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Grunder för polisiärt arbete 

 

Kurskod: UPUX11 

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 

Huvudområde: - 

Nivå: - 

Programtillhörighet: Kursen utgör första terminen, 20 veckor av polisutbildningen. 

Uppdragsutbildning från Polisen 

Fastställande: Kursplanen har fastställts av föreståndare 2018-11-26. Gäller från vårterminen 2019. 

Förkunskapskrav: För att antas till kursen krävs att studenten är antagen till polisutbildningen. 

Betygsgrader: U, G, VG  

Innehåll 

Kursen utgör första terminens studier inom både den campusförlagda och den distansbaserade 

polisutbildningen. Där skillnader avseende innehåll och undervisnings- och examinationsformer 

föreligger mellan campus- och distansutbildning, anges det nedan.  

Kursen innehåller följande moment och innehåll: 

Moment 1. Polisens roll och uppdrag i samhället (5 veckor) 

I momentet presenteras utbildningen, målen, de pedagogiska formerna och kraven som ställs på 

studenten. Studenten introduceras till ett vetenskapligt förhållningssätt. Polisens uppdrag och 

polisrollen diskuteras liksom de demokratiska och etiska fundament som uppdraget vilar på. Olika 

aspekter av polisiär yrkesetik introduceras. Frågor kring det demokratiska samhället och 

rättssäkerheten behandlas. Den svenska rättsstaten med tonvikt på mänskliga rättigheter och det 

europeiska samarbetet studeras och diskuteras liksom det svenska statsskicket samt beslutsordning 

och kontroll inom den offentliga förvaltningen. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna 

lärprocessen i relation till momentets innehåll och form vid ett portfolioarbete.  

Förväntade studieresultat:  
 
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  
 
Avseende kunskap och förståelse 
 

 Förklara polisens uppdrag och roll i det svenska samhället  
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 Beskriva demokratins grundvalar och rättsstatens organisation såväl nationellt som 

internationellt 

 Redogöra för och förklara den roll mänskliga rättigheter spelar i polisarbete 

Avseende färdighet och förmåga 

 Tillämpa källkritik på olika typer av information och förklara betydelsen av ett vetenskapligt  
förhållningssätt i polisiärt arbete 

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

 Reflektera över sitt eget lärande i relation till momentets innehåll och form   

 
Examination 
 
I campusutbildningen examineras de förväntade studieresultaten genom litteraturseminarium, 
skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig presentation vid seminarier och skriftlig rapport, samt skriftlig 
portfoliouppgift. 
 
I distansutbildningen examineras de förväntade studieresultaten genom skriftlig individuell 
hemtentamen, studiebesöksuppgift samt seminarier och skriftlig portfoliouppgift. 
 
I momentet ges betygen Underkänt eller Godkänt 

Moment 2. Kriminologi (5 veckor) 

Momentet tar sin utgångspunkt i kriminologi och annan samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap 
om brott och brottsförebyggande arbete. Momentets mål är att ge en grundläggande teoretisk och 
empirisk referensram vad gäller insikt om brottslighetens omfattning, utveckling och orsaker på 
individ-, grupp- och samhällsnivå. Vidare ges grundläggande kunskap om brottsförebyggande arbete, 
med särskilt fokus på polisens möjligheter och skyldigheter att som enskild yrkeskår, och i samarbete 
med andra aktörer i samhället, verka för minskad brottslighet. I momentet ges också en orientering 
om kriminalstatistikens användningsområden och begränsningar. Momentet belyser vidare den 
kriminalpolitiska utvecklingen och ger en grundläggande orientering om brottsofferperspektivet och 
om betydelsen av att genomgående anlägga kön- och etnicitetsperspektiv på de frågor som behandlas.  

