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Bilaga 
 
 
I ALLMÄN DEL    (MINST 4  TIMMAR) 
 
1. Grunder för användning av maktmedel 
 1.1  Bestämmelser om maktmedel och maktmedelsredskap 

 * bl.a. strafflagen och lagen om privata säkerhetstjänster 
1.2  Maktmedel 

1.2.1  Principen om minsta möjliga olägenhet 
  1.2.2  Situationer då maktmedel används 
1.3   Väktarens maktmedelsredskap 
  1.3.1  Användningen av lättare redskap 
  1.3.2  Handbojor och batonger 
  1.3.3  Teleskopbatong 
  1.3.4  Gasspray 
  1.3.5  Skjutvapen 
1.4  Väktarens rätt att bära maktmedelsredskap 

 
2. Personbeteende 

2.1  Grundbeteende i vålds- och krissituationer 
2.2  Störd personlighet 
2.3  Narkotika- och alkoholpåverkat beteende 
2.4  Utvecklingsstadier i en ung människas beteende 
2.5  Stressens inverkan på verksamheten och hur stress kan hanteras 
2.6  Ordlös kommunikation 
2.7  Objektivitet och försonlighet som beteendeform 
2.8  Målinriktad diskussion 

 
3.  Skriftligt prov i utlärda färdigheter 

* minst 60 % av antalet maximipoäng bör uppnås 
 
II SÄRSKILD DEL 
 
UTBILDNING I ANVÄNDNINGEN AV TELESKOPBATONG (Minst 5 timmar) 
 
1. Teleskopbatong 

1.1  Teleskopbatongens uppbyggnad och modeller 
1.2  Ibruktagande, underhåll och problem 
1.3  Farligheten i slag med teleskopbatong  

* slagets hastighet, den fysiska konstitutionen hos den som är föremål för en åtgärd 
samt personens klädsel, storleken på och den fysiska kraften hos den som slår, ba-
tongmaterial, träffområde, grepp om batongen, träffvinkel 

 
2. Användning av teleskopbatong 

2.1  Bärande av teleskopbatong och hölstertyper 
2.2  Föregripande samt beredskap för avvärjningssituationer 
2.3 Områden där slag får träffa och förbjudna områden 

* områden där slag i första hand får träffa; de stora musklerna i extremiteterna, t.ex. 
lårmusklerna samt biceps och triceps 

* förbjudna områden; huvudet, nacken, halsen och luftstrupen, ryggraden, njurarna, 
könsorganen samt genom stick bröstkorgen och magen 
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2.4  Användning och ordergivning i olika situationer 
* varning om att batongen kommer att användas, framtagande, utfällande av ba-

tongen, slag 
* grundteknik, avståndsteknik, framtagande, utfällande, ihopfällande, det rätta sättet 

att slå 
* avvärjande och slag; parering uppifrån och nerifrån, parering från sidan, slag med 

den starkare handen, slag med den stödjande handen, bringande av en person ur 
balans med batongen 

2.5  Övning i att använda batongen 
* övning i ordergivning, grundteknik samt avvärjanden och slag, minst 10 öv-

ningsmoment 
2.6  Förstahjälp och eftervård vid användning 
2.7  Rapportering 

 
3. Prov 

3.1  Skriftligt prov i utlärda färdigheter 
* minst 60 % av antalet maximipoäng måste uppnås 

3.2  Kunskap i att använda teleskopbatongen 
* det skall konstateras att den som utbildas behärskar ordergivning, grundteknik 

samt slag och avvärjanden 
* ordergivning och grundteknik; en fiktiv angripare närmar sig genom verbala hot, 

men han varken slår eller sparkar: den som utbildas skall ge order till angriparen, 
ta fram teleskopbatongen och fälla ut den, med hjälp av avståndsteknik och ba-
tongen få angriparen att vackla och hålla honom borta från farozonen för den at-
tack som är riktad mot den som utbildas 

* slag; en fiktiv angripare närmar sig hotfullt viftande med knytnävarna: den som 
utbildas skall utöver det som nämns i punkten ordergivning och grundteknik slå 
angriparen med batongen tillräckligt hårt på de områden på kroppen som är tillåt-
na för av avvärja anfallet; före ordern om aktion skall teleskopbatongen vara i 
fickan eller ihopfälld i hölstret 

 
UTBILDNING I ANVÄNDNINGEN AV GASSPRAY    (MINST 5 TIMMAR) 
 
1. Väktare som innehavare/användare av gasspray 

1.1  Viktiga bestämmelser om gasspray i skjutvapenlagen 
1.2  Väktares rätt att anskaffa och inneha gasspray 
1.3  Användning av gasspray i arbetsuppgifter 

 
2. Ämnen i gasspray 

2.1  Tårgasens olika former, egenskaper och effekter 
2.1.1  CN 
2.1.2  CS 
2.1.3  CN/CS/OC 
2.1.4  OC 

2.2  Säkerhets- och vattenspray 
 
3. Gasspray 

3.1  Sprayens uppbyggnad och egenskaper 
3.2  Garantitidens betydelse 
3.3  Gasens koncentrationer/styrka  
3.4  Förvaring av gasspray 
3.5  Erfarenheter av och jämförelser mellan användningen av olika gaser 
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3.6  Val av personlig spray 
3.7  Illegala gassprayer (bl.a. smugglade) 

