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 Abstract 

Underrättelsetjänst, ett begrepp som för många är något abstrakt och 

svårgreppbart. Vad syftar egentligen underrättelsetjänst till? Något förenklat 

skulle man kunna säga att det syftar till att ge faktaunderlag för planering av 

polisverksamhet. Verksamheten ska vara precis och kvalitativ, den ska vara 

underrättelseledd.  

I strävan efter visionen om underrättelseledd polisverksamhet fastställde 

rikspolischefen hösten 2005 Polisens underrättelsemodell (PUM). Denna kom att 

införlivas i mängdbrottsprojektet och ska enligt nationellt direktiv vara 

implementerad senast 31 december, 2007. 

PUM kan ses som en övergripande brottsbekämpningsmodell som ska 

sammanfoga och säkerställa processerna ledning och styrning, underrättelse och 

genomförande. Modellen skall vara en praktisk arbetsmodell som säkerställer det 

teoretiska ramverket problem orienterat polisarbete (POP). 

Syftet med min rapport har varit att studera polismyndigheten Västernorrlands 

implementeringsarbete av PUM. Genom att fördjupa mig i dokument och 

genomföra intervjuer har jag funnet att polismyndigheten Västernorrland har 

arbetat målmedvetet och strukturerat för att förankra PUM i myndighetens 

organisation. Myndigheten har även identifierat områden där utvecklings- och 

förändringsåtgärder krävs för att PUM ska fungera fullt ut.  
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Begreppsordlista 
 
KUT Kriminalunderrättelsetjänst 
 
NÄPO Närpolisområde 
 
PNU Polisens nationella utredningskoncept 
 
POP Problemorienterat polisarbete 
 
PRR Polisens resultatrapporter 
 
PUM Polisens underrättelsemodell 
 
UR Underrättelseuppslag 
 
VPOP Verktyget för planlagd operativ polisverksamhet 
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1  Inledning 

I slutet av 90-talet reformerades den svenska polisens arbete genom 

närpolisreformen för att påverka brottsligheten och ordningstörningar. Det 

problemorienterade polisarbetet skulle vara det teoretiska ramverket för närpolisens 

arbete och ge en grund för närpolisens arbete med att analysera, inrikta, genomföra 

och följa upp de polisiära insatserna. (Polisens underrättelsemodell, 2006) 

När jag intervjuade en av verksamhetsutvecklarna för PUM, Ditte Berglund, 

beskriver hon varför det problemorienterade polisarbetet aldrig, med vissa undantag, 

fick något riktigt fotfäste vid landets polismyndigheter. Enligt Ditte berodde detta på 

faktorer som minskade ekonomiska resurser, dåligt nationellt administrativt stöd och 

dåligt ledarskap. Väldigt stort ansvar lades vid polismyndigheterna själva att 

genomföra närpolisreformen och därigenom varierade resultatet väldigt mycket. 

Denna omständighet att reformen inte lyckades fullt ut genererade i behovet av en 

praktisk metodmodell för det teoretiska ramverket POP. PUM skall säkerställa 

användandet av teorin. (Berglund, 2007)   

En annan omständighet till skapandet av PUM var att under början av 2000-talet 

lades stor vikt vid att förbättra polisens förmåga av att prioritera och dimensionera 

sina operativa resurser i rätt åtgärder och därigenom minska den allt större 

brottsligheten. (Polisens underrättelsemodell, 2006) 

Ovanstående faktorer och omständigheter var sedan del till det arbete som kom att 

rendera i Polisens underrättelsemodell (PUM). Modellen syftar främst till att 

sammanfoga de tre delprocesserna ledning och styrning, underrättelseprocessen och 

den operativa processen men också till att nationellt reglera arbetsflöden, regelverk, 

informationsflöden och metoder inom kriminalunderrättelsetjänsten. (Polisens 

underrättelsemodell, 2006) 

I regleringsbrevet för 2007 kan man utläsa att statsmakten ställer ett allt större krav 

om mål uppfyllning och resultat redovisning för polisens verksamhet. Kortfattat kan 

man säga antalet brott skall minska (Ask, 2006). Ditte Berglund anser att 
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användandet av PUM ska svara mot statsmaktens krav och generera i färre anmälda 

brott (Berglund, 2007).   

Inom ramen för ett projekt benämnt mängdbrottsprojektet inledde RPS under hösten 

2005 arbetet med att implementera PUM inom den svenska polisen. Projektets mål 

är och har varit att stödja införandet av metodiken i Polisens nationella 

utredningskoncept (PNU) och PUM vid samtliga landets polismyndigheter. PNU är 

infört sedan slutet av 2006 och PUM skall vara fullt infört senast 31 december, 

2007. (Nationell satsning mot mängdbrott)   

Mitt ämnesval grundar sig mycket utifrån ett genuint intresse av ämnet 

underrättelsetjänst. Jag såg med denna fördjupningsuppgift möjligheten att mer 

ingående studera hur PUM som modell skall bidra till strävan av ett 

problemorienterat underrättelselett polisarbete. Jag tror att en väl fungerande 

lednings- och styrningsprocess med stöd av en produktiv underrättelseprocess är en 

förutsättning för att kunna bekämpa den alltmer asymmetriska brottsligheten och 

kunna möta de allt större resultatkraven om effektivitet inom den polisiära 

organisationen. Ett mervärde med att skriva om polismyndigheten vid 

Västernorrlands implementering var att jag också skulle kunna få en inblick av 

organisationen och arbetet vid min blivande arbetsplats.  

Med detta kapitel kommer jag att ge en bakgrund till införandet av PUM. På vilka 

grunder som RPS beslutade om att nationellt reglera de tre delprocesserna och 

Kriminalunderrättelsetjänsten. Vidare kommer jag att redogöra för rapportens syfte, 

frågeställningar samt tillvägagångssätt. 
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1.1 Bakgrund 

Utifrån mina egna erfarenheter med att jobba inom försvarsmaktens 

underrättelsetjänst skulle jag vilja ge en personlig reflektion av begreppet 

underrättelsetjänst och dess komplexa innebörd. 

