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Sammanfattning 

I detta arbete behandlas polisens verksamhetsstyrning och nya metoder att redovisa de 

faktiska arbetsinsatserna samt hur dessa metoder att styra och mäta polisens arbete uppfattas 

av poliser på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde. Arbetet bygger på genomförda 

intervjuer med poliser på ingripandeenheten. Under kapitlet förklaringsmodell sker en 

genomgång av hur polisen styrs samt förändringen av polisens verksamhetsstyrning och den 

nya modell som implementerats. Resultaten från intervjuerna visar på att många poliser 

uppfattar den nya verksamhetsstyrningen som något negativt och en produkt av chefer för 

chefer. Intervjuerna ger även en bild av att många poliser inte är insatta i det arbetssätt som 

bör tillämpas i enlighet med den nya modellen. I det avslutande kapitlet diskussion knyts 

syfte, frågeställningar, förklaringsmodellen och resultatet samman. Den övergripande 

slutsatsen är att den nya verksamhetsstyrningen är en modell med stor potential men har 

många brister. Den mest uppenbara är bristen på förankring bland poliserna på 

ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde.  
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1 Inledning 

I detta arbete behandlas polisens verksamhetsstyrning och nya metoder att redovisa de 

faktiska arbetsinsatserna samt hur dessa metoder att styra och mäta polisens arbete 

uppfattas av poliser på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde. 

 

Tanken med arbetet är att försöka belysa den hårfina gränsen mellan strävan efter mätbara 

resultat och ett bra men omätbart polisarbete. Utgångspunkten för arbetet är inte att det 

mätbara på något sätt skulle vara ett mindre bra polisarbete utan att strävan efter det 

mätbara kan få konsekvensen att andra polisiära insatser riskerar att prioriteras bort.  

1.1 Bakgrund 

Alla organisationer, statliga och privata, brottas fortlöpande med frågan om vilket som är 

det bästa och mest lämpliga sättet att styra och följa upp organisationens verksamhet. Den 

modell för verksamhetsstyrning som väljs måste vara omfattande då en mängd faktorer, så 

som strategisk planering, budgetering, resursfördelning, uppföljning och utvärdering, alla 

skall vara inkluderade.1     

 

Ett väl fungerande polisväsende är en förutsättning för att medborgarna ska känna sig 

trygga i samhället. Polisen har en central roll i det brottsförebyggande arbetet och ett 

huvudansvar för brottsutredningar. Rikspolisstyrelsen är den centrala 

förvaltningsmyndigheten för polisen och har därigenom ansvar för att arbetet inom landets 

21 polismyndigheter sker utifrån riksdagens och regeringens mål och krav.  

 

Polisen har återkommande kritiserats, framför allt i medierna, för att inte nå upp till de krav 

som medborgarna genom riksdag och regering ställer på polisen. Den samlade bilden 

utifrån kritiken är att polisens resurser inte använts effektivt. Riksdag och regering har även 

under de senaste åren ställt ökade krav på polisen gällande återrapportering av resultat och 

resursanvändning. 

 

                                                
1 Anthony, R. N., Young, D. W., Management Control in Nonprofit Oraganizations, Burr Ridge Irwin, 1994. 
sid 235 
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Utifrån denna kritik påbörjade Rikspolisstyrelsen år 2004 arbetet med att utveckla en ny 

modell för resultatuppföljning och verksamhetsstyrning. En av grundtankarna bakom 

förändringen var att underlätta polisens planering, styrning och ledning samt att förbättra 

resultatuppföljningen för hela polisorganisationen. En förbättrad styrning och 

resultatuppföljning var i sin tur tänkt att leda till att polisen på ett mer konkret och effektivt 

sätt skall kunna fokusera sina resurser på rätt ändamål.2  

 

Val av verksamhetsstyrning och resultatuppföljningsmodell är på intet sätt befriat från 

subjektiva åsikter utan är i högsta grad något som kan uppfattas olika av inblandade. För 

polismyndigheternas del har den tidigare rikspolischefen Stefan Strömberg var utsatt för 

kritik från de egna leden just på grund av hans sätt att styra verksamheten. I en debattartikel 

i DN 6 december 2006 kritiseras Strömberg och den nya resultatuppföljningsmodellen. 

