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Polisiärt arbete C1 
 
 
Kurskod: UPUXC1 

 

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 

 

Huvudområde: - 

 

Nivå: - 

 
Programtillhörighet: Kursen utgör fjärde terminen, 12 veckor av polisutbildningen. 

Uppdragsutbildning från Polisen. 

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

2018. 

Betygsgrader: U, G och VG.  

Innehåll 
 

Kursen består av följande moment och innehåll: 

Moment 1.  
Fördjupad brottsutredning med inriktning på våld i nära relation (9 veckor) 

I momentet fördjupas kunskaper om utredning av brott av icke enkel beskaffenhet. 
Brottsutredningsarbetets olika faser, från brottets tillkomst till förundersökningens slut, liksom 
straff- och processrättslig lagstiftning, brottsplats- och förhörsmetodik samt 
tvångsmedelsanvändning utgör momentets ramverk.  

 Även lagstiftning som behandlar samlevnad, förhållande mellan barn och föräldrar samt 
förutsättningar för myndigheters intervention i familjeförhållanden studeras, liksom den 
straffrättsliga lagstiftning som har särskild relevans för familjen. 

Fördjupning sker gällande individer som offer, vittne och förövare samt polisens 
brottsofferstödjande funktion. Utöver detta behandlas barn som brottsoffer och barns utsatthet i 
övrigt. 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. 

Sexualiserat våld och misshandel problematiseras i relation till ålder, kön och makt. 
Hedersrelaterad brottslighet samt prostitution och människohandel är ytterligare områden som 
ingår i momentet. Momentet behandlar även kriminaltekniska utredningsåtgärder i samband med 
sexualbrott.  

Kunskaper inom vittnespsykologi, förhörsmetodik och vittneskonfrontationer fördjupas. 

Momentet innefattar också principer i bevisvärdering. Polisens arbete med riskbedömningar och 

utarbetning av gärningsmannaprofiler introduceras. 
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Fördjupning sker i lagstiftning och tillämpning av DNA-profilering i 
brottsutredningssammanhang. Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) behandlas. Polisens 
Utredning av Grova Brott (PUG) används som metodstöd under momentet.    

 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse  

 Förklara civilrättsliga och förvaltningsrättsliga regler rörande familjen. 

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

 Redogöra för hedersrelaterad brottslighet, barnpornografibrott, prostitution och 
människohandel. 

 Förklara innehåll och syfte med Polisens Nationella Utredningsdirekt (PNU) och Polisens 
Utredning av Grova Brott (PUG) 

 Uppvisa kunskaper om initiala utredningsåtgärder på brottsplatser gällande grova brott.  
 

Avseende färdighet och förmåga 

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

 

 Söka och tillämpa lagstiftning gällande dna samt ha kännedom om hur spårsäkring och 
provtagning av såväl målsägare som misstänkt går till, vid utredning av sexualbrott. 

 

 Tillämpa informationsskyldigheten gällande Förundersökningskungörelsens § 13a-d. 

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

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

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

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom muntlig redovisning av case, seminarier, 
övningar, interaktiv utbildning (Intrapolis) samt tentamen. 

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt 
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Moment 2. Utredning av dödsfall (3 veckor) 

I momentet studeras och tillämpas utredning av onaturliga dödsfall. Rättsmedicin, polisens 
insatser vid anhörigvård, beredskap att möta påfrestningar och krisreaktioner både hos sig själv 
och hos andra är inslag på momentet. Därutöver behandlas posttraumatiskt stressyndrom samt 
betydelsen av debriefing, krisbearbetning och mental beredskap i polisarbetet.  

 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

Avseende kunskap och förståelse 

 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. 

Avseende färdighet och förmåga 

 Verkställa omhändertagande av avliden person samt tillämpa relevant kriminalteknik vid 
utredning av onaturliga dödsfall. 

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

 Ha kunskap om och förmåga att reflektera över etiska aspekter i samband med polisens 
arbete med avlidna människor 

 

Examination 
De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig tentamen samt vid en övning i 
omhändertagande av avliden person. I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl 
Godkänt 
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Fortlöpande moment 

Kursen innehåller också fortlöpande moment. Kunskaper och färdigheter från 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. 