En övergripande målsättning med momentet är att studenten ska introduceras i att kunna se 
sambanden mellan kriminologisk teori och praktik och att kunna integrera grundläggande teoretisk 
förståelsekunskap och praktisk handlingskunskap i det polisiära arbetet. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 
 
Avseende kunskap och förståelse 

 Definiera och beskriva brottslighetens karaktär, omfattning och utveckling samt 
brottslighetens orsaker på individ-, grupp- och samhällsnivå 

 

 Identifiera och förklara olika typer av brottsförebyggande arbete, särskilt med avseende på 
polisens roll genom problem- och underrättelseorienterat polisarbete 

 

 Förklara och diskutera betydelsen av ett brottsofferperspektiv och polisens skyldigheter 
gentemot brottsoffer 
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 Förklara och diskutera betydelsen av etnicitet och kön med avseende på brottslighetens 

omfattning och utveckling, vid brottsförebyggande insatser samt bemötande av brottsoffer 
 

Avseende färdighet och förmåga 

 Inhämta kunskap från internationell vetenskaplig kriminologisk och polisiär forskning. 
 

 Definiera och tillämpa kriminalstatistikens innehåll, användningsområden, förtjänster och 
begränsningar 

 

 Tillämpa grundläggande tekniker för muntlig presentation inför publik 
 

Examination  

De förväntade studieresultaten examineras genom laboration i statistik, muntliga redovisningar samt 
genom individuell skriftlig tentamen. 

I momentet ges betygen Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt.  

 
Moment 3. Juridik I (7 veckor)  

Juridiken som konfliktlösningsmetod studeras. Rättens roll i samhället studeras. Den juridiska 
metoden liksom olika rättsområdens särart fokuseras. Grundläggande förvaltningsrättsliga principer 
samt frågor om offentlighet och sekretess behandlas. Inom straffrätten aktualiseras frågor om 
samhällets behov av skydd mot kriminalitet liksom den enskildes krav på rättssäkerhet. Särskilt 
behandlas grunderna för utdömande av straff, bland annat kravet på uppsåt, osjälvständiga 
brottsformer och grunderna för ansvarsfrihet.  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

Avseende kunskap och förståelse 

 Särskilja de juridiska ämnesområdena civilrätt, processrätt, straffrätt samt offentlig rätt från 
varandra samt i en given situation förklara samspelet mellan regler och principer från 
respektive område 

 Förklara den juridiska processens funktion i samhället samt beskriva dels viktiga principer på 
området dels straffprocessens huvuddrag 

Avseende färdighet och förmåga 

 Tillämpa straffrättens allmänna del och utförligt redovisa betydelsen av begreppen 
objektiva/subjektiva rekvisit, ansvarsfrihetsgrunder och osjälvständiga brottsformer samt 
översiktligt redogöra för påföljdssystemet 

 Redovisa och förklara grundläggande regler inom dels allmän förvaltningsrätt dels offentlighet 
och sekretess samt tillämpa dessa regler på enklare problem 

 Redogöra översiktligt för olika delområden inom civilrätten, förklara grundläggande 
civilrättsliga begrepp samt lösa civilrättsliga problem av enklare karaktär 
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Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig tentamen och seminarier.  

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt.  

 

Momentet 4. Grupprocesser (3 veckor) 

I momentet grupprocesser behandlas grundläggande kunskaper om gruppen som fenomen, dess 
betydelse för individen och individens betydelse för gruppen. Grupputveckling, gruppdynamik och 
processer i grupper uppmärksammas. Formella och informella strukturer i grupper behandlas och i 
anslutning till detta diskuteras polisens organisationskultur (”kårandan”). Även polisers möten med 
andra grupper diskuteras.  

Förväntade studieresultat 
 
Efter kursen ska den studerande kunna:  

Avseende kunskap och förståelse 

 Visa kunskap om grundläggande begrepp och teorier om samspel mellan individ och grupp 
 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Självständigt reflektera och diskutera kring grupprocessfenomen och yrkeskultur i en polisiär 
kontext 

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom litteraturseminarium, quiz och en skriftlig 
reflektionsuppgift.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 
Fortlöpande moment  

Kursen innehåller också fortlöpande moment. Kunskaper och färdigheter från dessa moment tillämpas 
även i övriga moment i utbildningen. De fortlöpande momentens placering i tid över hela 
polisutbildningen kan variera beroende på strävan efter integrering med övriga moment, 
årstidsväxlingar, disponibel utrustning, etc.  