Kritiken grundar sig på att det nya systemet är för fokuserat på det kvantitativa och det 

mätbara och därmed missar det kvalitativa polisarbetet som, enligt artikelförfattarna, är det 

arbete som har störst inverkan på att skapa ett ökat förtroende hos allmänheten.3    

 

Den senaste tiden har detta ämne aktualiserats i och med att polispersonal i Malmö och 

Göteborg uttryckt sitt missnöje i form av olika protestaktioner. Det har framförts kritik mot 

arbetsmetoder som anses vara ineffektiva och vad man då vänder sig emot är bland annat 

mål och uppföljning som finns för olika aktiviteter. Många inom polisen tycker att 

kvantitativa mål, exempelvis antalet alkoholutandningsprov, leder till att man bara 

uppfyller målet utan att åstadkomma insatser som samtidigt är effektiva ur ordning- och 

säkerhetssynpunkt.4  

 

Utifrån vad som presenteras ovan under rubriken bakgrund är det tydligt att det för tillfället 

finns en konfliktfylld fråga inom svensk polis, nämligen styrning och uppföljning av 

polisarbetet. Av den anledningen är det av intresse att titta närmare på denna fråga. Dels för 

att få en ökad förståelse om ett system som är omgärdat med kritik dels för att förbättra 

kunskapen om hur det förhåller sig på den arbetsplats där arbetets författare snart skall 

tillträda som nya polisaspiranter.  

                                                
2 Rikspolisstyrelsen, Polisens resultatrapporter, PRR – Sammanfattning, 2005 sid 11 
3 Dagens Nyheter, 6 december 2006 
4 Polisens hemsida, http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=11872083 
2008-03-12  
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1.2 Syfte 

Arbetet avser att undersöka hur poliser på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde 

uppfattar polisorganisationens verksamhetsstyrning och resultatuppföljning. Det kan vara 

viktigt att påpeka att arbetet inte har någon normativ ambition utan tanken är att föra fram 

de åsikter och uppfattningar som finns bland poliserna på ingripandeenheten.   

1.3 Frågeställningar 

Syftet preciseras utifrån följande frågeställningar: 

• Hur upplever poliser på ingripandeenheten verksamhetsstyrningen och kraven på mätbara 

resultat?  

• Arbetar poliserna på ingripandeenheten utifrån och i enlighet med den nya 

verksamhetsstyrningen? 

1.4 Tillvägagångssätt  

Arbetet kommer att fokusera på hur det förhåller sig inom Sundsvalls närpolisområde och 

då främst bland personal på ingripandeverksamheten. Arbetet kommer därmed att 

karaktäriseras av en fallstudie, i form av Sundsvalls närpolisområde, samt ett empiriskt 

material som i huvudsak bygger på intervjuer. Nedan följer en genomgång om vad som är 

viktigt att beakta i samband med genomförandet av dessa forskningsmetoder och varför 

valet har fallit just på detta tillvägagångssätt.   
 

1.4.1 Intervju och fallstudie  

Valet av undersökningsområde grundar sig inte på några förkunskaper om just Sundsvalls 

närpolisområde gällande arbetets ämne. Att det blev just detta val beror till största delen på 

att båda underskrivna har fått sin aspiranttjänstgörningsplats på orten varför intresset 

väcktes för hur det fungerar på just denna arbetsplats. Självklart hade kanske ett val baserat 

på andra faktorer kunnat ge ett annorlunda empiriskt material och eventuellt ett annat utfall 

i arbetets diskussion. Dock är det lite som pekar på att det skulle skilja sig nämnvärt mellan 

det valda närpolisområdet och andra polismyndigheter i landet.  