 
Polisarbete i trafikmiljö 

Den sista delen av undervisning kring polisens arbete i trafikmiljö innehåller teorier i polistaktisk 

bilkörning. Kunskaperna kring Nollvisionen fördjupas genom att studenten tränas i att omsätta 

den i det polisiära trafikarbetet. Särskild vikt läggs vid att framföra konstruktiv kritik till kollegor 

gällande beteende i trafiken.  

 

 

 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment ska studenten kunna: 

 

Avseende färdighet och förmåga 

 

 Visa hur Trafikverkets nollvision kan omsättas i det polisiära trafikarbetet 

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). 
Under terminen läggs stor vikt vid färdigställande av förundersökningsprotokoll och registrering 
av underrättelse om slutförd förundersökning.   

Förväntade studieresultat  

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 

Avseende kunskap och förståelse 
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 Redogöra för hur DURTVÅ är uppbyggt och hur information registreras på ett korrekt sätt  

 

Avseende färdighet och förmåga 

 

 Upprätta brottsanmälningar, övriga utredningshandlingar och tvångsmedelsprotokoll i 
DURTVÅ 

 Sammanställa förundersökningsprotokoll med korrekt registrering om underrättelse av 
omslutförd förundersökning 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Förstå vikten av en korrekt och rättssäker hantering och registrering av information i 

DURTVÅ 

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

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

Kommunikation och fysiska metoder i polisiär konflikthantering 

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 grundläggande 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. 

Den studerande ska förvärva kunskap i det polisiära arbetet med folksamlingar och kunna tillämpa 

nationellt fastslagna metoder i arbetet med folksamlingar. Den studerande ska få insikt i hur 

polisens agerande kan påverka folksamlingens beteende. Undervisningen bygger vidare på 

utbildningen om ingripande och taktiskt arbete med folksamlingar från momenten Mental fysisk 

förberedelse samt Vapen och taktik. Genom praktiska tillämpningar i form av övningar och 

färdighetslektioner behandlas begrepp som ingripandetekniker i folkmassa, splittring, 

staketslagning, anvisa väg, sektorpatrullering och tät bevakning. Undervisningen innehåller 

praktiska tillämpningar där polisens agerande i arbete med folksamlingar står i fokus. 

 

Förväntade studieresultat: 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:    

 

Avseende färdighet och förmåga 

 

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

 Tillämpa nationellt fastställda metoder för arbete med folksamlingar samt kunna diskutera 
metodernas styrkor och svagheter  

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
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 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 
kommunikativa förhållningssättet. 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom tillämpade övningar. 
I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt 

Mental och fysisk förberedelse för polisyrket 

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 

praktiktjänstgöringen och för ett kommande yrke som polis.  

 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Kritiskt reflektera över det mentala kunskapsområdets betydelse vid polisiära insatser 

 

Examination 

De förväntade studieresultaten examineras genom skriftlig inlämningsuppgift och muntlig 

redovisning i seminarieform. 

 

I momentet ges betyget Underkänt eller Godkänt.  

 
Vapen och taktik 

I momentet utvecklas studentens färdighet och förmåga att hantera polisens tjänstevapen och den 

mentala-, det kommunikativa samt det grundläggande taktiska förklaringsmodellen som den 

definieras i POLKON. Kunskaper i att förstå och tillämpa metoder från POLKON; normalstopp, 

vägspärr, lokaliseringssök och sök i terräng utvecklas. Arbetet med folkmassa introduceras. 

Vapenhantering i hög stressnivå prövas. Juridiska bedömningar och polisär taktik integreras i 

skjutsimulator. 

 
Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment förväntas studenten kunna: 

 

Avseende kunskap och förståelse 

 

 Redogöra för metoden sök i terräng  

Avseende färdighet och förmåga 

 Utöva en säker vapenhantering avseende momentets innehåll 

 Redogöra för och kunna tillämpa metoderna lokaliseringssök, vägspärr samt normalstopp.  
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Examination 
De förväntade studieresultaten examineras under obligatoriska lektioner och övningar. I momentet ges 

betyget underkänd eller godkänd. 

 
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. Det andra 

omexaminationstillfället ges i sådan tid att resultatet hinner anslås minst tio dagar före nästa 

ordinarie examinationstillfälle. 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. 
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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 9 av 12 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. 

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