Människan har sedan urminnes tid ägnat sig åt att spionera på sina fiender för att 

kunna planera sin egen verksamhet utifrån ett välgrundat beslutsunderlag om 

fiendens göranden. Underrättelsetjänsten har i sig inget egenvärde utan syftar främst 

till att producera detta beslutsunderlag. Begreppet har och kännetecknas fortfarande 

av sekretess och hemlighetsmakeri, vilket i många fall kan vara väldigt 

kontraproduktivt då en effektiv och produktiv underrättelsetjänst kräver en 

accepterad plats i organisationen. Jag anser själv att man bör se underrättelsetjänsten 

som en stödjande vetenskaplig process som ska ge en adekvat och trovärdig grund 

för organisationens beslut. En annan viktig och kanske något utopisk uppgift för 

underrättelsetjänsten är att kunna förutse händelseutvecklingen av brottsligheten. 

September 2001 startade den dåvarande avdelningen Utvecklings och 

strategienheten (USE), vid RPS det svenska underrättelseprojektet. Projektet hade 

sin grund i två faktorer, svenska polisens inträde i Europol samarbetet och ett 

identifierat behov av fortsatt utveckling av kriminalunderrättelseverksamheten inom 

svensk polis.(Kihlstrand, 2002) 

I mitten av 1990-talet hade kriminalunderrättelserotlar bildats på landets 

polismyndigheter. Dessa skulle producera beslutsunderlag för högre chefer men 

kom att istället bli väldigt knutna till bekämpningen av den grovt organiserade 

brottsligheten (Polisens underrättelsemodell, 2006). Efter en inspektion av KUT-

verksamheten vid sex av landets polismyndigheter identifierades behovet att fortsatt 

utveckling av funktionen kriminalunderrättelsetjänst (Kihlstrand, 2002). 
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Målsättningen för Europolsamarbetet visade tydligt på vikten av en väl fungerande 

och produktiv kriminalunderrättelsetjänst; (Kihlstrand, 2002) 

”…förbättra effektiviteten hos behöriga myndigheter i medlemsstaterna och 

deras samarbete vad gäller förebyggandet av och kampen mot terrorism, den 

olagliga narkotika handeln och andra allvarliga former av internationell 

brottslighet…” (Artikel 2 i Europolkonventionen) 

Med bakgrund av dessa två faktorer, som krävde utvecklings- och 

förändringsinsatser inom den svenska polisens kriminalunderrättelsetjänst, 

påbörjades utformningen av en nationell underrättelsemodell med ensning av 

terminologi, arbetsflöden och arbetsmetodik. (Kihlstrand, 2002) 

Initialt var arbetet fokuserat på de utvecklings- och förändringsåtgärder som krävdes 

med koppling till Europolsamarbetet. Men efterhand kom arbetet att mer handla om 

framtagandet av en heltäckande modell för all underrättelseverksamhet inom den 

svenska polisen. Projektet identifierade även i ett relativt tidigt skede behovet av att 

sammanlänka framförallt lednings och styrningsprocessen med 

underrättelseprocessen. Den 22 juni 2005 levererades ett slutgiltigt förslag till 

chefen för Utvecklings- och strategienheten och Rikskriminalchefen. Leveransen 

omfattade en webbaserad metodhandbok men också en kartläggningsrapport av IT-

systemstöd som behövs för att nyttja modellen full ut. Remissarbetet inledes och 

senare under hösten fastställdes modellen. (Ericsson, 2005) 

Sammanfattningsvis vill jag säga att PUM svarar mot ett flertal behov inom den 

svenska polisen och där utveckling av KUT-verksamheten, praktisk arbetsmodell 

för POP och statsmaktens allt högre krav om minskad brottslighet är de största och 

viktigaste bakomliggande faktorerna till skapandet av modellen.  

I PUM-handboken omskrivs framtagandet av PUM som ett försök att effektivisera 

brottsbekämpningen och i en intervju med Ditte Berglund trycker hon på att 

modellen bör ses som en övergripande modell för all brottsbekämpning och 

därigenom kan ibland benämningen underrättelse modell vara något missvisande. 

(Berglund, 2007) 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att studera polismyndigheten Västernorrlands 

implementeringsarbete av PUM. 

      

1.3  Frågeställningar 

1. Hur långt har polismyndigheten Västernorrland kommit i implementeringen av 

PUM? 

2. Vilka organisatoriska och personella förändringar har implementeringen 

resulterat i? 

3. Hur väl interagerar de tre delprocesserna i dagsläget? 

4. Vilka krav kommer PUM som arbetsmodell att ställa på organisationen och dess 

personal? 

 

1.4  Avgränsningar 

Först har jag gjort en geografisk avgränsning i att undersöka implementeringen av 

PUM vid en polismyndighet, Västernorrland. Fokus kommer att ligga på modellens 

kvalitativa krav angående organisation och arbetsmetoder. Jag kommer inte att 

undersöka effekten av användandet av modellen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Denna rapport är en kvalitativ fallstudie av implementeringen av PUM vid 

polismyndigheten Västernorrland. För att få en bakgrund till skapandet och 

utformningen av PUM har jag studerat nationella styrdokument som har koppling 

till modellen. Jag har även genomfört en intervju med en av verksamhetsutvecklarna 

av PUM. Därefter har jag gått igenom de styrdokument som staben vid 

polismyndigheten Västernorrland skapat för att implementera modellen. Jag har 
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även studerat myndighetens verksamhetsplan för att få en grundläggande förståelse 

för myndigheten och undersöka dokumentets koppling till implementeringen. Jag 

har också genomfört intervjuer med en rad nyckelpersoner som på olika sätt är och 

har varit involverade i införandet av PUM. 

 

2  Teori 

För att läsaren ska få en förförståelse av PUM vill jag ge en kortare sammanfattning 

av modellens bakgrund, innebörd och dess processteg.  

Bakgrund 

Utformningen av modellen har sina rötter i de brittiska modellerna National 

Intelligence Model (NIM) (Polisens underrättelsemodell, 2006) som är utformad för 

att underlätta informationsutbyte mellan de hierarkiska nivåerna internationell, 

nationell och regional/lokal (Kihlstrand, 2002). En annan brittisk modell som 

influerat till PUM är brittiska KENT modellen. Projektgruppen, som startade sitt 

arbete 2003, med att ta fram en komplett nationell underrättelsemodell för svenska 

polisen (Kihlstrand, 2002) kom också att influeras av två svenska modeller, BRA 

projektet och TOOL. BRA projektet, med ursprung från Malmö polisen, som har sitt 

fokus på hanterande av vardagsbrottsligheten och TOOL modellen, med ursprung 

från Söderort polisen, som är en modell för planlagda insatser. (Berglund, 2007)   

Underrättelseledd polisverksamhet 

Grunden i modellen är att all brottsbekämpning skall kännetecknas av ett 

underrättelselett polisarbete. Detta för att kunna sätta in rätt utformade och precisa 

åtgärder mot brott och ordningstörningar. I PUM-handboken definieras 

underrättelseledd polisverksamhet som; 

”… en modell för ledning och styrning av all polisverksamhet där beslut om 

inriktning, prioritering och genomförande av polisiär verksamhet baseras på 

underrättelser och annan relevant kunskap.” 
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Begreppet underrättelse definieras som; 

”bearbetad och analyserad information avsedd att utgöra underlag för beslut och 

åtgärder.” 

