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Polisiärt arbete C 
 
 
Kurskod: UPUX04 

 

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 

 

Huvudområde: - 

 

Nivå: - 

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

Uppdragsutbildning från Polisen. 

Fastställande: Kursplanen har fastställts av föreståndare 2015-02-16. Gäller från vårterminen 2015. 

Betygsgrader: Anges under respektive moment.  

Innehåll 
Integrerat i kursen ingår undervisning i nationell bastaktik (I och II), etik och värdegrund. 

Kursen består av följande moment och innehåll: 

Moment 1. Fördjupningsarbete (4 veckor)  

Momentet ger den studerande tillfälle att fördjupa sig i en polisiärt relevant frågeställning. Syftet med 
fördjupningsarbetet är att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och att självständigt kunna tillämpa 
vetenskapliga metoder i en undersökning. Momentet introduceras under terminens början för att 
sedan pågå periodvis under terminen samt avslutas med ett obligatoriskt symposium. Inledande 
föreläsningar om problematisering och metod förekommer som stöd. Under fördjupningsarbetet 
tilldelas studenterna en handledare och med denne handledare diskuteras utformingen av arbetet 
regelbundet. Arbetet genomförs enskilt eller i par och redovisas i en skriftlig rapport. Rapporten 
presenteras och diskuteras muntligen vid ett symposium som avslutning på momentet. 

Förväntade studieresultat. 

Efter avslutat moment ska den studerande kunna: 

 Identifiera, formulera och argumentera för en polisiärt relevant frågeställning 

 Genomföra en systematisk sökning och insamling av vetenskapliga publikationer samt annat 
utredningsmaterial relevant för den polisiära frågeställningen   
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 Kritiskt granska och värdera insamlade publikationer i relation till den polisiära 
frågeställningen samt dra egna slutsatser   

 Dokumentera undersökningen i en skriftlig rapport 

 Presentera och diskutera undersökningen/utredningen vid ett symposium 

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig rapport samt genom muntlig presentation 
och diskussion av rapport vid symposium.  

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt 

Regler om självständighet och referenshantering tillämpas. För kontroll av självständighet kan 
plagiathanteringssystem komma att användas. 

 

Moment 2. Fördjupad brottsutredning med inriktning på våld i nära relation (7 veckor) 

I momentet fördjupas kunskaper om utredning av brott med avseende på arbetet på brottsplats, 
förhörsmetodik och användande av tvångsmedel. Tonvikt läggs på utredningarbetets olika faser, från 
brottets tillkomst till förundersökningens slut. Stor vikt läggs också vid sådan straff- och 
processrättslig lagstiftning som aktualiseras i samband med brottsutredning. Lagstiftning som 
behandlar samlevnad, förhållande mellan barn och föräldrar och förutsättningar för myndigheters 
intervention i familjeförhållanden studeras, liksom den straffrättsliga lagstiftning som har särskild 
relevans för familjen. 

Fördjupning sker gällande individer som offer och polisens brottsofferstödjande funktion liksom på 
vittne och förövare. Barn som brottsoffer och barns utsatthet i övrigt behandlas också. I detta 
sammanhang ägnas särskild uppmärksamhet åt de särskilda svårigheter som följer när brott äger rum 
i privat miljö och mellan människor som har beroendeförhållanden samt nära och känslomässiga 
relationer till varandra. Problemområden som sexualiserat våld och misshandel diskuteras liksom 
faktorer som ålder, makt, beroende och kön spelar in. 

Momentet ger en fördjupning genom föreläsningar och övningar inom vittnespsykologi, 
förhörsmetodik och vittneskonfrontationer. Momentet ger en grundläggande insyn i metoder och 
principer i bevisvärdering. Polisens arbete med riskbedömningar och utarbetning av 
gärningsmannaprofiler introduceras. 

En fördjupning sker i lagstiftning och tillämpning av primärutredning och inledande av 
förundersökning.   

En fördjupning i lagstiftning och tillämpning av DNA-profilering i brottsutredning sker och polisens 
nationella utredningskoncept (PNU) samt den nationella underrättelsemodellen (PUM) behandlas 
utifrån kunskaper erhållna i tidigare kurser.   
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Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Söka och tillämpa rättsregler med relevans för en brottsutredning av icke enkel beskaffenhet 
och särskilt avseende våld i nära relation. 

 Identifiera och genomföra relevanta bevistekniska åtgärder i ärenden som rör brott av icke 
enkel beskaffenhet 

 Bevisvärdera information i en förundersökning rörande brott av icke enkel beskaffenhet 

 Söka och tillämpa lagstiftning gällande DNA och vittneskonfrontationer. 

