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Polisiärt arbete A 

Kurskod: UPUX02 

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 

Huvudområde: - 

Nivå: - 

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

Uppdragsutbildning från Polisen. 

Fastställande: Kursplanen har fastställts av föreståndare 2018-06-14. Gäller från höstterminen 

2018. 

Betygsgrader: U, G, VG  

Innehåll 

Kursen innehåller följande moment och innehåll: 

Moment 1. Ordning och trygghet I (17 veckor) 

 
På momentet ges kunskaper om och färdigheter i hur handläggning av en enklare brottsutredning 
genomförs. Studenten färdighetstränas i polisens metoder vid brottsutredning, vilket inkluderar 
bevissäkring, tvångsmedel och förhör, dokumentation över vidtagna åtgärder, liksom polisens 
informationsskyldighet till brottsoffer. Frågor om polisens uppdrag gällande upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet i samhället och relevant lagstiftning i relation till en brottsutredning 
diskuteras och problematiseras.  
 
Särskild vikt läggs vid straff och processrättsliga regler gällande mängdbrott med inriktning mot den 
rättsliga hanteringen av brott mot person och förmögenhetsbrott. I momentet ingår även att få 
grundläggande kunskaper om den lagstiftning och de regler som är relevanta vid ordningsstörande 
brott och diskrimineringsbrotten. Under momentet belyses också gränskontroll, inre 
utlänningskontroll och Schengenavtalet.   
 
Vidare inriktas momentet mot den lagstiftning och det regelverk som styr polisens befogenheter att 
bedriva förundersökning och lagstiftning kring tvångsmedel. I ämnet förhörsmetodik, analyseras 
människors förmåga att uppfatta och minnas olika situationer och händelser.  
 
Under momentet ges studenten även grundläggande kunskaper om och färdigheter i kriminalteknik. 
Momentet fokuserar säkring av de vanligaste typerna av kriminaltekniska spår, brottsplatsmetodik i 
utredning av mängdbrott samt grunderna i dokumentationsteknik.  Hanteringen av 
fingeravtrycksupptagning för jämförelse i samband med brott ingår också.  
 
Ett annat inslag på momentet är våldsbejakande radikalisering och extremism där 
radikaliseringsprocesser samt möjligheter att identifiera och förebygga våldsbejakande radikalisering 
och extremism på lokal nivå, beskrivs och problematiseras.  
 
I samband med att studenten genomför en fältstudievecka behandlas polisens brottsförebyggande 
arbete kring mängdbrott och mängdbrottslighetens konsekvenser för brottsoffer ur ett 
kriminalpolitiskt perspektiv. Brottsoffrens möjligheter till stöd och ekonomisk ersättning fokuseras. 
Särskild vikt läggs vid att reflektera över polisiär yrkesetik i relation till momentets innehåll.  
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Förväntade studieresultat 
 
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  
 
Kunskap och förståelse 
 

 redogöra för de grundläggande reglerna kring mängdbrott, med fokus på förmögenhetsbrotten 
och brotten mot person. 

 

 redogöra för de grundläggande rättsliga reglerna kring ordningsstörande brott och 
diskrimineringsbrotten, samt reglerna om gränskontroll och inre utlänningskontroll 
 

 beskriva och problematisera begreppen våldsbejakande radikalisering och extremism samt 
bedöma risken för och förebygga dessa fenomen på lokal nivå  

 
Färdighet och förmåga 
 

 tillämpa polisens underrättelseskyldighet samt brottsoffrens rättigheter i samband med att 
brott förövats 
 

 visa förståelse för de grundläggande vittnespsykologiska principerna samt tolka och tillämpa 
grundläggande kunskap om aktuella förhörsmetoder 
 

 utföra långtgående förstahandsåtgärder på en brottsplats, samt kunna tolka och tillämpa de 
straffprocessuella tvångsmedel som kan bli aktuella innan och under förundersökning 
 

 förklara vilket material och tillämpa de metoder, som behövs för brottsplatsundersökningar 
och säkring av de vanligaste spåren på brottsplatser inom kategorin mängdbrott, samt 
sammanställa brottsplatsprotokoll 
 

 tillämpa upptagning av jämförelseavtryck vid en brottsplatsundersökning 
 

 tillämpa och genomföra brottsförebyggande arbete ur ett kriminologiskt perspektiv 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

 reflektera över polisiär yrkesetik i relation till momentets innehåll 

Examination 
 
I campusutbildningen examineras momentet genom seminarier, praktiskt prov i 
brottsplatsundersökning, skriftlig grupprapporten, individuell skriftlig portfoliouppgift och skriftliga 
salstentamina.  För distansutbildningen ersätts en av salstentamina av en hemtentamen. 
 