 

I detta arbete kommer fokus ligga på förhållanden inom Sundsvalls närpolisområde. Denna 

avgränsning ger arbetet en naturlig fallstudiedesign. Fallstudier i sin tur ger möjlighet att på 

ett kvalitativt sätt fördjupa sig i avgränsade områden som antas exemplifiera den mer 
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övergripande processen man avser dra slutsatser om. Genom generaliseringar antas de ur 

fallstudien framtagna resultaten kunna representera forskningsområdet i sin helhet5.  

 

En huvudsaklig invändning mot fallstudier är svårigheten att välja fall som på ett bra sätt 

representerar de fenomen man vill studera. En annan invändning är att det kan vara svårt att 

dra slutsatser utan omfattande jämförelser.6 Ett sätt att lindra detta problem är att jämföra 

ett antal fall med varandra och där igenom dra fördel av den komparativa analysen.7 I detta 

arbete kommer endast ett fall utgöra grunden till den slutliga analysen, vilket sätter sina 

gränser för hur generaliserbara slutsatserna kan antas vara. Dock kommer självklart den 

aspekten att beaktas under den empiriska delen av arbetet.  

 
Vid användandet av fallstudier utgör historien en viktig del. Utan en förståelse för historien 

eller de processer som lett fram till ett visst tillstånd kan det vara svårt att uttolka problemet 

som är aktuellt i problemformuleringen. Historien används för att både förstå det nuvarande 

och framtiden.8 Av den anledningen kommer kapitlet förklaringsmodell att inledas med en 

kortare bakgrund om hur det tidigare sett ut inom polisen gällande verksamhetsstyrning och 

orsakerna bakom införandet av den nya verksamhetsstyrningen.  

 

För att kunna besvara arbetets frågeställningar är intervjuer den mest självklara metoden. 

Inom samhällsvetenskapliga studier brukar man göra skillnad på intervjuer i form av 

informationsundersökningar och respondentundersökningar. En informationsundersökning 

handlar om att med hjälp av expertis eller personer som upplevt något ta reda på fakta 

angående fenomen eller händelser där man tidigare saknar information. Det som istället 

vals i detta arbete är en respondentundersökning, då en sådan undersökning istället syftar 

till att studera och försöka förstå svarspersonerna och deras tankar eller uppfattning om en 

företeelse.9  

 

                                                
5 Peters, B. Guy, Comparative Politics – Theory & Method. Hong Kong: New York University Press 1998. s. 
138. 
6 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Norstedts Juridik 2003 sid 120 
7 Marsh & Stoker, Theory and methods in political science. Palgrave Macmillan 2002 sid 178 
8 Esaiasson et.al a.a. sid 66 
9 Ibid. sid 253 
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En respondentundersökning kan sedan i sin tur delas in i två olika kategorier, 

frågeundersökningar och samtalsintervjuer.  I det här arbetet har valet fallit på 

samtalsintervjuer då denna form i större grad lämpar sig för att undersöka och kartlägga en 

svarspersons uppfattning om sin omvärld.10 Samtalsintervjuer anses även ge forskare större 

möjligheter att gå på djupet och försöka förstå människors tänkande. Till skillnad från en 

frågeundersökning som ofta har på förhand bestämda svarsalternativ har 

samtalsintervjuerna ett mer öppet förhållningssätt till svarsalternativ och ger därmed 

möjlighet att följa upp och söka motiv till oväntade svar.11 Denna form av 

intervjuundersökning har en kvalitativ karaktär i bemärkelsen att den i första hand söker 

efter förekomst och icke förekomst av svarskategorier och inte mängden av förekomster av 

ett visst svarsalternativ. Frågeundersökningen har i sin tur möjligheten att tydligare lyfta 

fram hur vanligt en viss uppfattning eller ett visst beteende är. Men då arbetet endast 

omfattar ett fåtal individer på Sundsvalls närpolisområde är det inte förekomsten av ett visst 

svarsalternativ som står i fokus utan tankar och uppfattningar om en företeelse och vad 

dessa beror på.12  

 

Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att beakta de etiska aspekterna. Den första 

aspekten är att vara tydlig med att det samtal som sker skall ligga till grund för en 

vetenskaplig studie. Samtalsintervjuer tenderar nämligen till att likna det vardagliga 

samtalet varför intervjuobjekten inte alltid har klart för sig att de befinner sig i en situation 

för informationsinsamling. En ytterliggare aspekt som kan vara viktig att redan på ett tidigt 

stadium ta ställning till är möjligheten få vara anonym. Nackdelen med anonymitet är att 

undersökningen förlorar i trovärdighet när man inte kan ange källan. Vinsten med att låta 

källorna vara anonyma kan vara att det ökar deras benägenhet att vara ärliga och 

frispråkiga.13 I detta arbete kommer intervjupersonerna att få möjligheten att vara anonyma. 

Detta grundar sig på en tanke om att det som kan framkomma vid intervjuerna i vissa fall 

kanske kan ses som direkt kritik mot ledning och chefer. Uttalanden som kanske inte 

många vill få publicerade med namn i en undersökning.    

 

                                                
10 Esaiasson et.al a.a.  sid 281-282 
11 Ibid. sid 279 
12 Ibid. sid 255 
13 Ibid. sid 285 
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En viktig aspekt vid intervjuundersökningar är själva urvalet av intervjuobjekt. När man 

genomför en samtalsintervjuundersökning är det inte personerna utan de olika 

uppfattningarna som personerna ger uttryck för som står i centrum. Detta påverkar i sin tur 

den urvalsstrategi som bör tillämpas. Det som är de mest vanliga urvalsprinciperna vid 

samtalsintervjuer med respondentkaraktär är intensitet i urvalet och maximal variation. Med 

intensitet i urvalet menas att man bör välja personer som kan tänkas tillföra specifik 

kunskap med avseende på forskningsproblemet.14 I det här fallet är det rimligt att anta att 

faktiskt alla poliser på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde har liknande 

möjligheter att tillföra en sådan specifik kunskap då det alla arbetar under samma 

förutsättningar.  

 

Gällande urvalsprincipen om maximal variation är det ett tillvägagångssätt som bygger på 

att man tar hänsyn till intervjuobjektens olika egenskaper. Målet är att få en så stor 

variation som möjligt inom gruppen av utvalda intervjuobjekt.15 De egenskaper som kan 

påverka urvalet i detta arbete är intervjuobjektens kön, ålder och år i tjänst. Ambitionen är 

att fånga upp dessa variationer men samtidigt gäller det att vara medveten om att det kan bli 

svårt ifall vissa tillfrågade inte är villiga att ställa upp på någon intervju. Förutom en 

specifik form av urvalsprocess bör det även finnas en tanke om hur många som skall 

intervjuas. Vid denna form av intervjuer är ett riktmärke 15 personer plus minus tio.16   

 

I detta arbete har de personer som valts ut initialt kontaktats under praktikveckor på 

polismyndigheten i Sundsvall. I ett senare skede har fem personer inom Sundsvalls 

polismyndighet kontaktats via mail där de informerats om ämnet samt tillfrågats om de är 

villiga att ställa upp på intervju. Personerna har valts utifrån målsättningen att få en 

variation av ovan nämnda egenskaper.17 Intervjuerna genomfördes vid möte med 

personerna och kompletterades i vissa fall via telefonintervju. Varje intervju byggde på 

förutbestämda frågor18 men det gavs utrymme till att följa upp och utveckla intressanta 

resonemang. 

