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Polisiärt arbete B 
 
Kurskod: UPUX03 

 

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 

 

Huvudområde: - 

 

Nivå: - 

 
Programtillhörighet: Kursen utgör tredje 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: 

 

Moment 1. Ordning och trygghet II. (12 veckor) 

Polisens möte och arbete med människor i utsatta livssituationer  

 

Innehåll 
Syftet med momentet är att studenten ska få en god kunskap om livsomständigheter hos 
de utsatta grupperna unga, missbrukare och människor som lider av psykisk ohälsa. Stor 
vikt läggs vid att studenterna reflekterar över polisens möten med människor i dessa 
grupper och agerar ödmjukt, respektfullt och rättssäkert. Vidare är en målsättning att 
studenterna ska få kunskap om brottsutredning och kunna tillämpa straff- och 
processrättslig lagstiftning i förhållande till dessa grupper. Under momentet ska 
studenten förstå hantering av narkotika och sprängmedel ur ett kriminaltekniskt 
perspektiv. Ett kommunikativt förhållningssätt fokuseras under momentet.  

Momentet tar upp identitetsutveckling, ungdomskulturer, utsatthet bland barn och unga 
och dess implikationer i förhållande till ungdomskriminalitet. Kriminologi och 
brottsförebyggande arbete är en viktig del av momentet. Lagstiftning kring unga 
lagöverträdare, straffrättsliga samt sociala insatser behandlas liksom samverkan mellan 
myndigheter. Samhällets gemensamma ansvar för barn och unga är centralt i momentet. 

Vidare behandlas missbruk som identitet och fenomen, olika typer av missbruk, vägar in 
och ut ur missbruk samt en översikt av vedertagen missbruksbehandling. Olika typer av 
missbruksmiljöer, preparatkännedom, liksom kännetecken och symptom på missbruk 
studeras. Momentet omfattar straffrättslig och annan lagstiftning kring alkohol och 
narkotika. Momentet omfattar också psykisk ohälsa vad gäller psykiatriska 
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sjukdomstillstånd, samhällsaspekter av psykisk ohälsa samt lagstiftning och polisens 
arbete i mötet med människor som lider av psykisk ohälsa. Rättspsykiatri ingår som en 
del i momentet.  

Förväntade studieresultat 
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 

 Avseende kunskap och förståelse 

 beskriva och diskutera barns och ungdomars situation i Sverige, med 

utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 visa förståelse för utsatta gruppers (ungas, missbrukares, samt personer som lider 

av psykisk ohälsa) levnadsvillkor i samhället, med avseende på bland annat etiska 

aspekter 

 redogöra för ett narkotikaklassat preparat och ett hemmatillverkat sprängmedel 

samt redogöra för hantering av dessa 

 visa förståelse för samverkansmöjligheter mellan myndigheter och andra aktörer i 

samhället som möter utsatta unga 

 beskriva och diskutera uppkomsten av ungdomskriminalitet, dess karaktär, 

omfattning och utveckling samt vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar 

 beskriva och förstå myndigheters och andra samhällsaktörers möjligheter och 

skyldigheter i förhållande till utsatta gruppers situation och levnadsvillkor i 

samhället 

Avseende färdigheter och förmågor 

 tillämpa special- och vårdlagstiftning med avseende på utsatta grupper 

 identifiera tecken och symptom på psykisk ohälsa 

 identifiera preparat, tecken och symtom med avseende på bruk/missbruk av 

narkotika, doping och alkohol  

 tolka och tillämpa de straffprocessuella tvångsmedel som kan bli aktuella i 

polisenens arbete med utsatta grupper 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 reflektera över det egna bemötandets betydelse i mötet med utsatta grupper 

Examination  
De förväntade studieresultaten examineras genom seminarier, skriftliga och muntliga 
gruppuppgifter, individuell skriftlig uppgift samt skriftliga tentamen. 

På momentet ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd 

 
Moment 2. Polisarbete i trafikmiljö (8 veckor) 

Polisarbete i trafikmiljö övergår under denna kurs från att vara ett fortlöpande moment till att bli 
ett tidsmässigt fokuserat moment. Momentet behandlar både teoretiska kunskaper och praktiska 
färdigheter i relation till polisiärt trafiksäkerhetsarbete där bland annat trafikkontroller och 
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trafikolyckssituationer inklusive avrapportering ingår. Studenten introduceras också till 
Trafikbrottslagen samt ansvarsbestämmelserna i Trafiklagstiftningen.  