Akutsjukvård 

I momentet ingår studier om skademekanismer, bedömning och omhändertagande av sjuk- och eller 
skadad person enligt L-ABCDE, akuta sjukdomstillstånd samt tillstånd där symtom och tecken kan 
förväxlas med drog- och alkoholtecken. Vidare ingår studier och åtgärder vid luftvägshinder, 
andnings- och hjärtstillestånd hos vuxna samt hos små barn och ungdomar.  

För distansutbildning ingår även grundläggande kunskaper och åtgärder vid defibrillering av 
hjärtstillestånd med halvautomatisk defibrillator.   
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Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse 
 

 Känna till risker vid skadehändelser samt individuellt bedöma och omhänderta sjuk/skadad 
person enligt principen L-ABCDE. 

 Beskriva akuta sjukdomstillstånd där förväxlingsrisker kan föreligga. 

Avseende färdighet och förmåga 

 Identifiera akuta livshotande tillstånd och kalla på adekvat hjälp. 

 Göra åtgärder för en sjuk och eller skadad person enligt L-ABCDE.  

 Identifiera och individuellt åtgärda luftvägshinder samt andnings- och hjärtstillestånd hos 
vuxna, små barn och ungdomar. 

 Tillämpa teoretisk och praktisk hjärt- och lungräddning till vuxen person med hjärtstartare 
utifrån principen D-HLR (endast distansutbildning)  

 
Examination 
 
De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig rapport, övning och genom tillämpade 
prov.  
 
I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 
 

Polisarbete i trafikmiljö 

Momentet fokuserar teoretiska aspekter av trafiksäkerhetsarbete där Nollvisionen är utgångspunkten. 
Därutöver introduceras även riskerna med att arbeta i trafikmiljö. Vidare behandlas den egna 
attitydens betydelse vid arbete i trafikmiljö. Även genus och ålderns inverkan på framförande av 
fordon behandlas. Bilens inre säkerhetsfunktioner såsom säkerhetsbälte, airbag och barnbilstolar 
presenteras. Etik och etiska aspekter av polisarbete i trafikmiljö introduceras. I momentet 
introduceras även praktiska inslag inkluderat manövrering av bilen i låga hastigheter i körgård.   

Förväntade studieresultat  

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  
 
Avseende kunskap och förståelse 
 

 Riskerna med att arbeta i trafikmiljö.  

 Nollvisionen och dess betydelse för trafiksäkerhetsarbetet. 

 Den egna attitydens betydelse i samband med arbete i trafikmiljö. 

 Genus och ålderns betydelse för framförande av fordon.  
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Avseende färdigheter och förmågor 
 

 Manövrera bilen med precision i låga hastigheter  

 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Reflektera över egna värderingars betydelse i bemötandet av allmänheten i trafikmiljö.  

 Beskriva och reflektera över det professionella handlingsutrymmet och de normativa inslag 
som finns i yrkesmässiga bedömningar.   

Examination 

Samtliga förväntade studieresultat examineras med skriftlig inlämning och presentation vid 

seminarium.   

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

Data 

I momentet behandlas föreskrifter och anvisningar gällande datasäkerhet.  Genomgång av de 
grundläggande funktionerna i polisens datasystem DURTVÅ (Datoriserad utredningsrutin med 
tvångsmedel). Den studerande färdigställer anmälningar med stigande svårighetsgrad och påbörjar 
genomgång av övriga handlingar som registreras i systemet. Intranätet IntraPolis, polisiära och 
externa register i Centrala system introduceras.  

Förväntade studieresultat  

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

Avseende kunskap och förståelse 

 Redogöra för de säkerhetsföreskrifter och bestämmelser som gäller för datasäkerheten.  

 Beskriva och redogöra för de grundläggande funktionerna i DURTVÅ och för polisens centrala 
system. 

Avseende färdighet och förmåga 

 Upprätta enklare brottsanmälningar i DURTVÅ. 

 Genomföra enklare slagningar i ASP (Allmänna spaningsregistret).  