Modellen 

Modellen är framtagen för att kunna tillämpas vid de strategiska och operativa 

ledningsgrupper som finns på lokal- (myndighetsnivå), regional- 

(samverkansområdens nivå) och nationell nivå. Den operativa ledningsgruppen på 

myndighetsnivå styrs och inriktas främst av verksamhetsplanen som är skapad i den 

strategiska ledningsgruppen. Den operativa ledningsgruppen upprättar i sin tur en 

handlingsplan som fungerar som inriktningsbeslut för bl a Närpolisområden och 

Kriminalavdelningen. Verksamhetsplanen och handlingsplanen upprättas varje år. 

Navet i modellen är de operativa ledningsgrupper där all operativ polisverksamhet 

ledes och styres. Det är här beslut om operativa insatser tages. Medlemmarna i 

denna grupp är de chefer som disponerar en operativ resurs, t ex chefen 

ingripandeverksamheten, chefen kriminalverksamheten, chefer för Närpolisområden 

osv. Dessa medlemmar kan även vara del i den strategiska ledningsgruppen som 

skall ha ett längre perspektiv på sina planer för att ge den operativa ledningsgruppen 

bra framförhållning för sin planering och inriktning. Kriminalunderrättelsetjänsten, 

som inriktas och styrs av den operativa ledningsgruppen, är den enhet som skall 

producera beslutsunderlag för inriktningar och prioriteringar av den operativa 

verksamheten. Grundtanken är att all operativ verksamhet, som kan delas in i 

linjeverksamhet och insatser, skall vara planlagd. 

Process 

Modellen består av tre delprocesser, lednings- och styrningsprocessen som skall 

säkerställa att strategiska och operativa mål nås och att polisens resurser utnyttjas 

effektivt, underrättelseprocessen som ska ge beslutsunderlag till chefer men också 

vara proaktiv genom att eftersträva förutseende av den brottsliga 

händelseutvecklingen och den operativa processen som med stöd av de två 
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ovanstående processerna är underrättelseledd, dimensionerad och adekvat för att 

angripa aktuellt problem.   

Som utgångspunkt för att förklara modellen använder jag mig av ett identifierat 

problem på lokal nivå och som angripes av den operativa ledningsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellens första steg är att inrikta och prioritera. Denna process symboliseras av 

de blå pilarna och görs av den operativa ledningsgruppen. Bakgrunden till den 

operativa ledningsgruppens behov av att inrikta och prioritera kan vara en strategisk 

verksamhetsplan eller någon annan rapport eller händelse som föranleder att beslut 

om inriktning av operativ verksamhet behöver fattas.   

Problemet och det identifierade behovet av åtgärd inom den operativa verksamheten 

diskuteras i gruppen och ett antal underrättelsebehov identifieras. För att det 

eventuella beslutet om åtgärd skall vila på adekvat och trovärdig information görs 

en skriftlig beställning av underrättelser hos kriminalunderrättelsetjänsten. 

När denna beställning når kriminalunderrättelsetjänsten övergår processen i 

underrättelseprocessen med stegen planera, inhämta, bearbeta, analysera och 
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delge. För att KUT skall kunna svara på beställda underrättelsebehov görs en 

underrättelseplan och information inhämtas, bearbetas och analyseras för skapandet 

av en underrättelserapport som svarar på ställda underrättelsebehov. 

Informationskällor för KUT kan vara underrättelseuppslag (UR) skrivna av 

ordningspoliser, registerslagningar, spaning etc. Efter underrättelserapportens 

färdigställande föredrages denna av chefen KUT inför övriga i den operativa 

ledningsgruppen. Rapporten kan även innefatta förslag till åtgärder för att angripa 

aktuellt problem. 

Därefter beslutar den operativa ledningsgruppen med stöd av KUT: ens rapport om 

vilken typ av insats som skall göras. Beslutet dokumenteras i verktyget för planlagd 

operativ polisverksamhet (VPOP) 

När detta beslut är taget övergår processen i den operativa processen. Den operativa 

ledningsgruppen utser någon ansvarig för att planera, genomföra och följa upp 

insatsen. Denna person kan t ex vara ett yttre befäl som tar fram en insatsplan som 

senare godkännes av den operativa ledningsgruppen.   

Det sista steget i modellen är utvärdering. Detta steg ansvarar KUT för. (Polisens 

underrättelsemodell, 2006) 

 

3  Resultat 

När jag presenterar resultatet av min studie gör jag det genom att presentera 

innebörden av polismyndigheten Västernorrlands styrdokument, sammanfattning av 

mötesprotokoll från styrgruppsmöten, statusrapporter från projektledaren och genom 

att sammanfatta mina intervjuer.  

3.1 Styrdokument 

Verksamhetsplan 2007 

Detta dokument är framtaget av polismyndighetens verksamhetscontroller, 

ekonomidirektör och personaldirektör och kan ses som ett ekonomiskt och 

administrativt ramverk för all verksamhet inom myndigheten.  
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PUM är omnämnt på ett flertal platser i dokumentet och man trycker på att modellen 

skall ligga till grund för allt polisarbete. Intressanta utvecklingsområden man 

identifierat är; 

• Polisarbetet ska baseras på kunskap – med kartläggning, analys och 

uppföljning. 

• Införande av PNU, PUM och PRR m.fl. nya metoder ska ske under 

planeringsperioden. 

• Utvecklingen av det problemorienterade arbetssättet (POP) och 

användningen av verktyget för polisens operativa planering (VPOP) ska 

fortsätta. 

• Kriminalunderrättelseverksamheten (KUT) ska vara en grund för planering 

och insatser. (Hemmingsson, L, Harju, M, Åkerlund M, 2006) 

Organisation med anledning av Projekt Mängdbrott 

Den 21 augusti i samband med ett ledningsmöte beslutade polismyndigheten att 

inrätta en styrgrupp1 och en projektgrupp2 för införandet av PNU och PUM. 