I momentet ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd 
 

Moment 2. Juridik II (3 veckor) 

Momentet kommer i första hand att belysa de rättsregler som styr polisens brottsutredande 
verksamhet inom ramen för förundersökning samt förundersökningens betydelse för beslut i 
åtalsfrågan och huvudförhandlingens genomförande. Stor tonvikt kommer att ligga på de vanligaste 
s.k. straffprocessuella tvångsmedlen där studentens kunskaper kommer att fördjupas i förhållande till 
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momentet Juridik I men framförallt i förhållande till moment Ordning och trygghet 1. Frågor som 
förundersökningens inledande, genomförande och avslutning kommer att beröras. Målsägandens, 
vittnens och misstänkts/tilltalads rättigheter och skyldighet samt deras roll och funktion i 
straffprocessen kommer att behandlas. Utredningsåtgärder utanför en förundersökning kommer att 
också att behandlas varvid begrepp som förutredning, primärutredning och förenklad utredning 
kommer att förklaras. En orientering om påföljdssystemet samt alternativa lagföringsformer som 
åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och ordningsbot kommer att ges.  
 
Momentet kommer även att innehålla en grundläggande orientering i polislagen och dess förhållande 
till övrig lagstiftning som polisen tillämpar. Polisdatalagen och Personuppgiftslagen (PUL) behandlas. 
Som en fördjupning i den juridiska metoden kommer studenten att få analysera en brottmålsdom 
samt få tillfälle att besöka en brottmålsrättegång.  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

Avseende kunskap och förståelse 

 Förklara rättsliga principer för bedrivande av förundersökning och användande av 
straffprocessuella tvångsmedel 

 Förklara processrättsliga begrepp av betydelse för polisiär brottsutredande verksamhet, såsom 
målsägande, tilltalad, åtal, strafföreläggande och ordningsbot 

 Beskriva påföljdssystemet och alternativa lagföringsformer 

 Beskriva det straffprocessuella systemet och dess aktörer 

Avseende färdighet och förmåga 

 Identifiera och lösa juridiska problem i samband med bedrivande av förundersökning och 

användande av tvångsmedel 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Kunna värdera och diskutera ett professionellt förhållningssätt i relation till de 

frågeställningar som behandlas i momentet. 

 eskriva d 
Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarium, inlämningsuppgifter och skriftlig 
tentamen.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 
Fortlöpande moment 

Kursen innehåller också fortlöpande moment. Kunskaper och färdigheter från dessa moment tillämpas 
även i övriga delar i utbildningen. De fortlöpande momentens placering i tid över hela polis-
utbildningen kan variera beroende på strävan efter integrering med övriga andra moment, 
årstidsväxlingar, disponibel utrustning, etc. 
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Akutsjukvård 
 
Gäller endast för campusutbildning 

I momentet tillämpas bedömning och åtgärder vid organiserat eftersök av försvunnen person, vilken 
kan vara sjuk/skadad. Momentet syftar till förståelse för eget eller andras reaktioner vid eftersök. 
Akutsjukvården är under denna kurs integrerad med andra moment i övningssammanhang. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

Avseende kunskap och förståelse 

 I grupp reflektera och analysera genomförda åtgärder 

Avseende färdighet och förmåga 

 Bedöma och åtgärda sjuk- och eller skadad person enligt L-ABCDE 

 Integrerat med andra färdighetsmoment föreslå förbättringsåtgärder vid omhändertagande    

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

Examination 
 
De förväntade studieresultaten examineras genom övningar tillsammans med andra 
färdighetsmoment där omhändertagande av sjuk-/skadad person ingår. 
 
I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

Polisarbete i trafikmiljö  

I momentet introduceras studenten till praktiska inslag. Att manövrera bilen i låga hastigheter i 
körgård, landsvägskörning och tätortskörning ingår. Ett annat färdighetstränande inslag är att lära sig 
att framföra fordonet kostnadseffektivt och miljömedvetet i varierande trafikmiljöer i enlighet med 
gällande Trafiklagstiftning.  

