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Abstract 
Under de senast fem åren har det inom den svenska polisen genomförts flera större 

organisations- och arbetsmetodreformer. 2005 började Rikspolisstyrelsen arbeta med en av 

dessa, Polisens underrättelsemodell, PUM. Inom ramen för denna arbetsmetod ska Verktyg 

för planlagd operativ polisverksamhet, VPOP, användas. Denna rapport undersöker hur väl 

arbetet med VPOP fungerar och attityden till att arbeta med detta på ordningsavdelningen hos 

polisen i Umeå. Resultatet baserar sig på studier av centralt producerade dokument angående 

PUM och VPOP, och på intervjuer med olika befattningshavare på ordningsavdelningen i 

Umeå. De viktigaste resultaten var att det initialt fanns en utbredd misstro till nyttan med att 

arbeta med VPOP. Men sedan konceptet började visa sig mer och mer användbart och resultat 

av polisarbetet genom VPOP tydligt kunde redovisas blev attityden mer positiv. Ett annat 

viktigt resultat är att för att arbetet med VPOP skall bli framgångsrikt och attityden mer 

positiv måste personal på olika nivåer involveras mer i utarbetandet av nya VPOP.     
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Förkortningar 
Första gången ett namn, begrepp eller dyl. som förklaras nedan används skrivs det ut i sin 

helhet. Därefter används oftast förkortningen. 

  

HR   - Händelserapport i STORM 

IntraPolis - Polisens interna informationsdatanätverk  

LKC   - Länskommunikationscentralen 

OA   - Ordningsavdelningen 

OL   - Operativa ledningsgruppen 

PRR   - Polisens resultatrapportering 

PUM   - Polisens underrättelsemodell  

RPS   - Rikspolisstyrelsen 

STORM  - Operativt ledningssystem som används på länskommunikationscentralen 

VPOP  - Verktyg för planlagd operativ polisverksamhet 
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1. Inledning 

Modernt polisarbete skall vara organiserat och planerat så att verksamheten bedrivs effektivt 

för att uppnå identifierade mål.1 För att uppnå detta har Rikspolisstyrelsen utarbetat en 

arbetsmodell som skall användas av alla polismyndigheter. Modellen kallas Polisens 

Underrättelse Modell (PUM) och beskriver hur det arbete som skall bedrivas identifieras, 

planeras och genomförs. För en del av processen i PUM har ett speciellt redskap utvecklats, 

Verktyg för Planlagd Operativ Polisverksamhet (VPOP)2.  VPOP skall användas vid 

planering, genomförande och uppföljning av vissa delar av polisverksamheten. Eftersom både 

PUM och VPOP är nationella koncept berörs alla ordningspoliser i Sverige av dessa. Däremot 

kan den praktiska tillämpningen variera mellan olika myndigheter, polisområden och 

avdelningar. I föreliggande rapport fokuseras på hur ordningspolisen i Västerbotten tillämpar 

och berörs av att arbeta med VPOP.  

1.1. Bakgrund 
1.1.1. Allmän 
1 juni 2005 beslutade rikspolischefen om direktiv för ett mängdbrottsprojekt. Som en följd av 

detta beslutade han samma höst, den 30 november, om fastställande av en nationell 

metodhandbok för underrättelseledd polisverksamhet, den så kallade PUM-handboken. 3 

PUM-handboken finns tillgänglig på IntraPolis4 och är en metodbeskrivning för hur polisen 

skall bedriva planlagd verksamhet baserad på kunskap och underrättelser.  

Metoden beskriver bl.a.: 

• Hur kriminalunderrättelsetjänsten skall styras och bedrivas. 

• Hur underrättelser skall omsättas i planlagd linjeverksamhet och planlagda 

insatser genom en strukturerad lednings- och styrningsprocess. 

• Hur dokumentationen av den planlagda verksamheten skall ske. 

• Hur den planlagda verksamheten skall följas upp och utvärderas.5 

I Västerbotten bildade polismyndigheten i november 2005 en projektgrupp för införandet av 

PUM-metodiken fullt ut till senast vid utgången av år 20076. År 2007 har varit ett 

inkörningsår för PUM och VPOP i Västerbotten.  

                                                
1 Rikspolisstyrelsen, Polisens underrättelsemodell, 2006 s. 6-7 
2 Varje bokstav uttalas för sig V-P-O-P, till skillnad mot POP – Problemorienterat polisarbete 
3 Polismyndigeheten i Västerbottens län, Införande av polisens underrättelsemodell, 2006 s. 4 
4 Polisens interna nationella Web-plats 
5 Polismyndigeheten i Västerbottens län, a.a., 2006 s. 4 
6 ibid 
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1.1.2. Personlig 
Jag har själv i varierande omfattning arbetat som radiooperatör på 

Länskommunikationscentralen, LKC, i Umeå sedan juni 2007. En radiooperatör på LKC har 

kontakt med alla tjänstgörande patrullerande ordnings- och närpoliser i länet. När en 

polispatrull påbörjar ett arbetspass skall de varje gång på något sätt, tillsammans med 

anropssignal, bemanning, arbetstid, telefonnummer m.m., meddela radiooperatörerna på 

LKC, om vilken VPOP de skall arbeta med. Radiooperatörerna skapar sedan en 

händelserapport, ett arbetsuppdrag, i datasystemet STORM som innebär just att arbeta med 

denna VPOP, och registrerar att den aktuella patrullen påbörjat detta arbete. Patrullerna anger 

sin VPOP med ett nummer, ex 5101. Om patrullen inte anger någon VPOP skall jag som 

operatör fråga dem om detta. Det är ur denna situation frågeställningarna i denna rapport 

uppstod hos mig. De flesta patrullerna anger villigt och utan särskilda anmärkningar vilken 

VPOP de avser att arbeta med. Men inte sällan behandlar patrullerna frågan om VPOP med 

ironi, märkbar okunskap, ointresse, ifrågasättande och även förakt. 

 

Exempel på typiska sådana kommentarer är: 

(Efter att ha lämnat alla övriga uppgifter om patrullerna i tjänst) – Och så var det det 

viktigaste av allt, våra VPOP:ar. Vi skall ha VPOP… (Sagt med ironi i rösten) 

(Efter att ha lämnat alla övriga uppgifter om patrullen, utan att ange någon VPOP) …Och 

vilken VPOP skall ni ha? – Ja… vi tar väl nåt om trafik. 50 någonting heter den väl? 

(Varianter på denna kommentar är den absolut vanligaste typen)  

Och vilken VPOP skall ni ha? – Ja… ta du nån du tycker passar. 

Och vilken VPOP skall ni ha? – Spelar det någon roll? vi gör ju samma arbete i alla fall. 

Och vilken VPOP skall ni ha? – Trams! (Samtalet avslutas).  

 

Som radiooperatör och användare av ledningsdatasystemet STORM har jag även sett hur en 

patrull som under ett arbetspass ofta tagits i anspråk för andra uppgifter än sitt arbete med sin 

VPOP ändå under sammanlagt ganska lång tid stått registrerad på denna fast den inte utför 

något sådant arbete. Det handlar t.ex. om att tid för förflyttningar, måltidsuppehåll, tankning 

av bilen m.m. i STORM registreras som tid då patrullen utfört arbete av det slag som deras 

VPOP representerar.  
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1.2. Problemet 

Många chefer inom polisen vittnar om att det är svårt att leda poliser7. Chefen för 

Länskommunikationscentralen i Västerbotten menar att det beror på att ordningspoliser är ett 

stort kollektiv som känner samhörighet men som ständigt när de skall lösa sina 

arbetsuppgifter måste ta egna beslut och själva hantera varje uppkommen situation. Därför är 

ordningspoliser ett kollektiv av individualister8.  

