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Sammanfattning 

Som polis är man skyldig att utföra kriminaltekniska undersökningar i de fall där 

det är av betydelse för utredningen. Det kräver att varje polis har de kunskaper 

som krävs för att lösa uppgiften. Under polisutbildningen får studenterna en 

grundutbildning i kriminalteknik. Dessa kunskaper behöver dock underhållas med 

jämna mellanrum.  

Västerbottens läns polismyndighet har löst detta genom att regelbundet utbilda 

sina poliser. De ska med start i höst börja utbilda dem vartannat år. Utbildningen 

innehåller en teoretisk och en praktisk del. Några områden som behandlas är 

spårsäkring och taktik, förste polisman på plats och kamerahantering. 

Polismyndigheten sträcker sig från kusten till norska gränsen. För att kunna täcka 

upp detta stora område utbildas även så kallade områdestekniker i Lycksele, 

Vilhelmina och Storuman. Ett led i årets utbildning är att myndigheten utrustar 

sina poliser med en personlig spårsäkringsväska. Väskan innehåller det material 

som behövs för att kunna säkra spår på en brottsplats.  

Syftet med fördjupningsarbetet är att undersöka om utbildning i kriminalteknik får 

poliserna att säkra fler spår på brottsplatser, samt om den tekniska roteln ser 

någon synlig effekt av detta. Vi vill även undersöka om det blir några andra 

effekter av regelbunden utbildning. 

Eftersom vår studie är begränsad till Västerbottens län har vi haft en nära kontakt 

med tekniska roteln i Umeå. Där har vi deltagit i varsin utbildningsdag, samt att vi 

efter detta har tillfrågat några poliser och tekniker om deras syn på utbildning. Vi 

har också samlat information i ämnet genom att  studera lagar, förordningar och 

handböcker. Övrigt kunskapsinhämtande har skett via ett par personer med 

särskild kompetens inom kriminalteknik och registerhantering.  

Vår slutsats av fördjupningsarbetet är att utbildning är bra för polisernas 

självförtroende samt att den ökar deras intresse och motivation till att säkra spår. 

Utbildningen är också ett bra tillfälle att knyta kontakter mellan tekniker och 

poliser. Att teknikerna sedan kontinuerligt ger feedback på de spår som lämnas in, 

är enligt oss det bästa  sättet att hålla polisernas motivation vid liv! 
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 Förkortningar och uttryck 
 
•   Poliser - Poliser som arbetar i yttre tjänst, ordningspoliser, poliser inom 

kriminaljour och trafikpoliser. 

• SKL - Statens kriminaltekniska laboratorium. 

• RPS – Rikspolisstyrelsen 

• RB - Rättegångsbalken 
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1  Inledning 

”Det är av största vikt, att inga fel eller försummelser göres av den polisman, 

som kommer först till en brottsplats. Brottsplatsen är nämligen det ställe, 

varifrån alla trådar utlöper. Den ger kriminalpolismannen en utgångspunkt för 

spaningar och undersökningar, lämnar sakkunniga, som kanske kommer att 

anlitas, viktiga upplysningar, och på brottsplatsen påträffar man ofta 

betydelsefulla och kanske utslagsgivande bevismedel. Den polisman, som 

kommer först till brottsplatsen måste därför handla på sådant sätt, att de 

möjligheter, som brottsplatsen ger i avseende på gärningsmannens 

uppspårande, icke försämras eller förstörs” (Svensson A, Wendel O. 1959, 

s.17). 

1.1  Bakgrund 

I polislagens 2§ 3p. Står att det hör till polisens uppgifter att bedriva spaning 

och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal ( Berggren N-O, 

Munck J. 2003). En brottsplatsundersökning utförs där ett brott har förövats 

varpå fängelse kan följa. När detta har skett i hus, rum eller i annat 

förvaringsställe utförs en husrannsakan som regleras genom Rättegångsbalkens 

28 kap 1§. Syftet med husrannsakan i detta fall är att utröna omständigheter 

som kan ha betydelse för utredning om brottet, till exempel att undersöka 

förhållandena och säkra spår på brottsplatsen (Fitger P. 2002). 