 

                                                
14 Esaiasson et.al a.a.  sid 286 
15 Ibid. sid 288 
16 Ibid. sid 287 
17 För ytterligare information om intervjupersonerna se bilaga 2. 
18 Se bilaga 1.  
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Utifrån att arbetet har en fallstudieinriktning på Sundsvalls närpolisområde och ett numerärt 

smalt urval av intervjupersoner kommer inte arbetets resultat inte var generaliserbart i 

någon större omfattning. Kanske kan resultatet tänkas säga något om hur övriga poliser på 

ingripandeenheten i Sundsvall tänker kring ämnet. Men då det inte är arbetets ambition att 

dra slutsatser om hur det förhåller sig på andra polismyndigheter ses inte bristen på 

generaliserbarhet som någon nackdel. Det viktigaste är att vara medveten om den bristen i 

samband med de slutsatser som arbetet utmynnar i.  

 

1.4.2 Källkritik  

Vid forskning är det bästa redskapet mot felaktig information en väl genomtänkt och 

noggrant genomförd källkritik. Esaisson och Oskarsson definierar i Metodpraktikan (2003) 

källkritik som en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och 

bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om historiska förlopp och omständigheter som 

nutida uppgifter om sakliga förhållanden.19 Det finns fyra olika aspekter att ta hjälp av vid 

en samlad bedömning av en källas trovärdighet. Dessa aspekter är källans äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens.20      

 

I detta arbete har det inte förelegat några större problem med att finna trovärdiga källor 

utifrån de ovan uppräknade aspekterna. En stor del av det material som ligger till grund för 

detta arbete hörrör emellertid från internetkällor och vid användandet av internetkällor är 

det viktigt att vara noggrann med att kontrollera dess ursprung. Det material från 

internetkällor som används kommer till största delen från polisen och andra myndigheter. 

En annan stor källa till material är de intervjuer som genomförts med poliser på 

ingripandeenheten. Även här är det viktigt att använda ett källkritiskt förhållningssätt till 

den information som framkommer. Då intervjuerna främst söker information om personers 

uppfattning rörande ett specifikt ämne blir det emellertid svårt att avgöra källans äkthet 

eller tendens.  

 

 

                                                
19 Esaiasson et.al a.a.  sid 303 
20 Ibid. sid. 310 
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2 Förklaringsmodell 

I denna del av arbetet är tanken att presentera hur styrningen av polisverksamheten ser ut 

och den kritik som riktats mot systemet för att därigenom ge läsaren en förståelse av de 

förändringar som skett och bakgrunden till dem. Vidare presenteras styrningens utformning 

på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde. Materialet skall sedan tillsammans med 

den empiriska delen ligga till grund för den avslutande diskussionen. 

2.1 Styrningen av polisen  

Den svenska polisen styrs av lagar och förordningar. Dessa bestämmelser finns i polislagen, 

polisförordningen och förordning med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Polisen styrs även 

fortlöpande av Riksdagen och Regeringen och det är Riksdagen som beslutar om 

budgetanslaget utifrån regeringens förslag i budgetpropositionen medan regeringen styr 

polisen genom regleringsbrev, uppdrag, budget samt dialoger med Rikspolisstyrelsen. Det 

övergripande kravet som ställs på polisen är att garantera den enskilde rättstrygghet och 

rättssäkerhet, att förebygga och upptäcka brott och att se till att den som har begått brott 

identifieras och lagförs.21  

 

Rikspolisstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndighen för polisväsendet och ska verka 

för planmässighet, samordning och rationalisering22. Rikspolisstyrelsen skall precisera och 

utveckla regleringsbrevet till riktlinjer och mål för polismyndigheterna och därefter 

återrapportera resultaten till regeringen.23 Enligt polisförordningens 5 § ska polisen 

organisera och planera sin verksamhet på ett sätt som gör att de gemensamma resurserna 

används så effektivt som möjligt och att riksdagens och regeringens mål uppnås.24  

 

Regeringens regleringsbrev gäller för hela polisen men riktar sig framförallt mot de olika 

polismyndigheternas verksamhet. I sin tur är det de olika polisstyrelserna i landets 21 

polismyndigheter som ansvarar för den operativa verksamheten inom sina respektive 

områden. Detta görs genom att polisstyrelserna beslutar om verksamhetsplan, budget och 