 

Enligt vilka metoder och principer ett bra polisarbete skall utföras finns det bland poliser 

många meningar om. Den nationella polisutbildningen har format olika generationer av 

poliser lite olika. Olika myndigheter har lärt sina poliser olika vägar att lösa sina 

arbetsuppgifter. Det är vidare självklart att arbetsmetoderna i Norrlands inland och i 

storstadsförorterna måste skilja sig åt.9 Ändå är det slående att det bland ordningspoliser över 

hela Sverige finns en likartad uppfattning om vad som är ett bra polisarbete och hur det skall 

bedrivas.10 Det finns även en utbredd misstro mot att någon som inte själv arbetar, eller länge 

arbetat, som ordningspolis kan förstå hur det arbetet bäst utförs. Som en slags ideologisk 

grund för denna misstro tycks det finnas en självuppfattning om att ordningspoliserna är 

polisens strävsamma arbetarklass. På ett liknande sätt ses därför ofta högre chefer och 

personer med specialbefattningar som en överhet som skärmat sig så långt från det verkliga 

arbetet att de inte längre förstår det och därför inte heller är lämpliga att leda det.11 

 

PUM och VPOP är relativt nya koncept som är beskrivna som metoder och arbetssätt som 

engagerar en polismyndighets olika nivåer och specialkompetenser. Men de kan även av den 

som har den förförståelse som beskrivs ovan uppfattas som beskrivningar av hur 

polismyndighetens överhet utformar sina order som arbetarna, ordningspolisen, sedan bara 

har att utföra. Om inte arbetssättet PUM och VPOP är väl förankrade hos och accepterade av 

de patrullerande ordningspoliserna riskerar dessa koncept att istället för att vara fungerande 

redskap för arbetet och att öka effektiviteten uppfattas som irritationsmoment och uttryck för 

toppstyrning och en oinitierad arbetsledning.12 

                                                
7 Riksrevisionsverket, Hinder för ett effektivare resursutnyttjande, 1996 s. 123 
8 Hans-Olof Markström. Refererad från en anställningsintervju december 2006; Knutsson, Granér, Perspektiv på 
polisetik, 2001 s. 90-91. 
9 Nilsson, ”Uppdrag information – om att arbeta som informationschef på polisen”, 2005 s.1; Hultkvist, ”Leif 
GW Persson – Var tionde polis olämplig”, 2007 
10 Knutsson, Granér, a.a., 2001 s. 82-84. 
11 Knutsson, Granér, a.a., 2001 s. 102-106; Stenmark, Polisens organisationskultur, 2005 s. 139. 
12 NWT - Ledare, ”En bättre polis”, NWT 2008 
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1.3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera hur väl VPOP fungerar som ett verktyg för 

ordningspolisen i Umeå, Västerbottens polismyndighet, och vad införandet av VPOP har 

inneburit för arbetet. Särskilt skall orsaker till ett negativt och ifrågasättande mottagande, 

kontra ett positivt och uppskattande, sökas. Och kan det utifrån den kunskapen vidtas några 

åtgärder för att fler skall bli motiverade att använda redskapet VPOP? Arbetet syftar även till 

att något belysa hur väl VPOP i polisens resultatrapportering skildrar det utförda arbetet. 

 

Eftersom arbetet med VPOP ännu befinner sig på ett etableringsstadium och inga publicerade 

attitydundersökningar angående detta genomförts bland patrullerande ordningspoliser skall 

detta arbete, snarare än en bred och detaljerad analys av åsikter om och bedömningar av 

arbetssättet, ge en aktuell lägesorientering och ett underlag för att identifiera frågeställningar 

för en tänkt framtida mer genomgripande och personalomfattande undersökning.13        

1.4. Frågeställningar 

• Vilken skillnad gör det att arbeta mot en VPOP i förhållande till utan? 

• Hur ser motivationen att använda VPOP ut bland ordningspoliser?  

• Hur kan VPOP bli ett bättre och mer uppskattat redskap i polisarbetet? 

• Hur väl skildrar VPOP verksamheten?  

• Hur väl fungerar VPOP som ett verktyg för ordningspoliser i Västerbotten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 May, Samhällsvetenskaplig forskning, 2001 s. 128-129 
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2. Metod, material och avgränsningar 

2.1. Att bedriva det vetenskapliga arbetet 

Inom samhällsvetenskapen finns det flera olika förhärskande vetenskapsteorier för hur det 

vetenskapliga arbetet skall bedrivas. Två av dessa som representerar från varandra skilda men 

viktiga utgångspunkter är positivism och idealism/hermeneutik. Av dessa två har positivismen 

länge varit den dominerande.14 Det viktigaste i en undersökning är enligt positivismen att de 

mätningar som görs är objektiva och att forskningen i möjligaste mån är objektorienterad, 

kvantifierbar och generaliserbar.15 Detta betyder att kvantitativ data insamlas och behandlas 

statistiskt. Datainsamlingen sker genom deskriptiva och jämförande undersökningar och 

experiment. Forskaren skall i processen iaktta distans och opartiskhet i förhållande till 

forskningsobjekten. Mänskligt beteende kan liksom naturvetenskaperna beskrivas i termer av 

orsak och verkan. Enligt att positivistiskt synsätt är detta arbetssätt det enda som kan leda 

fram till sann kunskap.16 

 

Idealismen och hermeneutiken menar i motsats till positivismen att det samhällsvetenskapliga 

studiet måste skilja sig från det naturvetenskapliga eftersom det senare studerar objekt som 

saknar medvetande. Människor är ständigt inbegripna i en tolkningsprocess, och det är denna 

process forskningen måste försöka förstå. Forskaren skall med andra ord koncentrera sig på 

hur människor skapar det sociala livet. Detta görs genom tolkningar av människors olika 

tankar, motiv, målsättningar och handlingar. Hermeneutiken är mer humanistisk till sin 

karaktär så att den intresserar sig för upplevelser, kommunikation, symboler och innebörder. 

Forskningen är vid detta arbetssätt innebördsrelaterad.17   

 

Vilken datainsamlingsmetod som skall användas måste väljas utifrån vad som skall studeras 

och i vilket syfte.  Med olika målsättningar följer olika frågor, angreppssätt och metoder. Ofta 

görs den grova förenklingen att naturvetenskap bäst studeras med kvantitativa metoder medan 

humaniora och samhällsvetenskap bör använda kvalitativa metoder. Snarare kan det sägas att 

de kvantitativa metoderna har en större plats inom samhällsvetenskapen och humanioran än 

inom naturvetenskapen. Och vice versa med avseende på de kvantitativa metoderna.18 

                                                
14 May, a.a., 2001 s18-27; Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 2001 s. 25. 
15 May, a.a., 2001 s. 19-21; Widerberg, a.a, 2001 s. 24-25 
16 ibid. 
17 May, a.a., 2001 s. 24-26; Widerberg, a.a., 2001 s. 25-27 
18 Trost, Enkätboken, 1994 s. 21; Widerberg, a.a., 2001 s. 15 
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2.1.1. Kvantitativ undersökning 
Kvantitet handlar om mängd av någonting som studeras, dess förekomst och frekvens. Något 

så humanistiskt som ”gudstro” kan studeras kvantitativt. Studiet kan då t.ex. svara på frågor 

som: ”hur vanligt är fenomenet?” och ”Vilka är sambanden?”. Den kvantitativa forskaren 

försöker fastställa hur många som tror på en gud och vilka samband som råder mellan gudstro 

och exempelvis kön, ålder och yrke.19 

 

Jag har valt att inte använda mig av någon kvantitativ undersökning i detta arbete eftersom det 

ännu inte finns någon lämplig undersökning om användandet av och attityderna till VPOP 

bland patrullerande ordningspoliser att utgå ifrån. Ämnet är ännu inte tillräckligt väl beskrivet 

för att tillräckligt stringenta, adekvata och avgränsade frågor om kvantitet och andelar skall 

kunna ställas.   

2.1.2. Kvalitativ undersökning 
Kvalitativa undersökningar syftar nästan alltid till att förstå innebörder, kontexter och 

processer där människor är delaktiga. Med innebörd avses att man intresserar sig för hur 

individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter – hur livet och omvärlden får/har en mening. Forskaren ställer 

frågor som: ”Vad betyder detta fenomen?” ”Vad handlar det om?”. I dessa studier är det oftast 

inte möjligt att som forskare ställa sig ”vid sidan av” och objektivt betrakta ett empiriskt 

experiment. Kvalitativa undersökningar utförs ofta i form av intervjuer, deltagande 

observationer och fältstudier.20 

 

Eftersom syftet med detta arbete är att göra en förstudie till en tänkt uppföljnings-

undersökning och det idag saknas publicerade attityd- och funktionsundersökningar avseende 

VPOP:s användning bland patrullerande ordningspoliser har jag valt att arbeta med kvalitativa 

hermeneutiska intervjuer för att finna svaren på arbetets frågeställningar.    