(Hellberg, S och Nilsson T, 2007) 

Direktiv-Projekt Mängdbrott i Västernorrland 

I början av oktober 2005 skrevs ett direktiv vid myndigheten av länspolismästaren 

och Tf pint Thomas Nilsson om införandet av PNU och PUM. Direktivet ger en 

kortfattad sammanfattning av bakgrund och syfte till Mängdbrottprojektet. Den 

viktigaste innebörden av dokumentet är att projektgruppen skulle, senast den 15 

december 2005, redovisa sitt uppdrag till styrgruppen. Uppdraget innefattade; 

• Konkret åtgärdsplan för genomförande av PNU och PUM 

                                                
 
1 Ordförande: Länspolismästare Sten-Olov Hellberg, Övriga: Tf stabschef Ingemar Åhström, Tf bitr stabschef 
Per Silverliden, Chefsåklagaren Marina Amonsson, Sven Massander OFR/P, Eva Odelstål OFR/S 
 
2 Ordförande: Tf pint Thomas Nilsson, Övriga: Pkom Börje Öhman, Pkom Pontus Fälldin, Pkom Mats Anrep, 
Pinsp Leif Sundin, Urban Westman OFR/P, Britt-Marie Löfström OFR/S 
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• Tidsplan för genomförande av PNU och PUM 

• Hur bör olika delförslag prioriteras i förhållande till varandra 

• Tydliga mål 

• Metodik 

• Organisation 

• Utbildningsbehov 

• Investeringsbehov 

• Möjligheter till förbättrad samverkan med bl a åklagarmyndigheten 

• Övriga väsentliga frågeställningar (Hellberg, S och Nilsson T, 2007) 

Handlingsplan för införandet av Polisens nationella utredningskoncept och 

Polisens underrättelsemodell vid Polismyndigheten i Västernorrlands län 

Dokumentet bestående av 27 sidor berör bl a projektets bakgrund, syfte, mål, 

ekonomi, kompetensutvecklingsåtgärder etc. I sammanfattningen av dokumentet 

nämns framgångsfaktorerna, för ett lyckat projekt, stark förankring av 

mängdbrottsprojektet i den egna organisationen, att kompetensbehovet i 

organisationen uppfylls och att samverkan med åklagarkammaren fördjupas. 

Det är projektledaren som är ordförande i projektgruppen och leder dess arbete. 

Uppdraget för gruppen är att arbeta fram förslag till styrgruppen som är den som 

beslutar i projektet.    

Initialt har projektgruppen jobbat med en checklista för att göra en 

nulägesbeskrivning av projektet och skapa ett stöd för införande- och 

uppföljningsarbetet. Denna ska underlätta identifiering av utvecklingsområden. 

Checklistan skall även fungera som ett stöd för att stämma av att nödvändiga 

åtgärder genomförs. Gällande ansvarsfördelning kan läsas i handlingsplanen att; 
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Styrgruppsordförande ansvarar för att: 

• Utse projektledare och godkänna handlingsplanen 

• Utse styrgruppen och leda styrgruppsarbetet 

• Fatta beslut som påverkar målen, tidsplanen och resurserna 

• Ytterst ansvara för resurser och budget 

• Ytterst ansvara för projektet når sina mål. 

Styrgruppen ansvarar för att 

• Styra projektet mot målen 

• Stödja projektet i problemlösning, prioriteringar och resursfrågor 

• Bidra med erfarenheter 

• Besluta om projektstart, genomförande och avslut 

• Besluta i specifika frågor från projektledaren. 

Projektledaren ansvarar för att 

• Handlingsplanen upprättas 

• Leda projektgruppen och att projektet leds mot målen 

• Fatta beslut inom ramen för projektet 

• Beslutade metoder och strategier används 

• Återrapportera till styrgruppen, personalorganisationerna och ge löpande 

information till projektmedlemmarna 

• Återrapportera till Mängdbrottsprojektet. 

Projektgruppen skall representera ett tvärsnitt av organisationens kompetenser på 

olika nivåer och besitta nödvändig sakkunskap. Delprojektledare för PNU och PUM 
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har utsetts och skall ansvara för att verkställa införandet av PUM i 

linjeorganisationen, fatta beslut om åtgärder inom ramen för projektledarens direktiv 

och att återrapportera till projektledaren. 

I handlingsplanen finns en del där man identifierat ett antal områden där utveckling 

krävs inom för att myndighetens arbete ska ske efter PUM: s processcykel (se figur  

teori delen). Områden som nämns är införandet av en strategisk- och operativ 

ledningsgrupp, utveckling av KUT, arbetet med handlingsplaner och utveckling av 

genomförandeprocessen. Man skriver även att projektet skall skapa förståelse inom 

hela organisationen om varför den planlagda operativa verksamheten ska bedrivas 

utifrån PUM. För att nå dit skall det genomföras ett flertal informations och 

utbildningsinsatser.  

Under rubriken risker har man urskilt ett antal riskområden mot projektets gång. 

Dessa har man identifierat under framtagandet av handlingsplanen och sammanställt 

i en tabell med förslag till åtgärd. De två riskområdena som står överst och näst 

överst i tabellen är vikten av att förankringen av mängdbrottsprojektet lyckas i den 

egna organisationen och kompetensbehov kopplat till modellen. Dessa risker ska 

undkommas genom arbetsledarkonferens och arbetsplatsträffar på respektive enhet 

och genom kompetensinventering. (Nilsson, T och Hellberg, S, 2005) 

Tidplan för Projekt Mängdbrott Västernorrland 

I samband med arbetet med införandet av PNU och PUM har man skapat en tidsplan 

med ett antal hålltider för införandearbetet. Där man kan bl a läsa; 

• 15 dec 2005, Färdigt förslag till åtgärds- och införandeplan till styrgruppen 

• 31 dec 2005, Myndighetens åtgärds- och införandeplan redovisas till RPS 

• PUM ska vara infört senast 2007-12-31 (Tidplan för Projekt Mängdbrott 

Västernorrland, 2005) 

3.2 Styrgruppsmötes protokoll 

Uppföljningsarbetet finns dokumenterat i dels styrgruppsmötes protokoll och dels i 

statusrapporter skrivna av projektledaren. 
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Styrgruppsmöte den 22 december 2005 

I protokollet kan läsas att bl a nedanstående beslut tagits; 

• Handlingsplanen fastställdes och redovisas till RPS. 