Den studerande får kunskap om fordons plats på väg, vilket innebär att med rätt placering, minska 
bilens sidokrafter med fokus på trafiksäkerhet. Därutöver presenteras skillnaden mellan 
trafikförordning och lag.  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 

 

 Lagstödet för att framföra ett utryckningsfordon  

Färdigheter och förmågor 

 

 Manövrera bilen med precision i låga hastigheter  

 Framföra bilen säkert och korrekt i samband med tätortskörning 

 Framföra bilen säkert och korrekt i samband med landsvägskörning  
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 Framföra bilen säkert, kostnadseffektivt och miljömedvetet i varierande trafikmiljöer i 
enlighet med gällande Trafiklagstiftning och med beaktande av den särskilda riskmedvetenhet 
som krävs vid körning av utryckningsfordon  

 Förklara och demonstrera ljushanteringens betydelse i mörker och i varierande trafikmiljöer  

 

Examination 

Samtliga förväntade studieresultatet examineras genom färdighetsprov i samband med 
polisbilskörning. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

  

Data 

I momentet fördjupas den studerandes kunskaper när det gäller hantering av DURTVÅ (Datoriserad 
utredningsrutin med tvångsmedel), bl.a möjligheterna till informationsinhämtning. Den studerande 
upprättar utredningshandlingar och färdigställer enklare utredningar. Momentet behandlar även 
upprättande och administration av husrannsakans- och beslagsprotokoll. Momentet ger också 
kunskap om hur underrättelseuppslag upprättas och hur källa och information värderas. Grunderna 
till polisens efterlysningssystem (NEPU) och signalementsregistret gås igenom. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:  

Avseende kunskap och förståelse 

 Förstå vikten av en rättssäker registrering och hantering av utredningshandlingar. 

Avseende färdighet och förmåga 

 Skriva enklare brottsanmälningar samt upprätta förundersökningsprotokoll gällande mindre 

omfattande utredningar 

 Upprätta husrannsakans- och beslagsprotokoll i datasystemet DURTVÅ samt känna till hur 
dessa administreras. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Hantera underrättelseuppslag på ett korrekt sätt samt kunna värdera information och källa. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftliga inlämningar och genom obligatoriska 
övningar.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 

 

 

http://www.polis.umu.se/


Kursplan 

Enheten för polisutbildning 

Dnr PU 3.1.4-84-18 

 

2018-06-14 

 

Sid 6 (10)  

 

 

Enheten för Polisutbildning vid Umeå universitet, www.polis.umu.se 

 

Kommunikation och fysisk metod i polisiär konflikthantering 

Kursen behandlar grundläggande principer metoder och tekniker för polisiära ingripanden. Förmågan 
att hantera av pepparspray och handfängsel utvecklas och vidareutvecklas. Taktiskt uppträdande med 
stöd i den grundläggande taktiska förklaringsmodellen behandlas ingående. Fördjupade kunskap i 
kommunikation samt insikt i affektiva tillstånds betydelse för utgången av en polisiär konfliktsituation 
utvecklas. 

Momentet behandlar också allvarliga skaderisker vid polisiära ingripanden (endast 
campusutbildningen).  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna;  

Avseende kunskap och förståelse 

 Förklara den grundläggande taktiska förklaringsmodellen. 

 Visa förståelse för det kommunikativa kunskapsområdet.  

 Diskutera och tillämpa grundläggande principer och tekniker i röstanvändning och samtal. 

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

Avseende färdighet och förmåga 

 Utföra grundläggande tekniker i batong, pepparspray, handfängsel och fotfängsel inom ramen 

för den polisiära konflikthanteringen. (Tekniker för pepparspray och handfängsel ingår endast 

för campusutbildningen).  

Examination 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

De förväntade studieresultaten examineras genom tillämpade prov, seminarium, samt genom skriftligt 
prov för pepparspray (endast campusutbildningen).  