                                                
21 Riksrevisionenes rapport, Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna (RiR 2005:18) sid 13 
22 Polislag (1984:387) 7 § 1 st  
23 Riksrevisionenes rapport, Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna, sid 14  
24 Polisförordningen (1998:1558) 5 § 
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uppföljning för polismyndigheternas olika enheter inom ramarna för vad rikspolisstyrelsen 

har fastlagt.25     

2.2 Kritik mot styrningen och uppföljningen 

Polisen har stora befogenheter och därmed kan samtliga granskningar och utvärderingar av 

polisens verksamhet ses som viktiga och betydelsefulla för en hög rättssäkerhet i ett 

demokratiskt samhälle. Dessa granskningar görs av Justitieombudsmannen och 

Justitiekanslern med uppgift att tillse att de anställda efterlever lagar och andra författningar 

samt i övrigt fullgör sina åligganden. Granskningar av polisens arbete och resultat genomförs 

också regelbundet av Riksrevisionen. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt 

med uppgift att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god 

resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. I rapporten Strukturella brister inom 

polisen kritiserar Riksrevisionen Rikspolisstyrelsen. Riksrevisionen skriver att 

Rikspolisstyrelsen inte styr polisverksamheten i tillräckligt hög grad.26  

 

Kritiken riktas mot att Rikspolisstyrelsen utifrån riksdagens och regeringens mål inte har 

lyckats bedriva en effektiv styrning av polismyndigheterna. Enligt rapporten beror det till 

stor del på att Rikspolisstyrelsen inte har använt tillräckliga styrinstrument för att precisera 

mål, tillsyn och uppföljning för polismyndigheterna. Gällande målen har inte 

Rikspolisstyrelsen haft tydliga och enhetliga mål för polismyndigheterna.27  

 

Uppföljningen brister då den inte på ett konsekvent och systematiskt sätt följer upp de mål 

och riktlinjer som fastställts. Rikspolisstyrelsen har inte tidigare prioriterat 

verksamhetsuppföljning och det har under lång tid saknats ett gemensamt IT-system för 

uppföljning av polisverksamheten.  Även Rikspolisstyrelsen har medgett brister på flera 

områden, t.ex. brottsförebyggande arbete samt planering och uppföljning av 

polisverksamheten.28  

 

                                                
25 Riksrevisionenes rapport, Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna, sid 15 
26 Ibid. sid 19  
27 Ibid. sid 37 
28 Ibid. sid 25 
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Rikspolisstyrelsens årsredovisningar under åren 2002-2004 byggde i huvudsak på 

återrapporteringskraven i regleringsbreven. Med detta menas att årsredovisningen i 

huvudsak innehåller polisens prestationer i antal ärenden och genomströmningstider för 

ärenden och endast i begränsad omfattning hur väl polisens brottsförebyggande insatser har 

påverkat brottsligheten.29 

2.3 Verksamhetsplanerat operativt polisarbete 

För att komma till rätta med de tidigare bristerna med polisens verksamhetsstyrning och 

resultatuppföljning påbörjades utvecklingen av ett nytt styrsystem. Utvecklingen av ett nytt 

nationellt verktyg för detta ändamål påbörjades under sommaren 2005.  

  
Rikspolisstyrelsen ambition är att all tid som poliserna i yttre tjänst arbetar ska vara 

planlagd och verksamhetsstyrd, undantaget givetvis för akuta händelser. För att kunna 

uppnå denna ambition har man infört ett nytt nationellt verktyg för ledning och styrning av 

planlagd operativ verksamhet. Det nya systemet har getts namnet Verksamhetsplanerad 

operativ polisverksamhet (VPOP) och ska ha implementerats och varit i drift på samtliga 

myndigheter sedan 2007.30 Arbetet med VPOP ska i sin tur kopplas till Polisens 

underrättelsemodell (PUM). Detta betyder att en insats ska planeras och inriktas mot 

områden som det finns ett behov av polisinsatser utifrån information och uppgifter från 

Kriminal underrättelsetjänsten (KUT). Verksamheten skall sedan registreras i polisens 

resultatredovisning (PRR) för att kunna följas upp och utvärderas samt att polisens 

arbetsresultat skall kunna redovisas.31  

 

Mer konkret ger VPOP chefer inom myndigheterna en större möjlighet att dokumentera 

sina prioriteringar och beslut samt omvandla det till faktiska insatser av polispersonal. 

