
Laserpekare 
Laserpekare är en bärbar laser som främst är avsedd för att användas som pekverktyg vid till 
exempel föreläsningar. 

Det finns laserpekare med olika styrkor. Kännetecknande för en laserpekare är att den är lika 
stor som en penna eller en ficklampa. 

När det gäller lasrar i klass 3R, 3B och 4 är de så starka att de kan orsaka allvarlig bländning 
och ge skador på ögat innan vår blinkreflex reagerar. Sådana lasrar kan ge ögonskador på 
avstånd på upp till cirka 20 meter. 

 

Specifikt för starka laserpekare är att: 

• De tillhör laserklass 3R, 3B och 4, men en uteffekt över 1 mW.  
• De har en grön, röd, lila eller blå stråle. 
• Strålen syns bra i luften.  
• Den kan ge upphov till skador på ögat.  
• Det krävs tillstånd för att tillverka, inneha, använda, förvärva, upplåta, överlåta eller 

till Sverige föra in starka laserpekare.  

Råd vid användning av laserpekare: 

• Rikta aldrig strålen från en laserpekare mot en annan person. Det gäller oavsett 
styrkan på laserstrålen.  

• Rikta aldrig laserpekare upp mot flygplan eller i närheten av flygplan. Det kan störa 
piloterna. Detta gäller även för förare av andra fordon.  

Regler för laser: 

• För att få hantera starka laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4 krävs tillstånd från 
Strålsäkerhetsmyndigheten.  

• Det krävs också tillstånd för att få använda lasrar i 3B och 4 för underhållning, 
konst och reklam.  

• Tänk på att alla lasrar ska vara märkta med laserklass. Lasrar i klass 2 och uppåt ska 
även ha varningstext och varningssymbol.  



• Det finns även regler för hur lasrar får användas på arbetsplatser, liksom för 
arbetsgivarens skyldighet att skydda arbetstagare från oönskade konsekvenser av laser. 

Läs mer om laser på arbetsplatser på Arbetsmiljöverkets webbplats 

En översikt över vad en typisk laserpekare bör vara utrustad och märkt med framgår av 
tabellen nedan. En cirkel o i tabellen markerar att kraven på säkerhetsutrustning, märkning 
och information ska vara uppfyllda 

 

 

 

  

http://www.av.se/teman/laser/


Ansök om tillstånd 
För att få använda lasrar i laserklass 3B och 4 i samband med exempelvis lasershower eller på 
nattklubbar krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Från och med 1 januari 2014 
krävs även tillstånd för att hantera starka laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4. Tillstånd 
beviljas om det finns förutsättningar för att kraven i laserföreskriften kan uppfyllas. 

Enligt föreskriften SSMFS 2012:4 ska ansökan innehålla uppgifter om : 

• den avsedda verksamheten eller syftet med innehavet 
• tid och plats för verksamheten eller innehavet 
• uppgifter om lasertyp och dess stråldata  
• sökandes namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer 
• namn på den person som utsetts vara kontaktperson med myndigheten 
• sökandens förutsättningar att uppfylla skyldigheterna i 3 och 4 §§. 

Om ansökan avser användning för underhållning, konst eller reklam ska den dessutom 
innehålla en skiss över området som visar strålfältet i förhållande till åskådarna. 

 Ansökan om tillstånd för laser 

Kostnaden för ett lasertillstånd är 5 600 kronor per år eller per tillfälle. Kostnaden för ett 
tillstånd avseende laserpekare med maximal uteffekt på 30 mW är 500 kronor per 
tillstånd. Tillstånden kan gälla upp till tre år.  

 

 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/anvandning-och-innehav-av-laser-ansokan-om-tillstand.pdf
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