 

För att förstå innebörden av lagtexterna måste man läsa kommentarerna till 

dessa. Vi tolkar ovanstående lagtexter på så vis att polisen är skyldig att utföra 

kriminaltekniska undersökningar / brottsplatsundersökningar i de fall där det är 

av betydelse för utredningen. För att ordningspoliser ska kunna utföra detta på 

ett bra sätt måste de ha goda kunskaper inom området. Under polisutbildningen 

får vi de grundläggande kunskaperna i kriminalteknik, dessa behöver dock 

underhållas och utvecklas under hela poliskarriären. 
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Därför valde vi detta intresseområde 

Intresset för detta område har uppkommit under vår tid på polisutbildningen. 

Främst av att vi sett hur dålig kunskap många av poliserna i yttre tjänst runt om 

i landet har när det gäller att säkra spår. Ett exempel på detta var när Sara gjorde 

en fältstudie vecka i Halmstad. Patrullen som hon åkte med anträffade vid ett 

tillfälle en stulen bil. I bilen fanns ett tydligt fingeravtryck på den inre 

backspegeln. Detta hade varit enkelt att säkra om poliserna hade haft kunskaper 

i hur man lyfter ett sådant. Poliserna i detta fall hade ingen aning om hur detta 

skulle göras och därför lät de bara spåret vara. Hade poliserna säkrat spåret så 

kunde kanske en gärningsman kunnat kopplas till brottet.  

Vi har valt att inrikta vår fördjupning på polismyndigheten i Västerbottens län, 

mycket på grund av att den finns nära tillhands samt att Ida kommer att göra sin 

aspiranttjänstgöring i Umeå. 

 

Spårsäkring 

Med spårsäkring i polisens arbete menas att säkra de spår gärningsmannen 

lämnat på brottsplatsen, så som skoavtryck, fingeravtryck, DNA-spår, 

verktygsspår m.m.. SKL i Linköping för register över DNA-spår. Registerna 

innehåller DNA från dömda och misstänkta personer samt oidentifierade DNA-

spår från brottsplatser. Registerna över de som daktas i Sverige är ett polisiärt 

register som förs av RPS. Att dakta någon innebär att man fotograferar 

personen, tar finger- och handavtryck samt registrerar personens signalement 

(detaljerade uppgifter om personens utseende, tatueringar och andra särdrag). 

RPS för även register över de säkrade fingeravtryck som är oidentifierade. 

Dessa matchas sedan mot alla de nya daktningar som läggs in i registret. 

(Andersson B. 2005). 

De flesta brott som anmäls till polismyndigheten i Västerbottens län är stölder, 

inbrott, biltillgrepp, skadegörelse, misshandel och andra brott av enklare 

karaktär (BRÅ. 2005), dessa är vad man kallar för vardagsbrott eller 

mängdbrott. När man pratar om spårsäkring så tänker nog de flesta på att det 

bara görs vid grova brott så som mord. Vid dessa brott kan poliserna oftast inte 
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göra mer än att spärra av området och invänta tekniker. När ett vardagsbrott har 

begåtts så har vi vanligtvis inte tillgång till teknikerna. Det är då upp till förste 

polispatrull på plats att utföra den brottsplatsundersökning som krävs. Även vid 

dessa vardagsbrott finns det ofta kvarlämnade spår att säkra. Gärningsmannen 

kan vid dessa brott till exempel ha lämnat både fingeravtryck och DNA-spår på 

brottsplatsen. Om polismannen har kunskap om hur spårsäkringen ska utföras 

vid ett sådant tillfälle finns det stora möjligheter att binda gärningsmannen till 

platsen och använda spåren som bevis i eventuell rättegång.  

Att säkra spår på brottsplats kan ibland kännas som ett onödigt inslag i 

ordningspolisernas vardag eftersom få spår får träff i SKLs eller RPS register.  

Detta är troligtvis en av orsakerna till att poliserna ibland struntar i att säkra 

spår. Det poliserna inte tänker på är att de spår som skickas in för matchning 

ligger kvar i ett spårsäkringsregister och senare kan få träff när nya personer 

eller uppgifter förs in via daktning eller DNA-prover. 