* risker och straff för innehav 
 

4. Användningen av gasspray 
4.1  Begränsningar i användningen 
4.2  Bärande och hölstertyper 
4.3  Föregripande samt förberedelser med tanke på avvärjningssituationer 
4.4  Skjutavstånd och mål  
4.5  Riskgrupper som föremål för användningen 
4.6  Användning och ordergivning i olika situationer 

* grundpositioner 
* rörelser 
* teknik för framtagande 
* sprayteknik 
* teknik för förhindrande av avväpning 

4.7  Praktisk övning 
4.7.1 Med vattenspray, minst 15 duschar 

* fast mål; på stället, i rörelse 
* avvärjning av fiktivt anfall 

4.7.2  Med gasspray 
* avvärjning av fiktivt anfall, minst 10 duschar 

4.8  Förstahjälp och eftervård i användningssituationer 
4.9  Rapportering 

 
5. Prov 

5.1  Skriftligt prov i utlärda färdigheter 
* minst 60 % av antalet maximipoäng skall uppnås 

5.2  Behärskande av användningen 
* med vattenspray på godtagbart sätt 5 duschar, varav 2 duschar, sprayade från stil-

lastående, skall träffa ett område som är 10 cm i diameter på 1,5 meters avstånd 
och 2 duschar i långsam promenadtakt ett område som är 15 cm i diameter på 
1,5—5 meters avstånd samt 1 dusch nedre delen av ansiktet på den som anfaller 

* med gasspray 5 duschar på godtagbart sätt i syfte att stoppa en anfallande person 
så att duscharna har en avgörande betydelse vid avvärjandet av anfallet 

 
UTBILDNING I ANVÄNDNINGEN AV SKJUTVAPEN   (MINST 24 TIMMAR) 
 
1. Väktaren som innehavare/användare av skjutvapen (6 timmar) 

1.1  Viktiga bestämmelser i skjutvapenlagen 
1.2  Väktarens rätt att anskaffa och inneha vapen 
1.3  Förvaring och överlåtelse av vapen 
1.4  Bärande av vapen i arbetsuppgifter 
1.5  Ordlös kommunikation i fråga om utrustning och skjutvapen 
1.6  Nödvärn 
1.7  Situationer då vapen används, beslutsfattande och former av vapenanvändning 
1.8  Påföljder av vapenanvändning 
1.9  Rapportering 

 
2. Vapen- och utrustningsteknik (2 timmar) 

2.1  Vapentyper och deras egenskaper 
2.2  Patrontyper och deras egenskaper 
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2.3  Utrustningsbälte och vapenhölster 
2.4  Underhåll och service av vapen och utrustning 

 
3. Vapenhantering och användning av vapen (8 timmar) 

3.1  Säker hantering 
3.2  Laddning och tömning 
3.3  Kontroll av funktionsdugligheten och de vanligaste felen och störningarna 
3.4  Eliminering av störningar 
3.5  Hölsterteknik, grundgrepp och rörelseserier 
3.6  Beredskap för användning av skjutvapen 
3.7  Grundrörelseteknik 
3.8  Varning om eventuell användning av skjutvapen 
3.9  Dragning och hölstring av vapen 
3.10  Siktande och avfyrningsteknik 
3.11 Användning av lampa när vapen används 

 
4. Övning i vapenanvändning (7 timmar) 

4.1  Grundskjutning, minst 200 skott 
4.2  Reaktion på det skedda, minst 50 skott 

  Övningarna skall utföras i serier på högst 50 skott. Tiden mellan serierna skall vara  
  minst 30 minuter 

 
5. Prov (1 timme) 

5.1  Skriftligt prov i färdigheter som lärts ut enligt punkterna 1—3 
* minst 60 % av antalet maximipoäng bör uppnås 

5.2  Kontroll av skickligheten i hanteringen av skjutvapen och av skjutskickligheten, i an- 
slutning till vilken ett godkänt utförande krävs inom 3 månader efter det att den ovan 
avsedda utbildningen (punkterna 1—4) avslutats.  
* säker hantering av vapnet bör konstateras 
* nedan nämnda skjutning utförs i en tavla, där resultatet utgörs av träffarna på ett 

område i storleken A 4 i lodrätt läge 
* grundskjutning; under 15 sekunder skall från stillastående skjutas 6 riktade skott 

på 10 meters håll; godkänt resultat förutsätter att alla skott träffat på ovan nämnda 
område 

* reaktion på det skedda; 4 skott skall skjutas på 5—10 meters avstånd inom 15 se-
kunder från skjutordern; före skjutordern skall vapnet vara hölstrat och före skjut-
ningen skall varning ges om att vapnet eventuellt kommer att användas; godtag-
bart resultat förutsätter att alla skott träffar ovan nämnda område 

 
6. Tilläggsutbildning med anledning av underkänd prestation i provet (punkt 5.2) i anslutning  

till kontrollen av skickligheten i hanteringen av skjutvapen och av skjutskickligheten 
6.1  Tilläggsutbildning med anledning av fel och brister som konstaterats i provet i anslut 

ning till kontrollen av skickligheten i hanteringen och av skjutskickligheten 
6.2  Minst 50 skott i anslutning till grundskjutning 

 
Provet i anslutning till kontrollen av skickligheten i hanteringen av skjutvapen och av 
skjutskickligheten kan avläggas på nytt en gång utan fullgjord tilläggsutbildning enligt punkt 
6. Fullgjord tilläggsutbildning berättigar väktaren att försöka få godkänt resultat i det prov 
som ansluter sig till kontrollen av skickligheten i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklig-
heten två gånger. 
 