2.2. Urval och begränsningar 

Eftersom jag inom ramen för mina tidigare anställningar undervisat en del i 

organisationskunskap och ledarskap kom jag under min polisutbildning tidigt att intressera 

mig för frågor inom dessa områden inom polisens verksamhetsramar. Som tidigare nämnts 

har jag haft möjligheten att arbeta i LKC i Umeå en tid och där på nära håll följa de 
                                                
19 Wideberg, a.a.,2001 s. 15 
20 Wideberg, a.a., 2001 s. 15-18; Backman, Rapporter och uppsatser, 1998 s. 47-48 
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patrullerande ordningspolisernas arbete. Implementeringen av PUM och VPOP som var i full 

gång när jag började mitt arbete i LKC gjorde vissa organisatoriska strukturer och problem 

tydliga, just eftersom de belastades med ett nytt arbetskoncept. Eftersom mitt intresse väcktes 

och mina frågor uppstod i denna konkreta situation, och det är i Västerbottens polismyndighet 

och i Umeå som jag känner till organisationen och personalen, valde jag att genomföra min 

studie hos ordningsavdelningen i Umeå. Jag var medveten om att egen tidigare erfarenhet av 

undersökningsområdet och relationer till de personer som t.ex. intervjuas påverkar den balans 

mellan närhet och distans som all kvalitativ forskning måste förhålla sig till.21 Under rubriken 

”Konstruktion av intervjuguide och tillvägagångssätt” beskriver jag vilka åtgärder jag vidtog 

för att hantera detta.  

2.2.1. Källor 
I huvudsak har tre källtyper använts i detta arbete. Källorna till kunskap om PUM och VPOP 

är för det första Rikspolisstyrelsens och polismyndigheternas olika publicerade instruktions-, 

motivations- och analysdokument angående dessa koncept.  Dokumenten har hämtats från 

IntraPolis eller från polismyndigheten i Västerbotten. Vidare har intervjuer med olika 

befattningshavare på ordningsavdelningen inom polismyndigheten i Västerbotten genomförts. 

Slutligen har jag även använt mig av personliga erfarenheter från mitt arbete på LKC i 

Umeå.22 

2.3. Intervjuer 

2.3.1. Intervjupersoner  
Inom ramen för detta arbetes förutsättningar har det varit nödvändigt att begränsa antalet 

intervjupersoner så mycket som möjligt. Valet av intervjupersoner måste vara representativt 

för PUM:s och VPOP:s karaktär av organisationsgenomgripande koncept, så att arbetsgivar- 

och ledarperspektivet företräds lika väl som de organisatoriskt lägre ordningspolisernas.  

Fem personer har intervjuats, nämligen: 

• Ställföreträdande chefen för ordningsavdelningen, tillika ordningsavdelningens 

representant i operativa ledningsgruppen och ansvarig för utarbetande och 

administration av VPOP på ordningsavdelningen.  

• Två yttre befäl.  

• Två ordningspoliser utan befälsställning.  

                                                
21 Widerberg, a.a., 2001 s. 178-179 
22 Se under rubriken “1.1.2. Personlig” i detta arbete 
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Eftersom min undersökning saknar kvantitativa aspekter fann jag inga skäl för att göra urvalet 

av intervjupersoner efter någon särskild princip, utöver deras befattning. Alla intervjuerna 

genomfördes under en vecka då jag gjorde fältstudiepraktik hos polisen i Umeå. Under 

veckan följde jag med olika ordningspatruller i deras arbete. Detta gav mig möjlighet att vid 

tidpunkter då patrullerna inte var upptagna med annat arbete genomföra mina intervjuer under 

deras arbetstid utan att det inkräktade på deras arbete. Det gav mig dessutom en naturlig 

möjlighet att genomföra intervjuerna i den kontext där intervjupersonerna hanterar VPOP. Att 

utföra samhällsvetenskapliga undersökningar i den kontext studiens frågeställning fokuserar 

på är ofta en användbar och lämplig metod för kvalitativa undersökningar.23 Genom detta 

arbetssätt lades även frågan om urvalet av intervjupersoner på ett lämpligt sätt utanför min 

kontroll, då jag av myndighetens personalansvarige i förväg tilldelats ett schema för vilka 

turlag jag skulle följa i deras arbete. Vilka ordningspoliser jag skulle få möjlighet att intervjua 

avgjorde det yttre befälet utan att veta om det när han tilldelade mig plats i olika patrullerande 

polisbilar.  

2.3.2. Intervjuordning 
Då detta arbetes problemformulering och frågeställningar har sitt ursprung i polisarbete ur ett 

radiobilsperspektiv måste detta beaktas när den kvalitativt lämpligaste intervjuordningen 

bestämdes. Med arbetet vill jag kunna belysa både utförarnas syn på givna direktiv från 

ledningen och ledningens syn på genomförandet av dessa.24 Erfarenheter och tankar måste, 

för att intervjuerna skall bli så kvalitativa som möjligt, därför tas med från intervjuer med 

utförare till intervjuer med ledningsrepresentanter, och sedan kunna föras tillbaka ner till 

utförare. 

 

De fem intervjuerna genomfördes därför i följande ordning. Först intervjuades en polis utan 

befälsställning, därefter ett yttre befäl innan den ställföreträdande chefen för 

ordningsavdelningen intervjuades. Sedan intervjuades ytterligare ett yttre befäl och slutligen 

ännu en polis utan befälsställning.    

2.3.3. Konstruktion av intervjuguide och tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer genomfördes som semistrukturerade kvalitativa intervjuer.25 Den 

semistrukturerade intervjun kan innehålla standardiserade frågor och frågorna är ofta 

                                                
23 Wideberg, a.a., 2001 s. 15-18; Backman, Rapporter och uppsatser, 1998 s. 47-48 
24 Widerberg, a.a., 2001 s. 91 
25 May, a.a., 2001 s. 150-151 
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specificerade, men intervjuaren har betydligt större möjlighet att fördjupa svaren på ett sätt 

som den standardiserade intervjun inte tillåter. Den semistrukturerade intervjun ger 

intervjuaren möjlighet att gå i dialog med den som intervjuas så att givna svar kan utvecklas 

och förtydligas. Intervjuaren är intresserad av ett visst tema i intervjuerna men han kan 

använda olika metoder för att ringa in detta tema. I den semistrukturerade intervjun har 

intervjukontexten betydelse, och den kan användas som en medveten metodfaktor vid 

intervjun.26  

 

Intervjuguiden konstruerades först utifrån litteraturstudier om PUM och VPOP:s tänkta 

funktion. Men eftersom allt publicerat material om PUM och VPOP är producerat på central, 

nationell eller regional nivå, och i huvudsak beskriver konstruktionen av och intentionen med 

koncepten, problematiserar de i mycket liten utsträckning genomförandet och den praktiska 

tillämpningen av dessa. Därför använde jag även min personliga erfarenhet från detta område 

för utformandet av intervjuguiden.  

 

För att pröva min intervjuguide och för att bearbeta hur min tidigare erfarenhet av 

undersökningsområdet och mina relationer till de personer jag skulle intervjua påverkar mig 

genomförde jag först ett litet förprojekt genom att genomföra två testintervjuer med 

ordningspoliser jag känner, från andra polismyndigheter.27 En av dessa är ordningspolis utan 

befälsställning och den andre är yttre befäl. Dessa testintervjuer gav mig tillfälle att pröva om 

min intervjuguide täckte in undersökningsområdet på ett bra sätt och om jag missat någon 

relevant fråga. De utgjorde även bra övningstillfällen för mig att genomföra semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer.  