• C KUT utsedd till delprojektledare för PUM. 

• Initial sammansättning3 av den Operativa ledningsgruppen. Gruppen skall 

sammanträda på bestämt tidpunkt varannan vecka. 

• Att arbetet med information och förankring prioriteras. (Hellberg, S och 

Nilsson, T, 2006) 

Styrgruppsmöte den 21 juni 2006 

Intressant från detta möte är att styrgruppen konstaterade att gentemot checklistan 

för införandet av PUM kan 105 frågor nu besvaras av ”ja” och 21 av ”nej”. Detta 

var en positiv utveckling från senaste redovisningen. Gruppen konstaterar att 

utvecklingen av mängdbrottsprojektet är positiv. (Åhström, I, 2006) 

Styrgruppsmöte den 7 september 2006 

Enligt protokollet diskuterades inget som har direkt koppling till införandet av 

PUM. (Nilsson, T, 2006) 

 

3.3 Statusrapporter 

Det finns 10st dokumenterade statusrapporter mellan december 2005 och november 

2006. Dessa rapporter är skrivna av projektledaren och berör uppföljning av 

                                                
 
 
3 Ordförande: Biträdande stabschefen Ingemar Åhström, Projektledaren Thomas Nilsson, C Kriminalpolisen 
Börje Öhman, Näpo C Göran Westman, Näpo C Roger Gröden, C KUT Jan-Olof Ericsson, Chefsåklagaren 
Marina Amonsson (adjungerad) 
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projektet, projektets status och redovisning av effektmål och resultat. I samtliga 

rapporter finns rubriken Risker där man omnämner vikten av förankring i 

organisationen. 

Statusrapport nr 1, december 2005 

Den 1-2 december deltog Thomas Nilsson, Börje Öhman och Jan-Olof Ericsson i en 

central utbildningskonferens. Den 6-7 december genomfördes ett samverkansmöte 

inom NORDSAM med besök från det centrala Mängdbrottsprojektet. 

Statusrapport nr 2, januari 2006 

Den operativa ledningsgruppen har startat upp sin verksamhet och haft sitt första 

möte under januari månad. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 3, februari 2006 

Den operativa ledningsgruppen har godkänt ett antal VPOP-mallar med avseende 

planerad linjeverksamhet och planerade insatser. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 4, mars 2006 

Västernorrland har tillsammans med Jämtland, den 29 och 30 mars, anordnat en 

arbetsledarkonferens med koppling till PNU och PUM. Från Västernorrland deltog 

ett 60-tal arbetsledare. På programmet stod repetition av PNU och PUM och 

uppföljning av respektive myndighets handlingsplaner. Gemensam utbildning 

genomfördes under ledning av representanter från det centrala 

Mängdbrottsprojektet. I rapporten skrivs att respektive arbetsledare ska sprida den 

kunskap man förvärvat under konferensen i respektive personal enhet. (Nilsson, T, 

2006) 

 

 

Statusrapport nr 5, april 2006 
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Arbetet i mängdbrottsprojektet den senaste månaden har från den operativa 

ledningsgruppen inriktas mot att utveckla mötesformerna där 

Kriminalunderrättelsetjänstens uppdrag görs än tydligare. Nu kommenterar man 

risken kring förankringen med att man anser att man kommit ganska långt med 

förankringsprocessen och därför har risken minskat betydligt. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 6, maj, 2006 

Inget av vikt för min rapport. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 7, augusti, 2006 

Under sommarmånaderna har arbetet kring projektet främst inriktats mot den 

löpande verksamheten. Den operativa ledningsgruppen har följt upp myndighetens 

arbete med de 30st VPOP-mallar som för närvarande löper i länet. En regional 

operativ ledningsgrupp har bildats inom ramen för NORDSAM. Vidare skriver man 

att utvecklingen av PUM löper på ett positivt sätt. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 8, september 2006 

Inget av vikt för min rapport. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 9, oktober 2006 

Inget av vikt för min rapport. (Nilsson, T, 2006) 

Statusrapport nr 10, november 2006 

Den 29 november besökte Rikspolischefen med delegation myndigheten. Här skrivs 

att reaktionerna på myndighetens arbete med mängdbrottsprojektet var mycket 

positiva och speciellt med avseende på den goda förankringen och den positiva 

inställningen hos personalgrupperna. (Nilsson, T, 2006) 

 

3.4 Intervjuer 

Börje Öhman, C Länskriminalavdelningen 
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B sitter i sin roll som resurs ägare av länskriminalavdelningen med i den operativa 

ledningsgruppen, B har även varit delprojektledare för PNU.  

Hur långt har ni kommit med införandet av PUM kopplat till ert arbete i den 

operativa ledningsgruppen? 

Jag anser att vi kommit igång väldigt bra med vårt arbete. Gruppen sammanträder 

varannan vecka och C KUT föredrar då en lägesrapport. Arbetet med beställningar 

och beslut om insatser har börjat fungera. 

Anser du att modellen underlättat ert arbete i ledningsgruppen? 

Den har framförallt givit oss en bra struktur och konkretiserat lednings och styrnings 

processen. Ett exempel på vårt arbete är när vi i december förra året påbörjade ett 

arbete med att se över Näpo Sundsvalls ansträngda utredningsbalans. Detta 

renderade i ett beslut i den operativa ledningsgruppen om en utredningsinsats av en 

fu-ledare och åtta poliser.  

Vilka problemområden ser du med införandet av PUM? 

Myndigheten såg tidigt att det största problemområdet med införandet var 

förankringen i organisationen. Detta avhjälptes väldigt bra genom den 

arbetsledarkonferens som genomfördes i mars förra året då alla arbetsledare från 

yttre och uppåt deltog. 

Vad har föranlett behovet av att genomföra en utredning om KUT: ens roll i 

myndigheten? 

Med KUT: ens nya och centrala roll i PUM krävs en reformering av myndighetens 

KUT med avseende på bl a organisation, resurser och kompetens. Stabschefen 

kommer att skriva ett direktiv om en sådan utredning. (Öhman, B, 2007) 

 

Göran Westman, C Operativa ledningsgruppen 

Kan du beskriva hur ni arbetat med införandet av PUM? 
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Vi valde att i ett tidigt skede integrera införandet i linjeverksamheten och vi 

genomförde också en utbildningskonferens för alla arbetsledare förra vintern. Denna 

konferens blev väldigt lyckad. Sedan påbörjade vi arbetet med VPOP redan förra 

året. Initialt var det en del som rynkade på näsan men idag fungerar det väldigt bra. 