En annan synvinkel på spårsäkring är att förtroendet för polisen hos 

medborgarna kan öka när vi visar att vi faktiskt anstränger oss för att lösa för 

oss till synes ”obetydliga” brott. Det poliserna anser vara ett ”obetydligt” brott 

kan för brottsoffret vara en stor och svår händelse i deras liv som genom våran 

ansträngning kan kännas lättare att gå igenom.   

 

Polismyndigheten i Västerbottens län 

Sedan 1965 har poliserna i Västerbottens län utbildats i kriminalteknik. 

Tekniska roteln i Umeå är ansvariga för att alla poliser i länet ska få samma 

utbildning och löser detta genom att hålla utbildningarna i Umeå, Skellefteå, 

Lycksele, Vilhelmina och Storuman. De utbildar även några poliser i inlandet 

till att bli områdestekniker. Dessa får en utvidgad utbildning på en månad som 

ger dem möjlighet att utföra mer omfattande brottsplatsundersökningar i sitt 

närpolisområde. Det kan röra sig om mindre händelser där vanligtvis tekniker 

skulle ha gjort undersökningen, men med tanke på de långa avstånden så utförs 

jobbet av områdesteknikern. Detta sparar både tid och resurser för tekniska 
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roteln. Att göra på detta sätt minskar också risken för att viktiga spår förstörs 

eller försvinner. (Sellström C. 2005). 

 

Nu i höst har tekniska roteln i Västerbottens län utbildat sina poliskollegor i 

kriminalteknik och spårsäkring. Varje turlag har fått en dags utbildning under 

ledning av chefen vid roteln, Christer Sellström samt rotelns fotograf, Frank 

Nelvig. Vi har varit med under varsin utbildningsdag för att få en så god inblick 

som möjligt i hur utbildningen går till. 

Utbildningens innehåll: 

Teori 

• Spårsäkring och taktik vid undersökning av inbrott. 

• Spårsäkring och taktik vid anträffat stulet fordon. 

• Bilundersökning vid grova brott . 

• Förste polisman på plats vid grova brott. 

• Tillvägagångssätt vid spårsäkring av DNA samt lagstiftning. 

• Daktning. 

• Spårsäkring av hår, glas, färg, fibrer,  handsk- och skoavtryck. 

• Dödsfall. 

• Fotografering. 

Praktik 

• Fingeravtryck och verktygsspår. 

• Fotografering. 

 

Poliser i Umeå har länge klagat på den kriminaltekniska utrustning som finns i 

polisbilarna. Utrustningen har varit smutsig, inte alla gånger komplett och i 

allmän oreda. En lösning på detta problem fick Christer Sellström nys om från 

några kollegor i Jönköping. De hade tagit fram en liten väska, innehållande 
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kriminalteknisk utrustning, som varje ordningspolis fick ett exemplar av. 

Christer tog idén till Umeå och håller just nu för fullt på att utrusta sina poliser 

med en varsin väska. Varje polis kommer nu att ansvara över sin egen väska 

och får därmed se till att innehållet är komplett och fräscht.  

Väskan innehåller: 

• Pensel. 

• Kolpulver. 

• En tejprulle för upptagande av fingeravtryck samt tejp för upptagande av 

jämförelseprov. 

• Papperskort för säkring av fingeravtryck. 

• Sax. 

• Förstoringsglas. 

• Måttband. 

• Bomullspinnar för DNA-prover med tillhörande papperspåsar 

 och sterilt vatten i små flaskor.  

 

Den gamla väskan i bilen som förr innehöll allt spårsäkringsmaterial har nu 

blivit ett komplement till den personliga väskan. I den kommer det att finnas 

mikrosil för avgjutning av fingeravtryck och verktygsspår, engångshandskar, 

papperspåsar för beslag samt fälthandboken. Att ge alla poliser en personlig 

spårsäkringsväska är en av metoderna som den tekniska roteln använder sig av 

för att uppmuntra poliserna till att säkra spår. 