2.4. Forskningsetik 

Jag har i tillämpliga delar följt vetenskapsrådets anvisningar för forskningsetik vid 

samhällsvetenskaplig forskning.28 I korthet innebär dessa att vetenskapliga undersökningar 

måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte föras bakom ljuset 

beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till 

sin medverkan och de skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa 

sig för några negativa konsekvenser.29  

                                                
26 May, a.a., 2001 s. 150-151; Widerberg, a.a., 2001 s. 16 
27 Widerberg, a.a., 2001 s. 178-179 
28 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 2002 s. 5-14  
29 Johansson, Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, 2001 s. 23-24  
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Vid genomförandet av mina intervjuer har jag tillämpat detta genom att informera 

intervjupersonerna om hur undersökningen genomförs och dess syfte. Vidare har de alla 

informerats om att de när som helst får ställa frågor om undersökningen som skall besvaras av 

mig. Intervjupersonerna har informerats om att de har rätt att när som helst avböja eller 

avbryta sin medverkan utan negativa följder. Jag har även informerat om förutsättningarna för 

anonymitet för intervjupersonerna. I denna undersökning innebär detta att inga uppgifter om 

namn, kön, ålder eller personliga förhållanden och egenskaper kommer att redovisas om inte 

deltagaren själv uttryckligt gett sitt medgivande. Däremot kommer anonymiteten vara 

begränsad genom att befattningar och de förutsättningar som intervjuerna genomfördes under 

kommer att anges. Exempelvis finns det bara en person som stämmer in på beskrivningen av 

ställföreträdande chef för ordningsavdelningen i Umeå. De yttre befälen är en relativt liten 

grupp personer, medan ordningspoliserna utan befälsställning i Umeå är en större grupp och 

anonymiteten därigenom större.    
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3. Definition av VPOP 

För att kunna studera, diskutera och analysera användningen av VPOP bland patrullerande 

ordningspoliser måste konceptet, så som det är avsett att fungera och användas, först 

beskrivas. För att göra detta har jag använt mig av dokument rörande VPOP publicerade av 

Rikspolisstyrelsen och Västerbottens polismyndighet..  

3.1. Syftet med VPOP 

VPOP är en nationell it-lösning som skall underlätta det underrättelsestyrda arbetet med 

PUM. Att det är en nationell it-lösning innebär att alla polismyndigheter i Sverige är kopplade 

mot samma databas. VPOP skall användas för att dokumentera planering, genomförande och 

uppföljning av den brottsförebyggande verksamheten. VPOP stödjer även polisens 

resultatrapportering, PRR, genom att information från VPOP används som underlag i PRR. 

Ett tredje syfte med VPOP är att, genom att all information som skrivs i VPOP sparas, bygga 

upp en kunskapsbank som kan användas av alla Sveriges polismyndigheter.30 

3.2. VPOP:s plats i polisverksamheten 

Eftersom polisverksamheten i Sverige är en stor verksamhet som berör flera myndigheter och 

en stor mängd personal sker verksamhetsstyrningen och verksamhetsplaneringen på flera 

olika nivåer. Regeringen ger RPS ram- och inriktningsbeslut för polisverksamheten genom att 

utfärda regleringsbrev. RPS bryter ner regleringsbrevet i planeringsförutsättningar för bl.a. de 

olika polismyndigheterna. Polismyndigheterna omsätter, utifrån den lokala/regionala 

problembilden, genom polisstyrelsens och myndighetsledningens arbete 

planeringsförutsättningarna i en verksamhetsplan för myndigheten. Den operativa 

ledningsgruppen arbetar utifrån verksamhetsplanen fram en handlingsplan och denna 

handlingsplan ligger sedan till grund för beslut om planlagda insatser och linjeverksamheter, 

uttryckta i VPOP.31  

3.3. Hur en VPOP blir till 

Uttryckt utifrån det större konceptet PUM, som VPOP är en del av, kan det dubbla syftet att 

leda och styra polisverksamheten samtidigt som den största delen av all operativ 

polisverksamhet skall vara underrättelseledd beskrivas så att: handlingsplanen ligger till grund 
                                                
30 Bengtsson, Mall-VPOP, 2006 s. 1 
31 Polismyndigheten i Västerbottens län, Verksamhetsstyrning - planering och uppföljning, 2007 s. 3; 
Polismyndigheten i Västerbottens län, a.a., 2006 s. 8; Von Pongrácz, Samband inom ledning och styrning, 2006 
s. 4, 6 
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för att den operativa ledningsgruppen, OL, beställer beslutsunderlag, t.ex. avseende olika 

problem- och brottsområden, från Kriminalunderrättelsetjänsten, KUT. När OL tagit del av 

KUT:ens material och slutsatser beslutar den om VAD som skall göras. Detta VAD-beslut, 

tillsammans med KUT:ens bearbetade underrättelsematerial utgör två viktiga delar av en ny 

VPOP. Sedan VAD-beslutet är fattat ansvarar den berörde linjechefen, exempelvis för 

ordnings- eller trafikavdelningen, för den fortsatta planlagda verksamheten. Den inleds med 

ett beslut om HUR verksamheten eller insatsen skall genomföras. VPOP:en innehåller 

förutom underrättelsematerial, VAD- och HUR-beslut även uppgifter om hur genomförandet 

skall följas upp.32 Figur 3:1 beskriver grafiskt denna PUM-process med den så kallade ”PUM-

åttan” 

 
Figur 3:1 PUM-åttan 

 

I ”PUM-åttan” representeras den operativa ledningsgruppens arbete av ”Ledning och 

styrning”. KUT:ens arbete kallas ”Underrättelseprocess”. ”Operativ process” står i ”PUM-

åttan” för den planlagda operativa verksamhet som bedrivs inom ramen för VPOP. Denna 

process inleds med linjechefens HUR-beslut.33 

                                                
32 Polismyndigheten i Västerbottens län, PUM – Polisens underrättelse modell, 2008 s. 6-7; Rikspolisstyrelsen, 
Polisens underrättelsemodell, 2006 s. 4-5 
33 Rikspolisstyrelsen, a.a., 2006 s. 4-5; Polismyndigheten i Västerbottens län, a.a., 2008 s. 3 
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Figur 3:2 beskriver mer detaljerat innehållet i de tre övergripande processerna i ”PUM-

åttan”.34 

 
Figur 3:2 detaljerad PUM-åtta 

 

PUM-arbetet med ett problem eller ett brottsområde börjar när OL börjar bearbeta 

polismyndighetens handlingsplan genom att inrikta och prioritera verksamheten. När den 

sedan fått svar på sin beställning från KUT:en fattar OL sitt inriktningsbeslut, VAD-beslutet. I 

figuren representeras det av pilen ”Besluta”. Den operativa processen inleds i figuren med 

”Planera”. Syftet med denna planering är att kunna fatta ett HUR-beslut, innan genomförandet 

börjar.35 

                                                
34 Polismyndigheten i Västerbottens län, a.a., 2008 s. 6-7 
35 Rikspolisstyrelsen, Utbildning VPOP, 2007 s. 11 
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3.4. Olika slags VPOP 

Alla VPOP i Sverige dokumenteras på samma sätt för att alla skall känna igen sig oavsett 

vilket uppdrag man arbetar med eller var i landet man befinner sig. Systemets övergripande 

syfte är att varje polis skall arbeta med ett tydligt uppdrag och ett personligt ansvar.36  

 

Det finns idag huvudsakligen två olika typer av VPOP. Det är planlagd insats och planlagd 

linjeverksamhet. Lite förenklat är planlagda insatser polisverksamheter som är planerade att 

pågå under en kortare tid mot mycket specifika mål. Det kan t.ex. avse polisens arbete vid ett 

större artist- eller sportevenemang. Det kan även avse en riktad insats mot ett visst problem- 

eller brottsområde. T.ex. fokus på cykel- och mopedtrafik under en vecka. Planlagd 

linjeverksamhet handlar ofta om mer långsiktiga mål och längre verksamhetsperioder. Det 

kan t.ex. handla om hur polisen skall arbeta för att öka tryggheten på allmänna platser, 

trafiknykterhetsarbete, långsiktigt arbete mot vanekriminella osv. Det finns även ett tredje 

slags VPOP, som ännu inte används i lika hög grad som de två tidigare nämnda. Det är 

planlagd särskild händelse. Denna typ av VPOP kommer inte att behandlas vidare i detta 

arbete.37   

3.5. Tidsmätning i VPOP 

För att på olika nivåer leda polisarbetet i Sverige används Polisens lednings- och 

styrningsmodell. En del av denna modell utgörs av Polisens resultatrapportering, PRR. PRR 

hämtar uppgifter om utfört planerat operativt polisarbete från STORM. Det är av denna 

anledning som varje polispatrull som arbetar mot en VPOP varje gång de påbörjar sitt arbete 

måste anmäla till LKC vilken VPOP den arbetar mot. Radiooperatören som tar emot 

uppgiften på LKC skriver då in denna i STORM som då börjar registrera den tid som läggs 

ner på detta arbete. När en patrull som är registrerad för arbete mot en VPOP tas i anspråk för 

annat arbete registrerar radiooperatören även detta i STORM och registreringen av VPOP-tid 

avbryts.38 

 