 Förklara informationsinhämtande tvångsmedel och provokativa åtgärder. 

 Förklara civilrättsliga och förvaltningsrättsliga regler rörande familjen 

 Redogöra för samt förklara våldets mekanismer ur ett brottsoffers och ur ett 
gärningsmannaperspektiv.  

 Förstå och bemöta brottsoffer som lever/har levt med en förövare samt kunna sammankoppla 
bemötandets betydelse för utredningens resultat.    

 Förklara polisens arbete med riskbedömningar och skyddsåtgärder samt kunna beskriva 
hedersrelaterad brottslighet, barnpornografibrott, prostitution och människohandel. 

 Tillämpa informationsskyldigheten gällande Förundersökningskungörelsens § 13a-d. 

 Förklara innehåll och syfte med Polisens Nationella Utredningskoncept (PNU) och Polisens 
Underrättelsemodell (PUM) 

 Förklara hur lagstiftning kring DNA, informationsinhämtande tvångsmedel, 
brottsprovokation samt vittneskonfrontation fungerar.  

 Tillämpa fördjupad kunskap om vittnespsykologi, förhörsmetodik och vittneskonfrontationer i 
brottsutredningar. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av case, 
seminarier och skriftliga tentamina. 

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt 

 

Moment 3. Utredning av dödsfall (3 veckor) 

I momentet studeras avslutningsvis utredning av onaturliga dödsfall. Rättsmedicin, polisens insatser 
vid anhörigvård och beredskap att möta påfrestningar och krisreaktioner hos sig själv och andra är 
viktiga inslag liksom debriefing, krisbearbetning och mental beredskap. Särskild uppmärksamhet 
ägnas åt posttraumatiskt stressyndrom. 
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Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Tillämpa relevant kriminalteknik vid utredning av onaturliga dödsfall. 

 Förklara innehållet i och redovisa en dödsfallsutredning. 

 Förklara betydelsen av debriefing, mental beredskap och krisbearbetning samt kunna 
identifiera egna och andras behov av mentala stödåtgärder. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av case och 
skriftlig tentamen. 

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt 

 

Moment 4. Ledarskap och professionellt förhållningssätt (6 veckor) 

Momentet har fokus på ett professionellt förhållningssätt, där etik och bemötande används som 
verktyg i en polismans hantering av såväl vardagliga servicesituationer inom polisyrket som i kris- och 
konfliktsituationer. De studerande reflekterar över etiska principer och sin egen roll och påverkan i 
möten med andra människor. Momentet innefattar en fördjupad diskussion om hur man utvecklar en 
god kommunikation och förståelse för bemötandets betydelse gällande integritet, delaktighet och 
trygghet. Polisväsendets organisation och ledarskap studeras samt belyses utifrån ett genusperspektiv. 
Arbetsmiljöfrågor utifrån gällande lagstiftning studeras och diskuteras. Momentet ger även en inblick 
om gemensamma värderingar i polisiärt arbete samt vikten av kännedom om lokala mål och riktlinjer.  

Förväntade studieresultat. 

 Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Urskilja och diskutera hur olika värdesystem(etik/normer) kan påverka relationer i en 
organisation.   

 Identifiera och diskutera kommunikationsmönster samt själv kunna bidra till en 
ändamålsenlig kommunikation  

 Urskilja och ge exempel på hur makt kan utövas via kommunikation, kunskap, 
organisationsstruktur och ledarskap samt kunna beskriva hur begreppen ledarskap, 
jämställdhet och makt i en organisation är relaterade. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom ett individuellt skriftligt seminarium via 
lärplattform.   

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt.  
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Fortlöpande moment 

Kursen innehåller också fortlöpande moment. De kunskaper och färdigheter som lärs under 
momenten tillämpas även i övriga delar av utbildningen. De fortlöpande momentens placering i tid 
över hela polisutbildningen kan variera beroende på strävan efter integrering med övriga andra 
moment, årstidsväxlingar, disponibel utrustning, etc. 

 
Akutsjukvård 

Momentet behandlar kunskaper och färdigheter vid omhändertagande av person utsatt för olika typer 
av penetrerande våld samt kunskaper om polisens arbete på skadeplats. Vidare tillämpas också 
akutsjukvård vid vardagshändelser och akutsjukvård i samverkan utifrån polisens arbete och 
tillsammans med övriga aktörer verksamma på skadeplats.   

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

 Beskriva och tillämpa akut omhändertagande vid olika händelser kopplat till sjuk eller skadad 

person utifrån vardagshändelser samt vid större olyckor. 