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Avgöra när polisens olika datasystem kan vara till nytta i arbetet och vilka slagningar som är 
tillåtna. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 
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Kommunikation och fysiska metoder i polisiär konflikthantering 

Momentet behandlar kunskap i det taktiska och det kommunikativa kunskapsområdet i syfte att 
kunna agera säkert och rättssäkert inom ramen för den polisiära konflikthanteringen (Polkon). Under 
kursen skall den studerande lära sig grundläggande teorier, principer, metoder och tekniker för 
polisiära ingripanden. Vidare introduceras den icke verbala kommunikationens betydelse för 
hantering av polisiära konfliktsituationer.  

Momentet behandlar också allvarliga skaderisker vid polisiära ingripanden (endast 
distansutbildningen) 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment vid campusutbildningen förväntas studenten kunna:  

Avseende färdighet och förmåga 

 Utföra grundläggande tekniker för fysiska ingripanden med utgångspunkt i det taktiska 

kunskapsområdet.  

 Hantera pepparspray, hand och fotfängsel inom ramen för den polisiära konflikthanteringen 

(endast distansutbildningen) 

 

Avseende kunskap och förståelse 

 Beskriva hur polisens hantering av sin verbala och icke verbala kommunikation kan påverka 

en polisiär konfliktsituation.  

 Redogöra för skaderisker i samband med polisingripanden (endast distansutbildningen). 

Examination 

I campusutbildningen examineras de förväntade studieresultaten genom tillämpade prov i 
ingripandeteknik samt genom en skriftlig inlämningsuppgift i verbal/icke verbal kommunikation. För 
distansutbildningen ingår även skriftligt och tillämpat prov för pepparspray.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

Mental och fysisk förberedelse för polisyrket  
Under terminen behandlas grundläggande teorier om sambanden mellan tankar, känslor och fysiska 
reaktionsmönster. Vidare behandlas teoretiska och tillämpade perspektiv på mentala tekniker och 
betydelsen av fysisk aktivitet för individens hälsa i vardags- och yrkesliv. Under terminen genomförs 
även en utbildning i grundläggande kart- och orienteringskunskap.  
 
Förväntade studieresultat  
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  
 
Avseende kunskap och förståelse  

 Förklara för sambanden mellan tankar, känslor och fysiska reaktionsmönster.  

 Visa förståelse för hur mentala tekniker kan användas i polisyrket.  

 
Avseende färdighet och förmåga  

 Genomföra livräddning i vatten  
 

 Genomföra islivräddning  
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 Orientera med hjälp av karta och kompass  
 
 
Examination  
De förväntade studieresultaten examineras genom litteraturseminarium, tillämpat prov i livräddning, 
tillämpat prov i islivräddning och tillämpat prov i orientering. 
I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

 

 
Vapen och taktik  

Detta moment inleds under termin 1, endast för studenter inom distansutbildningen. 

Tjänstevapnets konstruktion och funktion behandlas samt de säkerhetsregler som styr hanteringen av 
tjänstevapnet. Träning i grundläggande vapenhantering genomförs och särskilt fokus läggs på 
säkerheten.  

Förväntade studieresultat  

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

 

Avseende färdighet och förmåga 

 Utöva en säker vapenhantering avseende momentets innehåll. 

 Tillämpa säkerhetsreglerna gällande polisens hantering av vapen.  

Examination  

De förväntade studieresultaten examineras under obligatoriska lektioner och övningar. I momentet 
ges betyget Underkänt eller Godkänt.  

 
Radio och taktiskt samband 

Detta moment inleds under termin 1, endast för studenter inom distansutbildningen. 