 

 

                                                
36 Rikspolisstyrelsen, VPOP – Användarhandbok version 1.1, 2008 s. 5 
37 Rikspolisstyrelsen, a.a., 2008 s. 5-6 
38 Von Pongrácz, aa., 2006 s.2, 4; Axnäs, Rapport för ny kodstruktur i KC-polis, 2005 s.1-7 
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4. Resultat 

Jag har valt att presentera resultaten av mina intervjuer med de tre olika personalkategorierna 

på ordningsavdelningen på så sätt att först refereras intressanta svar från de båda 

ordningspoliserna utan befälsställning. Därefter de båda yttre befälens svar och sedan 

ställföreträdande chefens på ordningsavdelningen svar. Eftersom frågeställningarna i detta 

arbete på många sätt hänger samman och behandlar samma ämne ur lite olika aspekter har 

intervjuerna medvetet gjorts semistrukturerade. Det innebär bl.a. att intressanta svar på en 

frågeställning ibland har givits när en annan aspekt har behandlats. Därför presenteras inte 

resultatet ordnat efter arbetets frågeställningar utan efter utgångsfrågor i intervjun. Först i 

analyskapitlet sorteras och sammanfattas intervjupersonernas svar efter vilken frågeställning 

de svarar på. 

4.1. VPOP enligt ordningspoliser utan befälsställning 

Intervjuerna genomfördes utan avbrott under formella men avspända former i 

ordningsavdelningens utsättningsrum. Båda intervjupersonerna gav intryck av att vara trygga 

i situationen och hade inga synpunkter på hur jag avsåg att använda intervjuerna. De båda 

ordningspoliserna har arbetat som poliser i mer än fem år och uppger att de började arbeta 

mot VPOP för cirka två år sedan, då konceptet började användas i Umeå. 

 

Vilka syften har arbetet med VPOP?  

Det har något att göra med PUM och PNU39, att polisen skall arbeta planerat och 

förebyggande. Det innehåller också riktlinjer för hur man skall arbeta med olika områden. 

 

Har du själv något inflytande vid utarbetandet av nya VPOP? 

Nej, i alla fall var det inte så tidigare. Nu har det kommit ner på lägre nivå i vissa fall. Jag tror 

att ungdomsgruppen har börjat arbeta så med sina VPOP.  Men jag tror att det kommer mer 

och mer. 

 

Hur stor hjälp får du av att arbeta mot en VPOP som bygger på en problemanalys och är 

underbyggd av ett underrättelsearbete? 

Problemet är att VPOP inte är några levande dokument. De skrivs i början av året, sedan ges 

underrättelseinformationen löpande av KUT:en. 
                                                
39 Polisens nationella utredningskoncept – innebär att personalen i yttre tjänst tar ett större ansvar för 
brottsutredningar genom långtgående förstahandsåtgärder 
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Vilken skillnad gör det att arbeta mot en VPOP i förhållande till utan, förbättringar eller 

försämringar? 

Arbetet var friare förr det gjorde det lättare att vara spontan då. Nu har man en omedveten 

press på sig att producera resultat hela tiden, eftersom det räknas tid. Det innebär att man 

riskerar en utmattning av patrullerna eftersom de hela tiden måste vara lika aktiva. När mer 

allvarliga saker sedan händer har man inte mer kraft att ge. VPOP:en låser en när man vill 

arbeta med något annat. T.ex. kan man när man är ute med bilen uppleva att det för tillfället är 

en mycket hög trafikintensitet men högt uppskruvad genomsnittshastighet. Då skulle det vara 

bra att arbeta med trafikbeteenden och hastighetsövervakning men då är man kanske låst av 

en annan slags VPOP. Det kan underlätta arbetet genom att man vet vad man skall göra under 

ett arbetspass. Man behöver inte jaga runt och leta efter jobb. Även om det är kul att ”jaga” så 

kan man om man inte få något tydligt ”napp” känna att man inte gjort något vettigt det passet. 

Det kan göra en lite stressad. När man arbetar med en VPOP kan man koncentrera sig på ett 

visst område och slipper ha dåligt samvete för att man inte gör något annat istället.  

 

Om ni märker att ni skulle behöva arbeta med en annan VPOP än den ert yttre befäl har 

bestämt, kan ni byta VPOP då? 

Jag vet inte. Ja, det går. Men man drar sig för att byta eftersom man måste informera LKC 

och man vet att det innebär extra arbete för dem.  

 

Skiljer det sig åt att arbeta med VPOP:ar avseende planerad linjeverksamhet och planerade 

insatser? 

Egentligen inte mer än att planerade insatser ofta handlar om större evenemang t.ex. 

”Brännbollsyran”40 Insatserna är mer organiserade i detalj. 

 

Hur väl motsvarar den registrerade VPOP-tiden det genomförda polisarbetet? Finns det 

felkällor, i så fall vilka? 

Ja, det finns stora felkällor på båda hållen. En stor felkälla är att patruller ibland inte meddelar 

LKC när de gör något annat än att arbeta med sin VPOP. Exempelvis är det lätt hänt att en 

                                                
40 Brännbollsyran – Årligt återkommande stor brännbollsturnering som arrangeras på våren. I samband med 
brännbollsyran arrangeras många mer eller mindre organiserade fester och mycket folk är i rörelse. 
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patrull inte tar ett avrapporterings-hr41 när de kommer in på stationen och skriver. Och då 

kommer tiden att räknas på deras VPOP istället. Men det slår på andra hållet också. Om en 

patrull står på en VPOP som handlar om ”Trygghet på allmän plats” tar en LOB42 så kommer 

de att få ett eget hr för den LOB:en trots att det väl eg. är just att arbeta med trygghet på 

allmän plats att omhänderta en person enl. LOB. Det är ibland ganska mycket tid som 

registreras på en VPOP då inte något konkret arbete utförs. Det kan vara tid då patrullen 

transporterar sig till och från ett jobb, äter, kollar sin Gw43, KUT-info, aspen44 m.m. eller inte 

tar ett hr när man eg. borde.  

 

Skiljer sig  överensstämmelsen mellan nedlagt arbete och registrerad tid mellan VPOP:ar 

avseende planerad linjeverksamhet och planerade insatser? 

Ja, det gör det nog eftersom man vid insatser arbetar mer koncentrerat med en sak. 

 

Hur ser motivationen att använda VPOP ut bland ordningspoliser? 

Folk tycker inte att det gör någon större skillnad att arbeta mot en VPOP. De bryr sig inte 

eftersom det är så man alltid har arbetat. Alltså, det blir ingen skillnad på vad man verkligen 

gör.  

 

Hur mycket av ev. problem med bristande uppskattning av VPOP tror du beror på att VPOP 

är ett nytt koncept?  

Ganska mycket. Man vet vad man har men inte vad man får. Det är väl klart att en så stor 

förändring inte accepteras direkt. Men ju mer information man fått och nu när vi arbetat med 

VPOP ett tag blir det bättre och bättre. Fördelarna med VPOP kommer fram efterhand som 

systemet blir inarbetat hos alla. 

 

Hur kan VPOP bli ett bättre och mer uppskattat redskap i polisarbetet? 

Det behövs mer aktuell information. KUT:en måste vara mer aktiv att informera tydligt och 

aktuellt. Tidigare fick vi daglig KUT-info men nu endast på tisdagar och torsdagar. Vi märker 

hur KUT:en släpar efter med att lämna information vi gett dem vidare till andra. 