Färdighetstränande inslag som ingår är att lära sig hantera Polisens sållningsinstrument, 
genomföra säkra omkörningar samt vid vinterväglag, använda sig av de aktiva säkerhetssystem 
som finns inbyggda i fordonet (gäller för antagna på våren).  

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment ska studenten ha kunskaper om: 

Kunskap och förståelse 

 Redogöra för trafikbrottslagen samt ansvarsbestämmelserna i Trafiklagstiftningen  

 Beskriva sambandet mellan kvalitet i avrapportering och dess konsekvenser vid 
det slutgiltiga avgörandet för strafföreläggande eller dom (ordningsbot)  

Färdigheter och förmågor 

 hantera Polisens sållningsinstrument 

 genomföra säkra omkörningar 

 genomföra utredningar och avrapporteringar gällande trafikbrott och 
trafikolyckor samt utfärda ordningsbot och känna till förutsättningarna för att 
lämna rapporteftergift   

 avrapportera samtliga brott mot Trafiklagstiftningen  

 vid vinterväglag, använda sig av de aktiva säkerhetssystem som finns inbyggda i 
fordonet  

 förklara och demonstrera ljushanteringens betydelse i mörker och i varierande 
trafikmiljöer  

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftligt tentamen och 
körprov/praktiskt prov. 

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt. 

 
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. 
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Akutsjukvård 

Momentet behandlar fördjupade kunskaper och färdigheter vid omhändertagande av 
sjuk/skadad person, missbruk och smittorisker. Grundläggande kunskaper och åtgärder 
vid defibrillering av hjärtstillestånd med halvautomatisk defibrillator ingår också. Vidare 
behandlas psykologiska reaktioner i samband med olika händelser.  

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:   

Avseende kunskap och förståelse 

 Redogöra översiktligt för smitta, blodsmitta och förebyggande av smittspridning 
inom polisiär verksamhet beskriva och förklara specifik terminologi vid allvarlig 
händelse, stor olycka och katastrof  

 Redogöra för samverkan mellan sjukvård/ räddningstjänst/ polis vid allvarlig 
händelse, stor olycka och katastrof 

 
Avseende färdighet och förmåga 

 

 Tillämpa och redogöra för kunskaper gällande systematiskt omhändertagande 
utifrån principen L-ABCDE i samband med drogpåverkad, trafikskada och skadad 
person av annan uppkomst 

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

 Beskriva och utföra enklare prioritering/triage i samband med allvarlig händelse, 
stor olycka och katastrof 

 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, övning där akut 
sjukdom är en integrerad del samt skriftlig gruppuppgift.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt. 
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Data 

Den studerande fördjupar sin kunskap om DURTVÅ (Datoriserad utredningsrutin) med 
stor vikt vid tvångsmedelshantering. Grunderna i hantering av Vägtrafikregistret (VTR) 
och Fordonsefterlysningsregistret (EF) ges också.  

Förväntade studieresultat:  

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna; 

Avseende kunskap och förståelse 

 Redogöra för hur tvångsmedelshanteringen i DURTVÅ är upplagd 
 

 Redogöra för vilka uppgifter VTR innehåller och hur 
fordonsefterlysningsregistret används. 

 
 
Avseende färdighet och förmåga 
 

 Färdigställa brottsanmälningar med relativt hög svårighetsgrad 
 

 Redovisa enklare förundersökningsprotokoll och redovisa de tvångsmedel som 
används i brottsutredningar. 

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

 Reflektera över vikten över korrekt dokumentation av utredningshandlingar och 
tvångsmedelsprotokoll. 
 

 
Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom individuell skriftlig tentamen, 
skriftliga inlämningsuppgifter, obligatoriska lektioner och övningar.  