Examination 
 
De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig tentamen samt övning där akut sjukdom är 
en integrerad del. 
 
I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 
 

Polisarbete i trafikmiljö 

Momentet behandlar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i polistaktisk bilkörning. 
Kunskaperna kring Nollvisionen fördjupas genom att studenten tränas i att omsätta den i det polisiära 
trafikarbetet. Färdighetstränande inslag som ingår är att vid vinterväglag, använda sig av de aktiva 
säkerhetssystem som finns inbyggda i fordonet (gäller för antagna på hösten). Särskild vikt läggs vid 
att framföra konstruktiv kritik till kollegor gällande beteende i trafiken.  

Förväntade studieresultat 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutat moment ska studenten ha kunskaper om: 

− hur nollvisionen kan omsättas i det polisiära trafikarbetet 

Färdigheter och förmågor 

Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
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− vid vinterväglag, använda sig av de aktiva säkerhetssystem som finns inbyggda i fordonet (gäller 
för antagna på hösten) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 

− framföra konstruktiv kritik till kollegor gällande beteende i trafiken  

Examination 

Det förväntade studieresultatet att ha kunskaper om hur nollvisionen kan omsättas i det polisiära 
trafikarbetet examineras i seminarieform och individuellt skriftligt vid omexamination. Att kunna 
framföra konstruktiv kritik till kollegor gällande beteende i trafiken examineras genom en 
gruppövning i basgruppen och individuellt skriftligt vid omexamination. Övriga förväntade 
studieresultatet examineras i samband med körprov.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

 

Data 

I momentet sker ytterligare fördjupning i datasystemen datoriserad utredningsrutin (DurTvå) och 
RAR genom analys av en gemensam examinerande uppgift. Den studerandes färdigheter och 
hantering av register i Centrala systemen fördjupas i samband med övningar.  

Förväntade studieresultat  

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Tillämpa och ha utvecklat sina färdigheter i de aktuella datasystemen så att polisiära 
arbetsinsatser kan genomföras på ett effektivt, korrekt och rättssäkert sätt.  

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftliga inlämningar och genom skriftlig 
tentamen. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 

Konflikthantering med kommunikation och självskydd 

Den studerande skall förvärva färdighet i att agera i situationer som förekommer i den polisiära 
verksamheten och kunna lösa konflikter utan att använda våld. Om våld ändå måste användas skall 
ingripandena vara säkra och hänsynsfulla. Studenten skall med stöd av ingripandetekniker och grund-
läggande taktiskt förhållningssätt kunna agera rättssäkert och rationellt och med hög säkerhet för alla 
inblandade parter. Ingripandeteknik och grundläggande taktiskt förhållningssätt tillämpas i 
samverkan med mentalt och kommunikativt förhållningssätt. 

Förväntade studieresultat: 
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Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:    

 Agera rättssäkert, rationellt och med hög säkerhet för alla inblandade parter med 
ingripandeteknik och grundläggande taktiskt förhållningssätt 

 Identifiera behovet av relevanta ingripandeteknik i polisiära situationer med utgångspunkt i det 
grundläggande taktiska förhållningssättet i samverkan med det mentala och kommunikativta 
förhållningssättet. 

 Agera i situationer som förekommer i den polisiära verksamheten och lösa konflikter utan att 
använda våld 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom tillämpande rollspel. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 

Kriminalteknik 

Momentet behandlar provtagning i samband med sexualbrott samt behandlar och tillämpar initiala 
åtgärder och uppträdande vid brottsplatser gällande grova brott. Undervisningen inkluderar även 
kontaminationsrisker i samband med spår- och beslagshanteringen samt vid ingripande mot 
misstänkta och omhändertagande av målsägande. 

Den studerande utvecklar kunskap att tolka och värdera brottsplatser och spår. 
Dödsfallsundersökningar samt omhändertagande av död person behandlas och tränas genom övning. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Genomföra initiala åtgärder på brottsplatser gällande grova brott samt skydda känsliga spår i 
avvaktan på kriminalteknisk undersökning. 

 Genomföra provtagning vid sexualbrott. 

 Redogöra för betydelsen av att förpacka beslag och spår och förstå riskerna för kontaminering 
i samband med detta. 

 Hantera misstänkta och målsägande så att kontaminering och korskontaminering undviks. 

 Omhänderta döda personer. 