 

                                                
41 Avrapporterings-hr – En händelserapport i STORM där den tid då patrullen skriver anmälan, förhör m.m. 
registreras.  
42 LOB – Ett omhändertagande enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 
43 Gw – Group wise, polisens interna e-postsystem 
44 Asp – Allmänna spaningsregistret 
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Hur har du fått kunskap och information om VPOP? 

Från början var det cheferna (på ordningsavdelningen och LKC) som informerade. KUT:en är 

ju så klart inblandad. Numer är det främst vårt yttre befäl som informerar om nya VPOP:ar. 

Nyligen gicks det igenom på en utbildningsdag. Det är ju mycket upp till var och en att söka 

sin egen information.  

4.2. VPOP enligt yttre befäl 

Intervjuerna genomfördes utan avbrott under formella men avspända former i 

ordningsavdelningens utsättningsrum. Båda intervjupersonerna gav intryck av att vara trygga 

i situationen och hade inga synpunkter på hur jag avsåg att använda intervjuerna. Till skillnad 

från ordningspoliserna utan befälsställning var däremot de båda yttre befälen mer fåordiga 

och mer noga med att välja sina ord. En av intervjupersonerna kommenterade själv sin 

ställning som en svår balansgång mellan att vara ”en i gänget” i turlaget och att representera 

arbetsgivaren. Mitt intryck var att dessa båda intervjupersoner, i större utsträckning än de 

båda poliserna utan befälsställning, sökte ”de rätta svaren” på frågorna än att de svarade 

spontant. De båda yttre befälen har arbetat som poliser i mer än fem år och uppger att de 

började arbeta mot VPOP för cirka två år sedan, då konceptet började användas i Umeå. 

 

Vilka syften har arbetet med VPOP? 

VPOP är en del av PUM, en plan för hur polisen skall arbeta underrättelsestyrt. Det är även 

ett sätt att mäta och registrera vad polisen faktiskt gör.  

 

Har du själv något inflytande vid utarbetandet av nya VPOP? 

Det har blivit mer och mer så att vi yttre befäl tillfrågas om synpunkter och förslag. Det är 

sagt att vi kommer bli mer och mer involverade i framtiden.   

 

Hur stor hjälp får du av att arbeta mot en VPOP som bygger på en problemanalys och är 

underbyggd av ett underrättelsearbete? 

Det är egentligen inte så stor skillnad mot förut. Det gjordes ju analyser och 

underrättelsearbete tidigare också. Men informationen har blivit mer strukturerad på olika 

områden nu. Det är lättare att informera vidare nu när informationen är samlad och indelad i 

arbetsområden.  
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Vilken skillnad gör det att arbeta mot en VPOP i förhållande till utan, förbättringar eller 

försämringar? 

En stor skillnad är att nu arbetar alla turlag på samma sätt med samma saker. Innan präglades 

arbetet mer av yttre befälen och personerna i de olika turlagen och deras intressen och 

speciella kunskaper. Det ger ett större lugn åt arbetet i turlaget. Vissa arbetspass blir det 

knappt gjort någonting på VPOP:en eftersom LKC skickar patrullerna på så många jobb. Men 

när bilarna inte står på något jobb vet de vad de skall göra genom sin VPOP. Och arbetar de 

med detta vet de att de gör vad som förväntas av dem. Det går ju till och med att visa svart på 

vitt att de gjort ett bra jobb. 

 

Om en patrull märker att de skulle behöva arbeta med en annan VPOP än den du har 

bestämt, kan de byta VPOP då? 

Det bör de göra. Men då skall de kontakta sitt yttre befäl och sedan LKC, och en del patruller 

kan nog tycka att det inte spelar så stor roll, utan de bara växlar arbete utan att ändra sin 

VPOP.   

 

Skiljer det sig åt att arbeta med VPOP:ar avseende planerad linjeverksamhet och planerade 

insatser? 

Planerade insatser är ofta mer detaljplanerade och specifika vad gäller uppdraget än planerad 

linjeverksamhet. Att använda VPOP för planeringen av insatser är bra eftersom många 

insatser återkommer år från år, och då kan samma planering användas som underlag eftersom 

alla gamla VPOP:ar sparas.   

 

Hur väl motsvarar den registrerade VPOP-tiden det genomförda polisarbetet? Finns det 

felkällor, i så fall vilka? 

Det är svårt att säga säkert hur väl den registrerade tiden stämmer. Det beror lite på hur man 

ser på vad som hör till arbetet med VPOP:en. Totalt ganska mycket tid registreras på VPOP:ar 

då patrullerna gör kringaktiviteter. Att tanka är ju inte direkt brottsförebyggande. Men en 

tankad bil behövs för brottsförebyggande arbete. Även matuppehåll registreras ofta på 

VPOP:en. Men då skall man tänka på att patrullerna äter ”stående”, de kan när som helst 

behöva lämna sin mat för att de blir beordrade på ett jobb. Även avrapportering som 

egentligen skall registreras på ett eget ”hr” hör ju ofta samman med de ingripanden som gjorts 

i samband med arbete med en VPOP. 
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Skiljer sig överensstämmelsen mellan nedlagt arbete och registrerad tid mellan VPOP:ar 

avseende planerad linjeverksamhet och planerade insatser? 

Eftersom planerade insatser är planerade efter mer specifika evenemang eller uppdrag så är de 

ju lättare att tidsberäkna. De patruller som arbetar med planerade insatser får inte heller tas i 

anspråk av LKC för andra jobb, om det inte är prio1-jobb45. Det gör ju att det blir ett mer 

koncentrerat arbete.    

 

Hur ser motivationen att använda VPOP ut bland ordningspoliser? 

Jag tycker den blir bättre och bättre. I början var det många som undrade vad detta skulle vara 

bra för och om det inte bara var administration utan innehåll. Nu när fler och fler involveras i 

utarbetandet av nya VPOP:ar och vi får se mer av resultat och utvärderingar av vårt eget 

arbete stiger motivationen. Numer redovisas med klockdiagram varje månad hur vi ligger till 

med vårt arbete i förhållande till de uppsatta målen. Det är faktiskt tydligt att attityden till att 

använda VPOP har förbättrats kontinuerligt. 

 

Hur mycket av ev. problem med bristande uppskattning av VPOP tror du beror på att VPOP 

är ett nytt koncept?  

Det är nog den främsta orsaken. Poliser är ofta väldigt konservativa när det gäller deras 

arbete. Det brukar ta ett tag innan nya saker blir helt accepterade även om de egentligen är 

bra.   

 

Hur kan VPOP bli ett bättre och mer uppskattat redskap i polisarbetet? 

Det viktigaste är nog att VPOP:arna uppdateras kontinuerligt med relevant KUT-information.  

 

Hur har du fått kunskap och information om VPOP? 

Vi har kontinuerligt under införandet av PUM och VPOP fått information och utbildning. I 

början var det ganska rörigt men nu faller fler och fler bitar på plats efter hand. Nu är det vi 

yttre befäl som står för mycket av informationen till patrullerna. 

 

                                                
45 Prio 1 – LKC prioriterar alla händelser, anmälningar och larm den får kännedom om efter en 4-gradig skala, 
där prioritet 1 innebär att ett polisingripande skall ske omedelbart.  
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4.3. VPOP enligt ställföreträdande chefen för ordningsavdelningen 

Intervjun genomfördes utan avbrott under formella men avspända former på 

intervjupersonens kontor. Intervjupersonen gav intryck av att vara trygg i situationen och 

hade inga synpunkter på hur jag avsåg att använda intervjun. Intervjupersonen uppfattade jag 

som personligt mycket intresserad av PUM och VPOP. Ställföreträdande chefen för 

ordningsavdelningen har varit polis i mer än tio år och arbetade innan sin nuvarande 

befattning i polismyndighetens stab bl.a. med att införa PUM och VPOP i Västerbottens 

polismyndighet. Intervjupersonen är ordningsavdelningens representant i Operativa 

ledningsgruppen och ansvarar för användandet och administrationen av VPOP på 

ordningsavdelningen.   

 

Hur skapas och arbetas det med VPOP på ordningsavdelningen? 