En annan del i detta är att teknikerna ger feedback på de spår poliserna lämnat 

in. Feedbacken ges genom att teknikerna skickar ett groupwise eller genom att 

de är med på turlagens utsättningar och där berättar vad spåren lett till. 

(Sellström C. 2005). 
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1.2 Syfte 

Vi vill med detta arbete undersöka om utbildning i kriminalteknik får 

poliserna att säkra fler spår på brottsplatser samt om den tekniska roteln ser 

någon synlig effekt av detta. 

1.3  Frågeställningar 

• Har utbildningen någon inverkan på polisernas insatser och motivation 

angående spårsäkring  på brottsplats, och blir det några andra effekter av 

den? 

• Ser tekniska roteln någon synlig förbättring gällande inlämning av säkrade 

spår från brottsplats efter att poliserna genomgått utbildningen i 

kriminalteknik, och ser de något annat positivt med utbildningen? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har studerat polismyndigheten i Västerbottens län under vårt 

fördjupningsarbete. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har läst in oss på området genom att studera lagtexter, propositioner samt 

olika handböcker inom det kriminaltekniska området. Vi har kontaktat den 

tekniska roteln i Västerbottens län och deltagit i en endagskurs inom 

kriminalteknik som de har hållit. Efter kursen har vi tillfrågat poliser på 

ordningsavdelningen samt tekniker om hur de ser på den utbildning som ges i 

kriminalteknik. För att skaffa oss ytterligare kunskaper inom området har vi 

även tagit kontakt med Yvonne Stegerud vid SKL och Bo Andersson vid PHS 

Umeå/tekniska roteln i Uppsala län. 
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2  Teori 

2.1 Registerhantering och lagstiftning 

Att poliserna har den uppfattningen att deras spårsäkring sällan ger träffar i de 

olika spårregistrena kan förklaras med att det än så länge inte finns så mycket 

data inlagda i dessa register. Det finns lagstiftning som reglerar vad som får 

sparas i  de olika registerna och hur man får använda dessa uppgifter. 

Registerna som finns i nuläget är Fingeravtrycks-, DNA-  samt Spårregistret. 

Med hjälp av dessa register kan man matcha spår som säkrats på brottsplatsen 

med de uppgifter som redan finns sedan tidigare. De spår som identifierats kan 

sedan användas som bevis i en eventuell rättegång. Bevisen kan självklart 

användas såväl för att fria som att döma en person. (Andersson B. 2005) 

Fingeravtryck, handavtryck och personens signalement dokumenteras vid 

daktning. Personen fotograferas även vid detta tillfälle. Man får dakta de 

personer som är anhållna eller häktade samt personer som misstänkta för brott 

men ej är frihetsberövade. Kan det ha betydelse för brottsutredningen får även 

personer som inte är misstänkta för brott daktas om det finns fängelsestraff i 

straffskalan (Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m., RB 28:14). 

Hantering av alla daktningsuppgifter och spår som förs in i register regleras i 

Polisdatalagen (1998:622) 22-31§§. Lagen reglerar vad registren får innehålla, 

hur de ska gallras och ändamålet med registren. 

De register som förs över DNA är Spårregistret och DNA-registret. I 

Spårregistret finns DNA-profiler från personer med okänd identitet. Det är 

DNA-spår som är tagna i brottsutredningar. I DNA-registret finns det DNA-

profiler med identitet. Här registreras de personer som blivit dömda för brott 

med minst två års fängelse i domen, samt att det använts DNA som bevisning i 

målet. Uppgifterna i DNA-registret ska gallras senast tio år efter att den dömde 

har avtjänat sitt straff . De DNA-profiler som ligger i Spårregistret jämförs med 

de DNA-profiler som finns i DNA-registret. När ett spår har fått en identitet så 

gallras det bort från Spårregistret. (Stegerud Y. 2005). 
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Från och med januari 2006 ska bestämmelserna om DNA i Polisdatalagen och 

Rättegångsbalken 28 kapitlet utvidgas och ändras. Lagändringarna  syftar till att 

även DNA-prov ska tas i samband med daktning. Provet tas genom att saliv tas 

från personens munhåla med en steril provtagningspinne. Denna procedur 

omfattas av begreppet kroppsbesiktning och regleras därefter. DNA-provet 

samt personuppgifterna skickas till SKL som lägger in detta i DNA-registret. 