Polisstudenten får en grundläggande kunskap om radiosystemet Rakel genom föreläsningar och 
tillämpning i samband med lektioner och övningar. Den studerande får även en grundläggande 
kunskap om möjligheterna till samverkan med andra organisationer. Studenten får en introduktion i 
radio samt taktiskt ledningsverktyg. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse  
 ange säkerhetskraven för Rakel samt beskriva rutiner vid förlust av Rakelstation  

 belysa behovet av radio-/trafikdisciplin och grunderna för detta 

 översiktligt beskriva Rakels tekniska uppbyggnad och visa grundläggande förståelse för 
taktiskt samband, samverkansmöjligheter, ledningsfunktionen och regionledningscentralens 
roll  
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Avseende färdighet och förmåga  
 utföra gruppanrop, individanrop och förtursanrop och hantera rutiner kring dessa  

 utföra programmering på fordons och handstationer i radiosystemet Rakel på ett sådant sätt 
att det motsvarar polismyndighetens samt nätägarens, MSB, krav på Rakelanvändare  

 

 

Avseende färderingsförmåga och förhållningssätt 

 kan reflektera kring betydelsen av sitt eget agerande gällande användning av polisens 
talgrupper 

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom tillämpade prov.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt.  

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten, individuella uppgifter, tillämpade övningar och färdighetsträning. Lärandet bygger på 
studentens aktiva medverkan i case- och problembaserad undervisning, d.v.s. utifrån problemlösning 
och hantering av händelseförlopp och situationer som förekommer i polisens arbete. Under hela 
utbildningen integreras teori och tillämpning. Arbetsformerna liksom examinationstillfällena syftar till 
att träna studentens förmåga att uttrycka sig sakligt och kritiskt i såväl tal som skrift. Integrerande 
undervisning inom kurser och mellan kurser är genomgående under hela utbildningen. . Inom den 
campusförlagda utbildningen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) via polisprogrammets webbaserade lärplattform. 

Undervisningen inom distansutbildningen sker primärt via den webbaserade lärplattformen, vilket 
förutsätter att studenterna har tillgång till en dator med en webbkamera, headset och 
internetuppkoppling. Distansutbildningen inkluderar även regelbundna kursträffar på campus. Under 
kursträffarna på campus ligger färdighetstränande undervisning och praktisk examination. 

Vid momentstart ges information om vilka undervisningsformer som är aktuella för respektive 
moment, om obligatorisk närvaro samt om vad som i övrigt gäller.  

Examination 

Polisutbildningen följer så långt det är tillämpligt, Umeå universitets regelverk för examinationer 
(http://www.umu.se/regelverk/).  Formerna för examination anges specifikt i kursplanen för varje 
moment.  

Bedömningen av studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt skall vara utformad så att 
individuell prövning kan ske. För fortlöpande moment sker bedömningen ofta löpande under 
lektioner. Obligatoriska aktiviteter skall framgå i studieguide. De förväntade studieresultaten beskriver 
nivån för godkänt. Samtliga examinationer måste godkännas var för sig för att ge godkänt på varje 
moment.  

För den som underkänts vid respektive moments provtillfälle/en anordnas ytterligare två 
examinationstillfällen. Det första inom en månad efter att provresultatet har anslagits (dock ej för 
avslutande moment på vårterminen). Det andra omexaminationstillfället ges i sådan tid att resultatet 
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hinner anslås minst tio dagar före nästa ordinarie examinationstillfälle. Omexaminationstillfällen som 
ej hinns med under vårterminen ges istället, i anslutning till höstterminsstart. Efter den andra 
omexaminationen finns möjlighet till examination i samband med att momentet ges följande termin. 
Vid enstaka kursmoment kan särskilda bestämmelser tillämpas för begränsning av antal 
examinationer. Dessa bestäms i särskild ordning och anges i kursplanetext vid respektive 
kursmoment.  

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. Skriftlig 
begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. 

Betyg ges i normalfallet med underkänd, godkänd eller väl godkänd. I de fortlöpande momenten ges 
endast betygen Underkänd eller Godkänd. För Väl godkänd för hel kurs (termin) gäller momentbetyg 
VG motsvarande 12 av 20 veckor. VG kan erhållas i Kriminologi 5 v och Juridik 7 v. 

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra 
anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.  Omprövning skall ske 
på begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar 
oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning 
eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original. 

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. 
Obligatoriska delar som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång momentet ges. 

Tillgodoräknande 

Individuell bedömning sker av enskild student efter ansökan till studierektor. 

 

Kurslitteratur 

Se separat lista på polisprogrammets hemsida. 

 

 

 