Operativa ledningsgruppens handlingsplaner bryts ner i olika verksamhetsmål. Dessa har 

sedan legat till grund för att skapa VPOP för sju olika linjeverksamheter. Varje 

linjeverksamhet följs upp en gång i månaden då resultatet jämförs mot det uppsatta målet.  

Vi har för några månader sedan fått hjälp med att skapa ”prognosklockor” för vårt resultat 

varje månad. De fungerar så att målet med hela årets verksamhet har brutits ner på månader. 

Hänsyn har då också tagits till hur viss brottslighet och vissa fenomen normalt brukar 

förändras och variera över året. På ”klockorna” visas sedan grafiskt med en visare hur vi 

ligger till i förhållande till årets målsättning, om vi kommer att nå målet eller inte. Målen vi 

använder oss av är så kallade ”smart-mål”. Det betyder att målen skall vara specifika, 

mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta.   

 

Vilka är delaktiga i utformningen av VPOP? 

När det utifrån handlingsplanen beslutats VAD som skall göras samlas alla arbetsledare för 

olika avdelningar till en tvådagarskonferens där riktlinjerna för HUR detta skall göras dras 

upp. Sedan slutförs planeringen av verksamhetens utformning på de olika avdelningarna, och 

nya VPOP färdigställs. På avdelningarna är det idag lite olika i vilken utsträckning yttre befäl, 

gruppchefer och andra medarbetare är delaktiga i utarbetandet av HUR uppgifterna skall 

utföras. Men det går på alla avdelningar mot att fler och fler medarbetare är involverade när 

utförandet planeras.  
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Hur informeras de patrullerande poliserna om VPOP? 

Det görs på arbetsplatsträffar och utbildningsdagar. De yttre befälen fyller en viktig funktion. 

Men det är också ett personligt ansvar för varje individ att själv söka information och 

informera sig. På Intrapolis och i den information KUT:en publicerar finns det nästan alltid ny 

och uppdaterad information.   

 

Vilken hjälp får ordningsavdelningen av att arbeta mot en VPOP som bygger på en 

problemanalys och är underbyggd av ett underrättelsearbete? 

Med hjälp av VPOP kan verksamheten styras mot att arbeta förebyggande mot vissa brott 

under vissa tider då vi av erfarenhet vet att den brottsligheten har en topp under året. KUT-

infon blir också lättare att ta till sig och relatera till det praktiska arbetet när informationen är 

kopplad till olika områden genom VPOP:arna. En viktig fördel med VPOP är att cheferna blir 

mer aktiva i verksamheten genom att de planerar och följer upp VPOP. 

 

Hur väl motsvarar den registrerade VPOP-tiden det genomförda polisarbetet? Finns det 

felkällor, i så fall vilka? 

Visst finns det felkällor. Men de är ändå inte så stora att resultatet inte är användbart. Det 

skall ju också jämföras med hur vi arbetade tidigare. Då skulle verksamhetscheferna sätta sig 

mot slutet av varje år och försöka beräkna hur mycket tid som lagts ner på olika slags arbete. 

VPOP-tiden är ju dessutom bara en del av redovisningen. För varje VPOP finns det ju ”smart-

mål” som oftast är av annan karaktär än tidsräkning. Det kan t.ex. handla om hur stort antal 

anmälningar av olika slag som har skrivits under månaden och året. Det finns idag tekniska 

begränsningar, framför allt på LKC och i STORM som gör det svårt att arbeta bort vissa 

kända felkällor i tidsregistreringen.  

 

Bland patrullerande poliser jag talat med har jag ibland mött en hel del negativa reaktioner 

på, och flera har visat sig oförstående till, VPOP-konceptet. Vad tror du det beror på? 

Att man ibland inte förstått nyttan med VPOP beror nog mycket på att vi (i ledningen) 

tidigare har varit dåliga på att leverera tydlig och användbar uppföljning till avdelningarna 

och turlagen. Jag vet att VPOP ibland har uppfattats så att vi misstror patrullerna om att de 

sköter sitt arbete. VPOP har då setts som ett system för att kontrollera dem. Men det är helt 

fel. VPOP är ett system som hjälper oss att planera, att arbeta förebyggande och utvärdera vad 

vi gör för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Här på avdelningen var det även påtagligt att vi i 
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somras för snart ett år sedan fick mycket ny personal, och det tar alltid lite tid innan alla har 

blivit informerade och hunnit få förståelse för hur vi arbetar. 

 

Hur kan VPOP bli ett bättre och mer uppskattat redskap i polisarbetet? 

Alla delar av arbetet kan förbättras. Förankring och delaktighet är mycket viktigt. 
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5. Analys 

I detta kapitel sammanfattas och analyseras undersökningens resultat i förhållande till den mer 

övergripande definitionen av VPOP för att ge svar på det här arbetets frågeställningar. 

5.1. Vilken skillnad gör det att arbeta mot en VPOP i förhållande till utan? 

5.1.1. Allmänt 
Av de handböcker och informations- och instruktionsskrifter Rikspolisstyrelsen publicerat 

kan det uppfattas så att arbete med VPOP innebär att arbeta underrättelsestyrt, istället för utan 

VPOP och utan underrättelsestyrning. Syftet torde dock vara att genom VPOP inom ramen för 

PUM säkerställa att allt operativt polisarbete sker underrättelsestyrt. De intervjuade 

ordningspoliserna gav uttryck åt att underrättelsestyrt polisarbete inte är något nytt. Så 

arbetade man även tidigare. Men nu är detta arbetssätt regel och informationen lämnas nu mer 

strukturerad och anpassad till olika arbetsområden.  

5.1.2. Negativt 
Arbetet kunde upplevas friare förr när varje patrull i större utsträckning än nu valde vad de 

skulle arbeta med under ett arbetspass. Patrullerna kan känna sig stressade att prestera ett visst 

resultat och måste alltid vara lika alerta, vilket kan leda till utmattning och svårighet att lägga 

ner mer energi i jobbet när uppgiften kräver det. Patrullerna blir mindre flexibla att välja att 

arbeta med områden de upplever just nu kräver deras insats, eftersom de står på en annan 

VPOP. Administrationen av VPOP, att alltid informera LKC m.m. om byten av VPOP, 

upplevs som ett visst arbetshinder.  

5.1.3. Positivt  
Arbetet underlättas genom att patrullerna vet vilket arbete de skall koncentrera sig på under 

varje arbetspass. Det ger även en minskad stressnivå och större lugn och 

arbetstillfredsställelse åt patrullerna att veta att de har arbetat med ”rätt” saker och inte istället 

borde ha gjort något annat. Det upplevs som lättare att finna relevant information för arbetet 

när den är ordnad efter olika arbetsområden. Det uppstår inte stora skillnader i arbetssätt 

mellan olika turlag utan nu har alla samma målsättning och använder samma arbetsmetoder 

för att nå dit. Arbetet kan styras bättre mot vissa typer av brottslighet när det är ”säsong” för 

dem under året så att en större brottsförebyggande effekt uppnås.Administrationen av VPOP 

tvingar cheferna att vara mer aktiva i verksamheten genom att de planerar och följer upp 

VPOP. 
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5.2. Hur ser motivationen att använda VPOP ut bland ordningspoliser?  

Alla intervjuade uttrycker att inställningen till VPOP har blivit mer positiv och motivationen 

att använda det har blivit större ju längre konceptet har använts. Poliser är ofta konservativa 

när det gäller deras eget arbete och vill se goda resultat av nya idéer innan de fullt ut 

accepterar dem. När VPOP introducerades fanns det motvilja och farhågor av olika slag. Bl.a. 

uppfattades VPOP av vissa som onödigt och hämmande, eller som ett sätt att övervaka, 

kontrollera och driva på patrullerna. Men sedan turlagen genom att använda VPOP har fått se 

resultat och utvärderingar av sitt arbete och fler och fler har involverats i utarbetandet av nya 

VPOP har motivationen ökat. Fler faktorer till en positivare inställning till VPOP är bl.a.: att 

de administrativa svårigheterna blir mindre när fler och fler blir vana att använda VPOP, att 

fler upptäcker fördelarna med samlad och kategoriserad information och att framtida 

planering underlättas av att man har en sparad erfarenhetsbank i gamla VPOP.     