När poliser säkrar DNA-spår på brottsplats finns alltid risken att de spår som de 

tar kontamineras med deras egna DNA. Det kan även finnas risk att poliserna 

lämnat DNA-spår som de själva eller teknikerna sedan säkrar. För att kunna 

särskilja dessa spår finns i lagens förarbete ett förslag om att det ska upprättas 

ett register med DNA från alla poliser i Sverige. Detta är dock bara ett förslag 

som ännu inte är fastsällt (Prop 2005/06:29, Justitiedepartementet 2005).  

2.2  Första polisman på brottsplats 

Med brottsplats menas här den plats där ett brott har begåtts eller där man 

misstänker att ett brott har begåtts. Det kan också vara en plats där man gjort ett 

fynd som kan sättas i samband med ett brott. 

I stora drag ska de första poliserna som anländer till en brottsplats vidta 

följande åtgärder: 

1. Vidta räddande åtgärder. 

2. Skydda och säkra spår som finns på brottsplatsen. 

3. Spärra av brottsplatsen. 

 

Med tanke på att olika brott kräver olika förstahandsåtgärder finns det inga 

allmänna regler på hur första polis på plats ska agera (Johansson S. 1997). 
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Det finns flera handböcker som behandlar följande uppgifter. Vi har dock valt 

att referera till utbildningen i  kriminalteknik  som  Christer Sellström på 

tekniska roteln i Umeå, Västerbottens län har hållit under hösten. Dessa punkter 

kan poliser beakta och ha som stöd vid  olika slags brottsplatsundersökningar: 

Inbrott 

• Informationsinsamling. 

- Ta upp anmälan.  

- Fråga målsägaren om saker har flyttats på. 

• Fastställ vilken ingångsväg gärningsmannen har tagit. 

• Undersök eventuell reträttväg. 

• Fundera på om det kan röra sig om ett försäkringsbedrägeri. 

• Kontrollera dörrar och lås. 

- Hur är dörrarna förankrade? 

- Finns det glipor mellan dörr och karm? 

- Se efter färska brytmärken, använd lampa även i dagsljus! 

• Upplys målsägaren om de fel som bör åtgärdas. 

• Protokollför platsundersökningen. 

- Beskriv platsen enkelt, vilket hus, vilka lås m.m.. 

- Beskriv troligt tillvägagångssätt  vid inbrottet. 

• Fotografera brottsplatsen samt säkra spår , tänk forensiskt. 

• Säkra spår utomhus, bra att börja med vid dåliga väderförhållanden. 

• Säkra spår inomhus. 

• Säkra skoavtryck. 

• Säkra miljöspår, DNA och fibrer. 

• Säkra verktygsspår. 

• Säkra fingeravtryck. 



Kriminalteknisk utbildning 
Ida Öhrberg 
Sara Sundberg Säll 
 

                                                                                                                                           
10 

2005-11-22 

Bilstöld 

• Hur har gärningsmannen tagit sig in i bilen? 

• Är rattlåset uppbrutet? 

• Är bilen ”tjuvkopplad”? Beskriv hur bilen startats. 

• Sök fingeravtryck. 

- inre backspegel. 

- rutor. 

• Finns kvarlämnade föremål i bilen? Ta dessa i beslag och lägg i 

papperspåsar, en påse per föremål. 

- cigarettfimpar. 

- urdruckna flaskor/burkar. 

- övriga föremål. 

• Säkra eventuellt DNA från ratten. 

Grova brott 

• Vidta räddande åtgärder. 

• Finns misstanke om brott? 

• Ta hand om personer. 

• Grip eventuell misstänkt. 

• Förhör vittnen. 

• Notera övriga personer som finns på platsen. 

• Beträd inte brottsplatsen onödigtvis.  

• Tänk på vad som ska göras på platsen. När du rör dig, tänk på vilken väg du 

tar, gå tillbaka samma väg och notera detta. 

• Underrätta befäl. 

• Vid skottlossning, säkra tändsatspartiklar (inom 3 h). 