Hur fungerar arbetet inom den Operativa ledningsgruppen i dagsläget? 

Bra, vi sammanträder varannan vecka och då föredrar chefen KUT lägesrapporten 

för den gångna perioden med bl a statistik. Utifrån denna dragning kan vi sedan 

fatta beslut och angripa olika problembilder. Ett exempel på hur arbetet kan te sig är 

när vi i september/oktober identifierade ett problem med en stigande 

utredningsbalans på Näpo Sundsvall. Därför beslutade vi att sätta ihop en extra 

utredningsgrupp med poliser från ingripande verksamheten och en egen fu-ledare. 

Dessa påbörjade sitt arbete i januari och vi kan redan idag se hur vi därigenom 

lyckats vända trenden i balansen. 

Hur fungerar beställningsarbetet gentemot KUT: en? 

Det fungerar bra, vi har sedan starten med den operativa ledningsgruppen gjort 

några beställningar hos KUT: en. Jag sitter också i den regionala ledningsgruppen 

och även där har vi gjort beställningar till den regionala Samo KUT: en. 

Hur går det till om närpolisområdena är i behov av underlag från KUT: en? 

I alla närpolisområden utom i Sundsvall finns lokala samverkans män för KUT: en. 

Dessa sköter kontakten med läns KUT: en i Sundsvall. När det gäller beställningar 

av underlag måste dessa gå via oss i den operativa ledningsgruppen så att vi har 

kontroll på denna process. En viktig del i vårt arbete är att styra KUT: ens 

verksamhet. Sen självklart måste det ändå kunna finnas en dialog och ett 

erfarenhetsutbyte på handläggar nivå.  

 

Vad ser du för problemområden med införandet av PUM? 

Initialt var vi rädda för att man ute på näpon skulle känna att ledningsgruppen i 

Sundsvall skulle styra hela deras verksamhet. Därför valde vi att bl a låta 
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Närpolisområdena skriva sina egna handlingsplaner. Detta för att vi har svårt att 

kunna fånga upp alla problembilder som finns ute i näporna. En annan viktig faktor 

som gör att näporna måste ha ett ganska stort mått av självständighet är det stora 

geografiska avståndet. (Westman, G, 2007) 

 

Per Silverliden, Stabschef 

P är i sin roll som stabschef ansvarig för ledningen av myndighetens administration. 

P sitter även med i den strategiska ledningsgruppen.  

Vad har varit din roll som stabschef i implementeringsarbetet av PUM? 

Jag sitter med i styrgruppen för införandet av PUM. Vi skall i denna grupp ha minst 

ett möte till innan vi lämnar över projektet till linjen. 

Hur ser ert arbete ut i styrgruppen? 

Vår uppgift är att ge grova riktlinjer och övergripande styrning för projektgruppen. 

Hur kommer PUM att påverka det strategiska arbetet? 

Vi har även innan PUM: s införande haft en strategisk ledningsgrupp men med 

PUM så har gruppens ansvar för att peka ut den strategiska inriktningen för den 

operativa verksamheten tydliggjorts. Den strategiska ledningsgruppen roll är väldigt 

viktig då den operativa ledningsgruppen behöver veta vad som skall prioriteras. En 

annan viktig uppgift är att följa upp den operativa ledningsgruppens arbete.  

Har det funnits och finns det några problemområden med införandet av PUM? 

Generellt kan man säga att en implementering av en så pass omfattande 

arbetsmodell kräver mycket arbete, tid och engagemang. Det är många åtgärder som 

måste synkroniseras för att man ska få effekt. 

Något som är särlades viktigt är kommunikation och information med och till 

medarbetarna. Det är viktigt att alla har en förståelse och känner sig delaktiga och 

utgör en del i arbetet.  
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En annan viktig fråga är att KUT: en får nya arbetsuppgifter med införandet av 

PUM. Där tyngdpunkten ligger på att presentera rapporter och beslutsunderlag för 

den operativa ledningsgruppen. Sedan är det även viktigt att vi inom ledningen blir 

bättre på att styra och leda KUT: ens verksamhet.  

Vad anser du om arbetsledarkonferensen som genomfördes i Sollefteå förra 

året? 

Själv var jag inte med men som jag tidigare nämnde så är kommunikation en av de 

största framgångsfaktorerna för projektarbetet. Jag tycker att man kan se 

konferensen som en kommunikationssatsning som slagit väldigt väl ut. 

Tror du att kunskapen om PUM ”runnit” ner även till dem som inte har 

arbetsledaransvar? 

Jag tror att kunskapen på den nivån är hyfsad men kanske inte lika djupgående, men 

jag upplever att informationen om PUM är relativt bra förankrad.  

Kan du berätta om det identifierade behovet av förändring och utveckling av 

KUT: ens arbete? 

Redan i dagsläget är KUT: ens resurser väldigt ansträngda och med KUT: ens nya 

roll som ett verktyg för den Operativa ledningsgruppens styrande av de operativa 

resurserna krävs det att vi analyserar hur KUT: en ska vara organiserad och verka 

för att kunna svara upp mot de krav som ställs i PUM. Tidigare var KUT: ens arbete 

mycket inriktat på att stödja utredningen av grova brott. Vidare behöver vi se över 

huruvida det ska finnas en lokal KUT samverkans man på Näpo Sundsvall. Idag har 

vi en lokal samverkans man på varje Näpo och det fungerar väldigt bra dock saknas 

denna befattning på Näpo Sundsvall och därför sköts de arbetsuppgifterna av den 

länsgemensamma KUT: en. En annan viktig fråga är att se över hur myndighetens 

långsiktiga och kortsiktiga planering ska interagera på bästa sätt.  

För att kunna dra slutsatser kring dessa frågeställningar har vi beslutat att skapa en 

projektgrupp som ska lägga fram ett förslag. Min uppgift är att koordinera denna 

verksamhet och skriva gruppens direktiv om vad som ska analyseras. Ingående i 

denna grupp kommer vara olika representanter från bl a näpon men även från facket. 
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Dock kommer det inte att finnas någon representant från KUT: en då det är den 

enheten som är föremål för översyn. Huvudfokus för gruppen kommer vara en 

översyn av KUT: ens roll och organisation men de kommer även att se över arbetet 

med VPOP-verktyget. Arbetet är ej påbörjat än men det är min förhoppning att de 

ska ha slutfört arbetet innan april månads slut.  