 Redogöra för betydelsen av dokumentation av brottsplatser samt betydelsen av återkoppling 
till förundersökningsledare, länsvakthavande befäl/vakthavande befäl, 
länskommunikationscentral eller motsvarande. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom individuell skriftlig tentamen.  
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I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

 

Mental och fysisk förberedelse 

Under terminen behandlas hur den enskilda studenten kan vidareutveckla sin förmåga att använda 
mentala tekniker i vardagslivet och i den kommande yrkesrollen som polis. Studenten skall under 
terminen självständigt och med lärarstöd tillämpa mentala tekniker i polisiära övningar. 
Seminariediskussioner och tillämpningar är ett led i förberedelsen för den kommande 
praktiktjänstgörningen och för ett kommande yrke som polis.  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Identifiera områden där mental träning kan användas och visa på en förståelse för vilka tekniker 
som är lämpliga att använda vid olika tillfällen 

 Självständigt planera och tillämpa mental träning för ett yrkesliv som polis. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarium, individuell skriftlig plan, samt genom 
integrerande övningar.   

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt.  

 

Radio och taktiskt samband 

Den studerande fördjupar sina kunskaper och färdigheter ytterligare gällande radiosystemet Rakel och 
dess funktioner. Fördjupning sker även gällande vikten av god radio- och trafikdisciplin samt 
förståelse för möjligheterna till samverkan över organisationsgränser. Tillämpade övningar 
innehållande olika polisiära insatser genomförs. Studenten får ytterligare kunskaper om radio som ett 
taktiskt ledningsverktyg.  

Förväntade studieresultat: 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Visa färdighet i handhavande av fordons-/handstation enligt vad som är av nätägaren 
(MSB) föreskrivet. 

 Använda dold meny, gps positionering, gateway, samt förstå rutinerna kring detta. 

 Redogöra för olika olika typer av talgrupper samt kunna använda dessa praktiskt. 

 Förstå och kunna kritiskt granska användandet av Rakel, som en del av den polisiära 
verksamheten.  
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Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig tentamen samt genom övning där radio är 
en integrerad del.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

 

Vapen och taktik 

Momentet innefattar fortsatt färdighetsträning för att befästa och utveckla studentens förmåga att 
hantera Polisens tjänstevapen. Detta genom lektioner med såväl praktiskt som teoretiskt innehåll. 
Som ett stöd i denna träning använder vi oss av ”De sju fundamenten”. 

Normalstoppet, vi till dom och dom till oss, som ingår i Nationell Bastaktik övas liksommetoden 
”Vägspärr”. Dessa metoder, samt ”Lokaliseringssök” byggs på med utökad numerär, dvs. då man 
arbetar tillsammans med fler än en polispatrull.   

En heldagsövning genomförs där studenten ingår i en kommendering som har som uppgift att hantera 
en demonstration med tillhörande motdemonstration.     

En upplevelsebaserad övning genomförs där studenten, efter ett enskilt agerande, får möjlighet att 
reflektera över vilka faktorer som kan påverka vid vapenanvändning i en pressad polisiär situation. 
Exempel på faktorer som avses är den egna förmågan att hantera sitt tjänstevapen, samt juridiska, 
moraliska och etiska aspekter.  

Studenten får med hjälp av skjutsimulator prova på att agera i olika polisiära situationer med koppling 
mot juridik, samt mot användande av våra hjälpmedel skjutvapen, OC och batong. Den enskildes 
beslut att med vapen verka mot en annan människa, d.v.s. beslutsprocessen, behandlas.  

Som avslutning på kursen får studenten genomföra det kompetensprov som regelbundet genomförs 
ute på landets polismyndigheter. 

Som en röd tråd genom kursen går Den Nationella Bastaktikens tre förhållningssätt, MF, KF samt 
GTF, d.v.s. det mentala, det kommunikativa samt det grundläggande taktiska förhållningssättet. 

Förväntade studieresultat. 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 Utöva en säker vapenhantering avseende momentets innehåll. 
 

 Redogöra för och kunna tillämpa de metoder som ingår i den nationella bastaktiken.   

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras löpande under obligatoriska lektioner och övningar.  
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Behörighetskrav 

För att vara behörig till kursen krävs godkänd på föregående kurs, Polisiärt arbete B. 

 

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.  Inslag i 
undervisningen kan ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via 
polisprogrammets webbaserade lärplattform. 

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 
(www.student.umu.se/regelsamlingen).  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 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. 
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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 10 av 20 veckor. VG kan erhållas i Fördjupningsarbete 4 veckor, Fördjupad 
brottsutredning med inriktning mot våld i nära relation 7 veckor och utredning av dödsfall 3 veckor. 

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. 