• Följ med eventuella skadade till sjukhus. 
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• Beslagta kläder som kan ha betydelse för utredningen. 

• Spärra av brottsplatsen enligt RB 27:15. 

• Skydda och bevaka brottsplatsen. 

• Notera alla åtgärder du har vidtagit. 

• Fotografera gärna brottsplatsen, mycket och så fort som möjligt! 
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3 Resultat 
 

Kriminalteknikernas åsikter 

Det finns ingen statistik över de spår som lämnas in till den tekniska roteln i 

Umeå, men teknikerna som vi har tillfrågat är överens om att utbildningen leder 

till en markant ökning. Två av teknikerna säger att denna ökning av 

spårinlämning dock mattas av efter hand, den ena menar på att detta sker redan 

efter ett halvår. Teknikerna påpekar också att polisens arbete är händelsestyrt 

och att det påverkar antalet inlämnade spår.  

Svaren angående kvalitén på de inlämnade spåren stämmer inte helt överens. 

Någon av teknikerna tycker att kvalitén ökar avsevärt medan några andra tycker 

att det fortfarande varierar beroende på förutsättningarna på brottsplatsen. En av 

teknikerna påpekar att poliserna blivit betydligt mer självsäkra efter 

utbildningen och att de tänker kriminaltekniskt. Han säger att de nu säkrar spår 

med hjälp av alla sina sinnen. 

På frågorna om hur utbildningen påverkar samarbetet mellan teknikerna och 

poliserna är alla tekniker överens om att utbildningen ger mycket på det planet. 

Att få ett ansikte på den polis man talar i telefon med är en av de positiva 

effekterna som utbildningen ger. ”Vi får ett guldtillfälle att vara tillsammans 

med turlagen en hel dag, umgås, diskutera och lära känna varandra”, säger en 

av teknikerna.   

Polisernas åsikter 

Alla de tillfrågade poliserna är överens om att utbildning och repetition leder till 

ökad motivation och entusiasm att säkra spår. En av poliserna förklarar känslan 

efter utbildningen med följande ord: ”Jag upplever att jag blir mer entusiastisk 

inför spårsäkringen och dessutom ökar känslan av att jag gör ett bättre jobb på 

brottsplatserna både vad gäller kamerahantering och övrig spårsäkring”.  

Poliserna är mycket positiva till den personliga utrustningen som de får nu i 

höst.  ”Det kommer troligen att leda till  bättre platsundersökningar genom att 

vi är mer försiktiga om ”vår” väska och därigenom har bättre utrustning med 
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oss ute i fält” och ”… när man själv får ta ansvar för sin egen utrustning 

kommer i allafall jag se till att alla saker finns med. Och det i förlängningen 

ska förhoppningsvis leda till fler säkrade spår” är två polisers kommentarer till 

den.  

Två av poliserna tycker att det räcker med utbildning med några års intervall 

medan de övriga gärna vill att utbildning ska ske en gång per år, då eventuellt i 

mindre skala (en halv dag). En polis menar på att det är bra att ha utbildningen 

när det har skett förändringar inom det kriminaltekniska området. 

Feedbacken som poliserna får på de spår som de lämnar in varierar. Några av 

poliserna är nöjda med den medan andra anser att den saknas. En av poliserna 

som tillfrågats har inte fått någon som helst feedback på några år. De gånger 

poliserna får feedback är när något spår har lett till en träff. 

Poliserna anser överensstämmande att utbildningens innehåll var bra och att den 

fyllde dem med motivation, inspiration samt uppfräschad kunskap . 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Kriminaltekniker 

Eftersom det inte finns någon statistik över antalet spår som kommer in till den 

tekniska roteln kan vi bara se till vad teknikerna säger. Deras uppfattning är det 

enda som vi kan ”mäta” i detta avseende. Det faktum att vi bara har fått 

synpunkter från fyra av de sju tekniker som arbetar på roteln gör också att vi 

inte med säkerhet kan säga att alla är överens om dessa åsikter. 