5.3. Hur kan VPOP bli ett bättre och mer uppskattat redskap i polisarbetet? 

Den faktor som alla patrullerande poliser jag intervjuat nämner är att VPOP måste innehålla 

uppdaterad, relevant och tydlig kriminalunderrättelseinformation i större utsträckning än idag. 

Arbetet med att informera mer och involvera fler måste fortsätta.    

5.4. Hur väl skildrar VPOP verksamheten?  

Det finns flera välkända felkällor i tidsregistreringen av arbetet med en VPOP. En typ av 

felkälla är att ställtid mellan olika uppdrag, tid för måltider och mindre precisa, mer allmänna, 

arbetsuppgifter en polis har i sin arbetsvardag registreras som om arbete med VPOP utfördes. 

Vissa av dessa felkällor är nog svåra att komma ifrån, medan vissa till stor del verkar bero på 

trögheter i att administrera STORM på en än mer detaljerad nivå. En annan typ av felkälla är 

att det ibland råder oklarhet om ett arbete skall registreras med ett separat hr, eller det skall 

utföras inom ramen för den aktuella VPOP:n. En tredje felkälla är när patruller slarvar med att 

meddela LKC att de bytt arbetsuppgift.  

 

Redovisningen av tid som lagts ner på planerade insatser är i förhållande till redovisningen av 

planerad linjeverksamhet mer korrekt. Orsaken till detta är att de planerade insatserna pågår 

under kortare tid och är mer detaljplanerade. Dessutom får de avdelade resurserna för 

planerade insatser inte heller disponeras lika fritt till andra arbetsuppgifter av det vakthavande 

befälet.  
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Trots de kända felkällorna måste användandet av VPOP ses som ett stort framsteg och en 

förbättring av tidsrapporteringen av det genomförda arbetet. Tidigare skulle 

verksamhetscheferna långt i efterhand försöka redovisa vilket arbete som hade bedrivits och 

då blev osäkerheten i rapporteringen större.   

 

VPOP är inte heller det enda sättet det genomförda arbetet registreras på. VPOP-tiden skall 

ses som ett komplement till resultatrapporteringen mot de så kallade ”smart-målen” som görs 

inom ramen för varje VPOP. 

5.5. Hur väl fungerar VPOP som ett verktyg för ordningspoliser i 

Västerbotten? 

Min bedömning, utifrån hur PUM och VPOP beskrivs i centrala dokument och hur 

intervjupersonerna beskriver arbetet med VPOP idag, är att ordningsavdelningen i Umeå har 

kommit långt på vägen med att implementera VPOP så som det är tänkt att fungera. På olika 

områden finns det mer att utveckla och pågående arbete som måste fortsätta. Administrativt 

måste nyanställda och nyutbildade poliser fort introduceras och få utbildning i hur 

ordningsavdelningen arbetar med VPOP. I samarbete med LKC måste man bli överens om 

hur man administrerar VPOP i olika situationer i det dagliga arbetet. Utveckling av VPOP:s 

integrering i STORM bör kunna förbättra tidsrapporteringen av nedlagt arbete inom ramen för 

olika VPOP. 

 

Kriminalunderrättelseverksamheten och information därifrån har en central plats i arbetet med 

VPOP. Även då det idag ges mycket information till de patrullerande poliserna uttrycker de 

att vissa negativa förändringar skett på senare tid. De nämner att tidigare gavs KUT-info 

dagligen och då oftast genom personliga presentationer av representanter för KUT:en. Idag 

ställs krav att varje anställd individuellt skall vara informationssökande i högre grad än 

tidigare. Om detta upplevs som ett problem pga. ovana att arbeta på det här sättet och har en 

övergående natur eller innebär ett påtagligt och bestående arbetshinder kan inte denna 

undersökning svara på. Att information upplevs bli liggande på KUT:en utan att distribueras 

vidare tillräckligt snabbt framstår som ett allvarligare problem som måste lösas. 
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När det gäller kunskap och information om VPOP och delaktighet i utarbetandet av nya 

VPOP m.m. framstår det som om polismyndigheten i Västerbotten och ordningsavdelningen i 

Umeå har påbörjat och nått en bra bit på vägen framåt med ett arbetssätt som upplevs fungera 

och ger allt nöjdare medarbetare. En nyckel till en allt bättre funktion av VPOP torde ligga i 

den frimodiga inställningen som ställföreträdande chefen för ordningsavdelningen gav uttryck 

åt med orden ”Alla delar av arbetet kan förbättras”.   
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7. Bilagor 

7.1. Intervjun 

I semistrukturerade intervjuer utgör intervjuguiden en ram för intervjun. Guidens 

frågeställningar skall behandlas men det finns ett stort utrymme för intervjuaren att anpassa 

sig efter intervjupersonens sätt och ordning att berätta. I de intervjuer jag genomförde för 

denna rapport följde jag i stort sett intervjuguiden vid intervjuerna med ordningspoliserna 

utan befälsställning. När jag intervjuade de yttre befälen gjorde jag vissa tillägg för att belysa 

deras befälsställning och deras därmed större ansvar för användandet av VPOP. Vid intervjun 

med den ställföreträdande chefen för ordningsavdelningen förhöll jag mig mycket friare till 

intervjuguiden. Anledningen till detta var att denne på eget initiativ tog upp flera av de ämnen 

frågorna behandlar. Som intervjuare behövde jag då inte på samma sätt driva intervjun framåt 

utan kunde i stället ställa kontrollfrågor och styra inriktningen på den genom 

kompletteringsfrågor. Den intervjuguide som redovisas i denna bilaga speglar därför i stor 

utsträckning hur frågorna till ordningspoliserna utan befälsställning och de yttre befälen 

ställdes. Vid intervjun med ställföreträdande chefen för ordningsavdelningen fungerade 

intervjuguiden mer som en checklista för kontroll- och kompletteringsfrågor.   

 

Intervjuguide 
1. Vilken befattning/tjänst har du? 

 
2. Hur länge har du arbetet som utryckningspolis? 

 
3. När hörde du först talas om VPOP? 

 
4. När började du arbeta mot VPOP? 

 
5. Vilka syften har arbetet med VPOP? 
a. Uppfattar du att något syfte är viktigare än andra? – ur ditt och/eller ledningens 

perspektiv? 
 

6. Har du själv någon del/inflytande i tillkomsten/utarbetandet av nya VPOP:n? 
 

7. Till grund för varje VPOP skall det ligga en problemanalys och ett underrättelsearbete.  
a. Hur mycket hjälp i utförandet av polisarbetet är det att arbeta utifrån den grunden? 
b. Vilken skillnad gör det att arbeta mot en VPOP i för hållande till utan? 
c. Har polisarbetet förändrats, utvecklats, blivit mer målinriktat eller på annat sätt 

förbättrats mot hur det bedrevs innan VPOP? 
d. Har polisarbetet på något sätt försvårats eller gjorts sämre genom att arbeta mot 

VPOP? 
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e. Är det skillnad i detta avseende mellan planerad linjeverksamhet, planerade insatser 
och mellan olika typer av VPOP:n? 

 
8. VPOP skall även ligga till grund för PRR. 
a. Hur väl anser ni att den registrerade VPOP-tiden motsvarar genomfört polisarbete 

inom VPOP:ns ram 
b. Finns det kända felkällor i tidmätningen?  
c. Är det skillnad i detta avseende mellan planerad linjeverksamhet, planerade insatser 

och mellan olika typer av VPOP:n? 
 
9. Hur ser motivationen att använda VPOP ut bland ordningspoliser? (exemplifiera 

attityder) 
 
10. Hur väl fungerar VPOP som ett verktyg för ordningspoliser i Västerbotten? 

 
11. Hur mycket av ev. problem tror du beror på att VPOP är ett nytt koncept? 

 
12. Hur kan VPOP bli ett bättre och mer uppskattat redskap i polisarbetet? 

 
13. Hur har du/ni fått kunskap om VPOP?  
a. Hur har informationen gått till 
b. Vem har informerat 
c. Vad har informationen innehållit? 
d. Hur mycket information har ni fått? 
e. Upplever du/ni den som tillräcklig? 
f. Vad saknar du/ni? Vad borde gjorts annorlunda? 
 
14. Har du något du vill tillägga? 

 
 

 