Finns det resurser till att kunna tillföra KUT: en mer personal? 

Ja, men som alltid om man tillför resurser någonstans så måste vara skära någon 

annanstans. Därför är det viktigt med ett realistiskt förslag. Statsmakten har beslutat 

att tillföra polisen mer pengar och kopplat till det har RPS gjort en avsikts förklaring 

att man vill anställa 300st akademiker. Det är tänkbart att dessa kan komma att fylla 

en roll i t ex KUT-verksamheten.  I dagsläget har vi t ex ingen analytiker på vår 

KUT.  

Har det tillförts några öronmärkta pengar i samband med införandet av PUM 

för att utveckla och förändra KUT: ens verksamhet? 

Nej, det är upp till myndigheten att inom ramen för befintlig budget implementera 

PUM. 

Hur ser du på sammansättningen av KUT: en gällande personalens profil? 

Kompetens och erfarenhet är det avgörande. Med anledning av arbetsuppgifternas 

natur så ser jag inte att man måste vara polis.  

Vad tror du kommer att bli den största konsekvensen för myndighetens 

organisation och personal med att arbeta enligt PUM? 

Jag tror att det är väldigt viktigt att fortsätta utveckla underrättelseverksamheten. 

Viktigt är att kunna ta vara på all information som finns i organisationen. Så det är 

ingen högoddsare att denna verksamhet kommer att utvecklas mycket i framtiden. 

Vidare tror jag att det kommer bli allt viktigare med underrättelsesamverkan med 

andra myndigheter såsom Tullen, Kustbevakningen, Försvarsmakten etc. 

(Silverliden, P, 2007) 
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Ditte Berglund, verksamhetsutvecklare PUM, RPS 

Vad anser du utifrån din roll som verksamhetsutvecklare av PUM om Väster 

norrlands implementeringsarbete? 

Det har varit föredömligt. De har byggt sin implementering på att jobba med 

förståelse ända ut i linjen. När den enskilda polismannen förstår varför man ska göra 

vissa åtgärder för att uppnå målen, det är då först som man kan säga att man 

implementerat modellen fullt ut. 

När vi från det centrala mängdbrottsprojektet besökte Västernorrland och Sundsvall 

pratade vi en hel del med myndighetens obefordrade poliser för att skapa oss en bild 

av nivån på projektarbetet. En av dem utryckte sig genom att säga; 

Jag förstår varför jag ska jobba med dessa åtgärder. Jag kan se kopplingen mellan 

mitt arbete, jag gör på tjänstgöringspassen, och de nationella målen som RPS 

beskriver. 

När de obefordrade utrycker sig så här då tycker jag det tyder på att man ligger 

väldigt rätt i sitt implementeringsarbete. (Berglund, 2007) 

 

 

 

 

 

 

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

Inledningsvis vill jag kommentera resultatet genom att konstatera att jag inte 

genomfört alla de intervjuer som jag planerat.  Jag har inte lyckats genomföra någon 

intervju med yttre befäl och poliser på lägre nivå. Detta återspeglas i min diskussion 

kring vissa av mina frågeställningar.   
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När det gäller granskningen av det data jag inhämtat ser jag den som tvådelad, dels 

är det granskning av de dokument jag studerat och dels är det granskning av de 

intervjuer som jag genomfört.  

Angående dokumenten så ser jag det som troligt att t ex mötesprotokollen kanske 

inte alltid helt speglar ett mötes diskussion. Dock finns med största sannolikhet de 

viktigaste besluten dokumenterade i protokollen. Sedan anser jag det viktigt att 

beakta att vad man skriver i en handlingsplan eller ett direktiv inte genomförs utan 

en praktisk handling. Men dokumentens innehåll ger ändå en vägledning om 

myndighetens vilja och inriktning.  

Gällande intervjuerna så anser jag det alltid viktigt att vara kritisk till de svar man 

erhåller från de intervjuade. För mig har intervjuobjektens resonemang kring 

implementeringen varit minst lika viktigt som att få direkta svar på mina 

frågeställningar. 

 

3.6 Resultatsammanfattning 

För att ge en överskådlig bild av resultatet och koppla det till mina frågeställningar 

kommer jag att under respektive frågeställning presentera de mest intressanta 

delarna av resultatet. 

1. Hur långt har polismyndigheten Västernorrland kommit i implementeringen 

av PUM? 

I resultat delen kan man utläsa att arbetet med implementeringen haft en tydlig 

struktur och inriktning. Viktiga styrdokument såsom, direktiv och handlingsplaner 

är skapade. På myndighetens hemsida finns en länk till deras arbete med 

mängdbrottsprojektet där alla väsentliga dokument finns att ladda ner. 

Implementeringsarbetet har bedrivits i projektform bestående av individer som 

normalt ingår i den ordinarie linjeverksamheten. 
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Myndigheten erhåller också beröm från det nationella mängdbrottsprojektet genom 

verksamhetsutvecklaren Ditte Berglund. Enligt Ditte har myndigheten jobbat väldigt 

bra när det gäller att skapa förståelse ända ut i linjeorganisationen.   

2. Vilka organisatoriska och personella förändringar har implementeringen 

resulterat i? 

De tydligaste förändringarna som implementeringen har resulterat i är; 

• Skapande av den operativa ledningsgruppen. 

• Utvecklade av den sedan tidigare strategiska ledningsgruppen. 

• Den högst troliga organisatoriska förändringen av KUT: en 

3. Hur väl interagerar de tre delprocesserna i dagsläget? 

Grundläggande för denna interaktion är de organisatoriska förändringar som har och 

skall göras. Man har på myndigheten idag kommit igång med arbetet i den operativa 

ledningsgruppen innefattandes bl a beställningar gentemot KUT: en, beslut har 

tagits och man sammanträder på regelbunden basis. Även VPOP används fullt ut i 

genomförande processen.  

4. Vilka krav kommer PUM som arbetsmodell att ställa på organisationen och 

dess personal? 

Det kanske tydligaste kravet som identifierats på myndigheten är behovet av 

förändrings- och utvecklingsåtgärder av KUT: en. Med KUT: ens nya och centrala 

roll i PUM-arbetet kommer det krävas tillförande av resurser och kompetens. 