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

 
Mental och fysisk förberedelse till polisyrket 

I momentet sker en fördjupning i hur tekniker för mental träning kan användas som 
förberedelse för att utföra olika slags polisiära uppdrag. Under terminen sker också en 
fördjupning i hur mentala tekniker kan användas vid genomförandet av polisiära uppdrag. 
Vidare sker en fördjupning i modeller och tekniker för mental efterbearbetning. I 
momentet behandlas grundläggande kunskaper om begreppet hälsa och färdigheter i olika 
fysiska aktiviteter anpassade för utbildningen och den polisiära verksamheten. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 
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Avseende färdighet och förmåga 

 Tillämpa mentala tekniker vid förberedelse och genomförande av polisiära 
uppdrag. 

 Uppvisa en för polisyrket adekvat fysisk förmåga  

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Reflektera över den egna förberedelsen och genomförande vid polisiära scenarion. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom tillämpad övning och tillämpade 
fysiska tester. 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt.  

 
Kommunikation och fysiska metoder i polisiär konflikthantering 

Färdigheter i konfliktsituationer som förekommer i polisär verksamhet utvecklas med 
stöd i den grundläggande taktiska förklaringsmodellen. Förhållningssätten polisiär 
konflikthantering behandlas ingående. Studentens egen utveckling av kommunikativa 
färdigheter med relevans för polisiär konflikthantering synliggörs.  

Förväntade studieresultat: 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:   

Avseende kunskap och förståelse 

 Analysera och förklara det integrerade taktiska förhållningsättet samt dess 
betydelse för utgången av polisiära konfliktsituationer 

 
Avseende färdighet och förmåga 

 

 Tillämpa principer, metoder och tekniker för polisiär konflikthantering 
 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

 Reflektera över utvecklingen av egna kommunikativa färdigheter med relevans för 
polisiär konflikthantering 
 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom praktiskt prov, seminarium samt 
individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

I momentet ges betygen Underkänt eller Godkänt 
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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: 

Kunskap och förståelse  

 Förstå och kritiskt kunna granska användandet av Rakel som en del av den polisiära 
verksamheten (campus) 

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

 Ha kunskap och förståelse om möjligheten att skapa samband trots bristande 
täckning på handstationen, Gateway (campus) 
 

 Förstå och kritiskt kunna granska användandet av Rakel som en del av den polisiära 

verksamheten (distans) 

 
Färdighet och förmåga  

 Visa färdighet i handhavandet av fordons-/handstation enligt vad nätägaren MSB 
föreskrivit (campus) 

 Visa färdighet att skapa egna skanningslistor (campus) 

 Visa förmågan att skapa samband på ett korrekt sätt via Gateway (campus) 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

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

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

Examination 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 
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Vapen och taktik 

Momentet fördjupar den studerandes färdigheter och hantering av polisens tjänstevapen 
genom teoretiska och tillämpade övningar i olika skjuttekniker, förflyttningstekniker och 
skjutställningar. Upplevelsebaserad övning genomförs i syfte att stärka den studerandes 
färdigheter och förståelse för vapenanvändningen i yrket, utifrån juridiska, moraliska och 
etiska perspektiv. Faktorer som påverkar beslut i pressade situationer diskuteras. 
Normalstoppet övas både utan och med förhöjd hotbild. En föreläsning om metoden 
vägspärr ges och den övas också praktiskt. Även föreläsning om metoden ”sök i terräng” 
ges. Det grundläggande taktiska-, kommunikativa- och mentala kunskapsområdet finns 
med som en röd tråd under hela momentet. 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse 

 Redogöra för den lagstiftning som är relevant för polisens vapenanvändning samt 
ammunitions verkan 

Avseende färdighet och förmåga 

 Utöva en polisens vapenhantering avseende momentets innehåll  

 Genomföra kompetensprov med godkänt resultat.   

 Utföra olika skjuttekniker, förflyttningstekniker och skjutställningar. 

 Redogöra för och tillämpa metoden normalstopp och vägspärr 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras under obligatoriska lektioner och övningar, 
genom skriftlig tentamen samt genom polisens kompetensprov i SigSauer. 

Behörighetskrav 

För att vara behörig till kursen krävs godkänd på föregående kurs, 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 
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 
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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 12 av 20 veckor. VG kan erhållas i Ordning 
och Trygghet 2; 12 veckor samt i Trafik 8 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. 
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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 examinerande 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. 
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