Poliser 

Vi har fått svar från fyra av de nio tillfrågade poliserna och kan därmed inte dra 

allt för stora slutsatser av detta. Däremot ser vi en röd tråd i svaren som är 

genomgående positiv när det gäller utbildning i kriminalteknik. Vi kan därför 

anta att det är något som de flesta håller med om. 
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3.2 Resultatsammanfattning 

Både teknikerna och poliserna är överens om att utbildning och repetition är 

viktigt för att spårsäkring ska göras på brottsplats samt för att den ska göras på 

ett korrekt sätt. Alla ser en positiv reaktion på utbildning, teknikerna får in fler 

spår och poliserna blir säkrare och mer motiverade ute på fältet. Utbildning bör 

ske regelbundet, om hur ofta råder det delade meningar. 

 Att utbildningen också leder till bättre relationer mellan ordningsavdelningen 

och tekniska roteln är en annan positiv effekt. Det är lättare att samarbeta om 

man känner till varandra.  

Den personliga utrustningen är något som poliserna tar emot med glädje. De 

tror att den kommer leda till att de arbetar bättre med spårsäkring och 

platsundersökningar. 

4 Diskussion / slutsats 
Det vi kommit fram till i vårt arbete är att bra utbildning lönar sig om man vill 

få sina ordningspoliser att säkra fler spår. Även om det inte finns några siffror 

på detta kan vi dra slutsatsen att detta skulle kunna stämma då teknikerna är av 

samma åsikt. Ytterligare kan vi säga att detta stämmer efter att vi pratat med 

poliserna som menar på att de faktiskt blivit mer motiverade, och att de känner 

en större säkerhet inför spårsäkring. 

När det gäller feedback är det något som det finns en hel del att jobba med. 

Poliserna är inte helt nöjda över hur det fungerar idag. De får nu feedback på en 

del av de spår som ger träff. En idé som vi har till teknikerna är att även, i mån 

av tid, ge feedback på de spår som inte ger träff.  Ett spår kan vara bra säkrat 

även om det inte alltid leder till något mer, och detta kan vara bra för poliserna 

att få reda på.  Feedbacken kan både hjälpa poliserna att fortsätta med det de 

gör bra och att sluta med det de gör mindre bra. Att ge konstruktiv kritik kan 

hjälpa poliserna att göra bättre säkringar i framtiden.  

Den goda relation som verkar finnas mellan den tekniska roteln och 

ordningsavdelningen i Umeå anser vi är bra, men självklart behöver den 

underhållas för att fungera. Teknikerna vill förmedla till poliserna att de när 
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som helst kan ringa och fråga någon av dem om råd. Att det råder ett öppet 

klimat framgick tydligt under våra respektive utbildningsdagar. Detta ser vi 

som mycket positivt! 

Att utrusta varje polis med en personlig spårsäkringsväska har vad vi vet bara 

mottagits med uppskattning. Att komma till en brottsplats med fräsch och 

komplett utrustning gör säkringen både enklare och roligare.  Nu är det upp till 

varje enskild polis att se till att väskan alltid finns med och innehåller allt det 

material som behövs. Att vi är mer noggranna och försiktigare med det som vi 

själva ansvarar för är väl allmänt känt. 

Den totala kostnaden för denna utbildningsomgång är cirka 10 000 kronor. 

Detta innefattar löner, material samt de resor och övernattningar som måste 

göras för att utbilda poliserna i inlandet. Utöver detta tillkom i höst kostnaden 

på 300 kronor för varje personlig väska som poliserna utrustats med. Enligt vår 

mening är kostnaden för utbildningen inte en orsak för att prioritera bort den. 

Men eftersom kompetensen varierar så kraftigt i olika polismyndigheter när det 

gäller spårsäkring kan vi anta att det inte görs av någon anledning. Vi kan bara  

säga att de gör ett stort misstag.  

Vi tror att det arbete som poliserna lägger ner på brottsplatserna visar sig 

positivt i samhällets syn på polisen. Ju fler spår som säkras desto större chans 

till att brott kan lösas. När vi nu har fått en inblick i hur en utbildning kan se ut 

och hur viktig den verkligen är kan vi bara råda alla andra myndigheter att satsa 

på just detta. 
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