 

4  Diskussion 

För att skapa struktur och tydlighet i min diskussion resonerar jag kring varje 

frågeställning var för sig. 
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1. Hur långt har polismyndigheten Västernorrland kommit i implementeringen 

av PUM? 

Som jag tidigare skrivit är det ett mycket stort och krävande arbete med att 

implementera en arbetsmodell av PUM: s storlek. Det är en kedja av både teoretiska 

och praktiska planer och åtgärder. Om jag ser till det teoretiska planeringsarbetet 

och skapande av ett administrativt ramverk drar jag slutsatsen att detta fungerat 

väldigt bra. Det finns en bra struktur i det teoretiska projektarbetet där 

ansvarfördelningen är ett bra exempel på detta. Det är min uppfattning att man 

skapat en bra struktur med styrgrupp och projektgrupp och därigenom skapat 

förutsättning för fokuserat arbete på olika nivåer med att implementera modellens 

olika delar.  

Gällande det praktiska arbetet slås jag av att många av dem som har haft en roll i 

implementerings arbete även har en roll i det operativa arbetet och har därigenom 

arbetat med att implementera en modell som man själv ska arbeta utifrån. 

Myndigheten har i flera dokument och intervjuer tryckt på vikten av förankring och 

kommunikation och ovanstående tror jag har gjort att man verkligen lyckats 

förankra modellen hos framförallt dem som har koppling till lednings- och 

styrningsprocessen. Här är Ditte Berglunds uttalande om myndighetens goda arbete 

ett bra exempel på att man kommit långt med förankringen. 

2. Vilka organisatoriska och personella förändringar har implementeringen 

resulterat i? 

Inrättandet av den strategiska och operativa ledningsgruppen är en 

grundförutsättning för PUM-arbetet. Det är utifrån dessa grupper som all styrning 

och ledning skall ske. Dessa förändringar gjordes i ett relativt tidigt skede av 

mängdbrottsprojektet och har på så sätt hunnit stabilisera sig inom myndigheten. En 

viktig del i det organisatoriska och personella arbetet som kvarstår är översynen av 

KUT: en.  

3. Hur väl interagerar de tre delprocesserna i dagsläget? 
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Det är svårt att ge ett exakt svar på denna frågeställning. Jag vill sträcka mig till att 

konstatera att det i dagsläget finns en fungerande interaktion mellan de tre 

delprocesserna. Grunden till att det tror jag är att man kommit igång så pass väl med 

arbetet i den operativa ledningsgruppen. Det är denna som är navet i hela modellen. 

Underrättelseprocessen och genomförandeprocessen är direkt beroende av de beslut 

om inriktning och styrning som fattas i denna grupp.  

4. Vilka krav kommer PUM som arbetsmodell att ställa på organisationen och 

dess personal? 

Som polismyndigheten självt identifierat krävs en förändring och utveckling av 

KUT: en. I och med den centrala rollen kommer det att ställas höga krav på 

kvalitativ produktivitet av underrättelser. I intervjun med stabschefen diskuterade vi 

personal profil på KUT: ens personal, och som han sa kommer det vara viktigt att se 

till kompetens och erfarenhet. Jag tror att det är ett viktigt ställningstagande och steg 

att våga hitta positioner inom organisationen där en civil akademiker många gånger 

är lämpligare än en polis. Detta resonemang anser jag visa på att man har fokus på 

att maximera resultatet och sträva efter en ännu bättre KUT-verksamhet.  

4.1 Slutsatser och förslag 

När jag påbörjade min studie av implementeringen av PUM insåg jag kanske inte 

riktigt hur pass komplex denna införande process är, ser man då även till att PUM 

bara är en av nya arbetsmodeller eller verktyg som ska befästas de närmsta åren 

förstår man vilken stor reformering som den svenska polisen genomgår. När 

modellen är fullt ut implementerad 31 december, 2007 påbörjas ett viktigt nationellt, 

regionalt och lokalt arbete med att utvärdera och utveckla modellen. Precis som 

Ditte Berglund sagt i intervjun så är modellen inte färdig utan det krävs användande 

för att kunna utveckla den fullt ut.  

Kopplat till reformeringen av svensk polis och dess arbete drar jag slutsatsen att 

framtidens polisarbete kommer att genomsyras av ledord som underrättelselett 

polisarbete och mål fokuserad verksamhet. Det kommer att bli allt viktigare att vara 

precis och resurssparande i sina åtgärder. Om jag bortser från PUM: s del som något 

struktur skapande och reglerande tycker jag att man även kan se hela modellen som 
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ett förhållningssätt gentemot vårt arbete mot brottsligheten. Jag tror att modellen 

kan utveckla och förbättra många polisers attityd kring den egna rollen som polis 

och slutändan göra att vi får en ännu professionellare och effektivare polis. 

Gällande Västernorrlands implementering anser jag att resultatet visat på ett 

målmedvetet och bra arbete. Jag tycker inte man kan säga att man har implementerat 

PUM fullt ut men däremot tycker jag att de beslut och de åtgärder man tar och 

genomför skapar bra förutsättningar för det essentiella i modellen, nämligen att all 

polisverksamhet ska vara underrättelseledd. Intressant vore att om ett par år 

undersöka hur polismyndighetens Västernorrlands implementeringsarbete fortskridit 

och även undersöka om arbetet efter modellen fungerar.  

En utgångspunkt som jag hade redan innan jag påbörjade min studie var vikten av 

en fungerande och produktiv underrättelsetjänst. Detta är något som är centralt i 

PUM och myndigheten har förstått vikten av att utveckla KUT: ens organisation och 

roll. Det ska bli mycket intressant att följa detta arbete och se om framtidens KUT 

kan svara upp på visionen om att all planerad polisverksamhet ska vara 

underrättelseledd.  

Avslutningsvis vill jag ge en personlig reflektion kopplat till myndighetens fortsatta 

implementeringsarbete. Förutom utvecklingsarbetet med KUT: en tror jag att en av 

de viktigaste framgångsfaktorerna är fortsatt förståelsearbete kring modellens 

innebörd. Jag tror att en medarbetare gör ett mycket bättre jobb och trivs bättre när 

hon eller han förstår sin roll i systemet. Att veta på vilket sätt beslut tages i 

myndigheten och vilka mål som man ska jobba mot genererar i en känsla av 

delaktighet och samhörighet. Det är min förhoppning att man från myndighetens 

sida lägger tid på dessa frågor under min kommande aspiranttjänstgöring.  
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