelig økning i etterspørsel etter myke ferdigheter for 
private sikkerhetsvakter/vektere, med hensyn til stress management, kommunikasjonsferdigheter  
og grunnleggende menneskerettigheter. 

 
I kan derfor gi følgende konklusjon:  

 Den økende betydningen av myke ferdigheter i moderne private sikkerhetsvakter/vekteres 
arbeidsmiljø oppstår som følge av endringer i de globale leve- og arbeidsvilkår , noe som i de 
fleste arbeidsmiljøer kan resultere i yrkesmessig  stress, upassende eller ingen 
kommunikasjon, både blant private sikkerhetsvakter/vektere og med kunder, eller annen 
ekstern samarbeidspartnere og allmennheten. 
 

 Betydningen av myke ferdigheter for bedrifter har fått betydelig oppmerksomhet fra ledere 
/ ledere på private sikkerhetsselskaper, akademisk publikum, i forhold interessenter og 
allmennheten; 
 

"Myke ferdigheter refererer til et bredt sett av ferdigheter, 

kompetanse, atferd, holdninger og personlige egenskaper som 

letter navigering i eget og andres miljø, i samarbeid med andre, 

bidrar til gjøre det bra og nå sine mål. " Lippman et al (2015) 



26 
 

 Utvikling og investering i myke ferdigheter er viktig for eksisterende ansatte for å takle 
skiftende tider, men også for å bidra til karriereutvikling og personlig kompetanseutvikling. 
 

 Behovet for å ha gode kommunikasjonsevner vektlegges  i vakttjenester på grunn av deres 
behov for samarbeid med offentlige myndigheter og øvrige medarbeidere (kollegaer og 
ledere), kunder og deres ansatte eller andre fagfolk som statlige tjenestemenn, politi, 
etterforskere og andre.  

 
 Private sikkerhetsvakter/vektere må følge de prosedyrer og retningslinjer som gjelder i 

selskapet de er ansatt i og er ofte i en posisjon der de må forklare disse til andre mennesker, 
for å uttrykke instruksjoner eller kommandoer som må følges i mange forskjellige 
situasjoner. 
 

 Private sikkerhetsvakter/vektere arbeider i stressende forhold, med varierende ansvar og 
press og lider tidvis av høyt stress når de står overfor et problem, noe som igjen kan føre til 
utvikling av negative reaksjoner for sikkerhetsvakter/vektere personlig og i forhold til deres 
profesjonelle og private omgivelser. 

 
 Det er en tydelig mangel på grunnleggende opplæring innen menneskerettigheter for 

private sikkerhetsvakter/vektere. Samtidig er det et behov for å øke de private 
sikkerhetsvaktenes/vekternes evne til å utføre jobben sin innen dette området, og da 
behøver de økt kunnskap om internasjonale standarder for menneskerettigheter. 
 
 

Anbefalingene under, kommer fra en mangesidig studie som inkluderer en omfattende 
gjennomgang av forskning, samt et bredt omfang av innspill fra den private sikkerhetsbransjen 
og andre interessenter. 
 
På grunnlag av dette har vi formulert tre generelle anbefalinger: 
 
 Lag et rammeverk for å definere, utvikle og vurdere (formelt og uformelt) den private 

sikkerhetssektoren opplæringsbehov for relevante myke ferdigheter; 
 

 Inkluder myke ferdigheter i grunnleggende opplæringsprogrammer for sikkerhetsbransjen; 
 

 Forbedre kontakt og koblinger mellom politikere, myndigheter, opplæringsinstitusjoner og 
private sikkerhetsselskaper for økt samarbeid og for å sikre kompatibiliteten til 
opplæringsprogrammer og arbeidsmarkedets behov. 
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