 

Mental och fysisk förberedelse för polisyrket 

Under terminen sker en fördjupning i teorier om sambanden mellan tankar, känslor och fysiska 
reaktionsmönster. Vidare behandlas teoretiska och tillämpade perspektiv på mentala tekniker för 
individens hälsa i vardags- och yrkesliv. Dessutom behandlas hur mental tekniker kan användas som 
förberedelse för, vid genomförande och bearbetning av olika slags polisiära uppdrag. Under terminen 
genomförs även en utbildning i grundläggande kart- och orienteringskunskap. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse 

 Diskutera hur mentala tekniker kan användas som förberedelse inför, vid genomförande och 
som mental bearbetning av polisiära uppdrag 
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Avseende färdighet och förmåga 

 Orientera i okänd terräng med hjälp av karta och kompass 

 
Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarium och individuell skriftlig plan, tillämpat 
prov i orientering. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt.  

 

Radio och taktiskt samband 

För studenter inom campusutbildningen startar detta moment i termin 2. För studenterna inom 
distansutbildningen fortsätter momentet som startades i termin 1. 

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: 

Kunskap och förståelse 

 Ange säkerhetskraven för Rakel samt beskriva rutiner vid förlust av Rakelstation (campus) 

 Belysa behovet av radio-/trafikdisciplin och grunderna för detta (campus) 

 Översiktligt beskriva Rakels tekniska uppbyggnad och visa grundläggande förståelse för 
taktiskt samband, samverkansmöjligheter, ledningsfunktionen och regionledningscentralens 
roll (campus) 
 

 Förstå uppbyggnaden av en skanningslista och dess betydelse för sambandet (distans) 

 Ha kunskap och förståelse om möjligheten att skapa samband trots bristande täckning på 

handstationen, Gateway (distans) 

Färdighet och förmåga 

 Utföra gruppanrop, individanrop och förtursanrop och hantera rutiner kring dessa (campus) 

 Utföra programmering på fordons och handstationer i radiosystemet Rakel på ett sådant sätt 
att det motsvarar polismyndighetens samt nätägarens krav på Rakelanvändare (campus) 

  
 Visa färdighet att skapa egna skanningslistor (distans) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Kan reflektera kring betydelsen av sitt eget agerande gällande användning av polisens 

talgrupper (campus) 
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 Kan reflektera kring betydelsen av normalpassning samt god radio och trafikdisciplin i den 
polisiära vardagen (distans) 

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom och praktisk prövning under lektion samt genom 
övning där radio är en integrerad del. På campusutbildningen ingår även en skriftlig examination. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 

Vapen och taktik 

Tjänstevapnets konstruktion och funktion behandlas samt de säkerhetsregler som styr hanteringen av 
tjänstevapnet. Träning i grundläggande vapenhantering genomförs och särskilt fokus läggs på 
avfyringstekniken. Lagstiftning som styr polisens vapenanvändning behandlas ingående. En tillämpad 
övning i filmskjutbanemiljö genomförs i syfte att den studerandes skall ges möjlighet att agera i olika 
polisiära situationer utifrån ett juridiskt- och taktiskt perspektiv. Den grundläggande taktiska 
förklaringsmodellen implementeras inom ramen för den Polisiära konflikthanteringen (POLKON).  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse 

• Visa förståelse för betydelsen av grundläggande taktisk förklaringsmodell, kommunikativa 
kunskapsområdet samt det mentala kunskapsområdet som det definieras i materialet om 
polisiär konflikthantering 

Avseende färdighet och förmåga 

• Utöva en säker vapenhantering avseende momentets innehåll 

• Tillämpa säkerhetsreglerna gällande polisens hantering av vapen. 

• Genomföra kompetensprovet med godkänt resultat (endast distansutbildning). 

 
Examination 

De förväntade studieresultaten examineras under obligatoriska lektioner och övningar. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 

Behörighetskrav 

För att vara behörig till kursen krävs godkänd på föregående kurs, Grunder för polisiärt arbete A.  

 

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 
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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. 

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 
(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. 
 
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 17 av 20 veckor. VG kan erhållas i Ordning och Trygghet 1; 17 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. 

http://www.polis.umu.se/
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Enheten för Polisutbildning vid Umeå universitet, www.polis.umu.se 

 

 

Tillgodoräknande 

Individuell bedömning sker av enskild student efter ansökan till studierektor. 

 

Kurslitteratur 

Se separat lista på polisprogrammets hemsida. 
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