
 
 
 
 
 
Kursplan för Allmän kurs med Polisförberedande Profil & Väktare 
 
Kursen utgörs av uppskattningsvis 32 veckors rena teoristudier, med 14 lektioner 
profilämnen/vecka, totalt c:a 440 lektioner, plus ett antal hela veckor som avsätts för 
delkurser inom Väktarutbildningen  
 
När tidsmåttet lektioner (lkt) används nedan avser det 40 minuter/lektion.  
Annars avses klocktimmar, (t). 
 
Kursplan & innehåll, profildelen 
Moment      Tid 
 
Kriminologi och kriminalitet    90 lkt 
Orsaker till brottslighet 
Teorier som förklarar varför en del människor hamnar i kriminalitet  
Åtgärder med anledning av brottslighet 
Förebyggande arbete 
 
Juridik      60 lkt 
En grundläggande introduktion i juridik, brottsbalk,  
förutsättningar för Påföljdssystemet mm 
Rättsvård, översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete,  
påföljdssystemets uppbyggnad 
 
Psykologi & sociologi     100 lkt 
Få kunskap om psykologins olika begrepp och arbetsområden. Samt få förståelse för hur 
människan utvecklas och socialiseras och hur individ och grupp påverkar varandra.  
I sociologin få insikt i och kunna reflektera över hur sociala relationer och sociala processer 
påverkar samhället och bekanta dig med det socialpsykologiska fältet och dess 
användningsområden.  
 
Drogberoende och behandling,        8 lkt 
droger och beteende, internationell drogtrafik 
 
Fysträning, idrott, teori i träningslära, kost och stresshantering  100 lkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profilveckor 
Startvecka, där vi lär känna varandra,    40 t 

gör upplevelser tillsammans mm aug  

Segling, 2 dagar med övernattning, sept/okt   16 t 

Slutdagar, juni     24 t 

Profilveckor, studiebesök, polisbesök, domstol/rättegång, fängelse mm 40 t 

Att vara polis, arbetsförhållanden, etik m.m 

Utspritt under läsåret 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Väktarutbildningen 
Väktarutbildningen, som ingår i den totala profilen, och bedrivs i  
samarbete med BYA -  Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd – väktarskola  
har en egen särskilt utvecklad kursplan. 
Kursen är indelad i tre olika kursblock, och kursinnehållet beskrivs mer detaljerat nedan, 
med ungefärlig tidsomfattning per moment. 
 
VU1      5 + 4 dagar 

• Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet 8 tim 
• Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 4 tim 
• Bevakningsjuridik 16 tim 
• Konflikthantering & självskydd 8 tim 
• Handfängsel 4 tim 
• Bevakningstjänst 10 tim 
• Akutsjukvård 6 tim 
• Tekniska hjälpmedel 8 tim 
• Brand 10 tim 
• Yrkesetik och moral 8 tim 
• Arbetsmiljö 2 tim 
• Skriftligt och praktiskt prov 4 tim 

 
Praktisk yrkesträning 160 tim    4 veckor 
Praktikveckorna bedrivs inom olika bevakningsföretag,  
och kommer vara utspridd under läsåret, med 1 – 2 veckor i taget. 
 
VU 2      5 dagar 

• Bevakningsjuridik 8 tim 
• Bevakningstjänst 8 tim 
• Konflikthantering & självskydd 8 tim 
• Arbetsmiljö 8 tim 
• Rättsvårdande myndigheter 2 tim 
• Droger 2 tim 
• Skriftligt och praktiskt prov 4 tim 

 