VPOP är inte bara en benämning av det nya nationella verktyget för styrning utan man kan 

även tala om ett VPOP-dokument vilket mer konkret innebär en specifik resurs och 

insatsplanerad målsättning för ett visst polisiärt område. Exempelvis kan ett VPOP-

dokument gälla en planlagd operativ polisinsats mot ökad trafiksäkerhet. Ett sådant bestämt 

VPOP-dokument upprättas av den operativa insatsgruppen. Det är många olika faktorer 

som skall vara bestämda vid upprättandet av ett VPOP-dokument, exempelvis mål, syfte 
                                                
29 Riksrevisionenes rapport, Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna, sid 17 
30 Rikspolisstyrelsen Användarhandbok – VPOP version 1.11 sid 5 
31 Ibid. sid 11 
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och resursanvändning.  

 

Nedan följer en genomgång av upprättandet av ett VPOP-dokument. I ett första led skall 

den operativa insatsledningen fatta ett inriktningsbeslut angående planlagda insatser mot ett 

specifikt problemområde (otrygghet) eller ett visst brottsområde (tillgreppsbrott, 

skadegörelse). Det skall även finnas bakgrundsinformation till det problemområde eller 

brottsområde som valts. Information skall baseras på underrättelser eller andra underlag 

som kan förekomma. Denna del vid utformandet av ett VPOP-dokument är uttalat väldigt 

viktig då en bra bakgrund ger en förståelse för bakomliggande problem och orsaker vilket i 

sin tur skapar motiverade poliser som är villiga att genomföra insatsen.32 Därefter skall 

insatsens syfte på kort och lång sikt anges. Även den förväntade effekten och det 

övergripande målet skall anges, vilket i sin tur skall ligga till grund för valet av operativa 

metoder. Den förväntade effekten och det övergripande målet ska preciseras på kort 

respektive lång sikt. Exempelvis genom att ange en viss procentuell minskning av ett visst 

brott på kort sikt samt att på lång sikt uppge ett förväntat antal positiva svar bland 

allmänheten vid en enkätundersökning om upplevelsen av ökad trygghet.33   

 

I ett VPOP-dokument ska det även anges mer konkret vad det är som ska göras. Här ska det 

framgå vilken enhet som ska göra vad av planlagda insatserna och med vilka resurser samt 

när i tiden insatserna ska utföras. Sedan ska tiden för insatserna bestämmas samt att det 

geografiska området för insatserna ska anges.  

 

Nästa steg i utformandet av ett VPOP-dokument är att bestämma hur arbetet ska bedrivas 

och vilka metoder som är bäst lämpade för att lösa uppdraget samt uppnå den förväntade 

effekten och det övergripande målet. Med andra ord skall en insatsplan upprättas där som så 

detaljerat som möjligt beskriver upplägg och genomförande. Vid valet av metod har de 

ansvariga möjlighet att välja utifrån en lista i IT-systemet. I denna lista finns olika metoder 

som genom beprövad erfarenhet eller kriminologisk forskning visat sig ha en effektiv 

brottsförebyggande effekt.34  

 

Har exempelvis ett övergripande mål fastställts om att minska antalet våldsbrott i centrum 
                                                
32 Rikspolisstyrelsen Användarhandbok – VPOP version 1.11 sid 13 
33 Ibid. sid 14  
34 Ibid. sid 22 
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kan en vald metod vara bevakning av ”hot spots”.35 I insatsplanen ska det sedan framgå när, 

hur och i vilken omfattning personal ska vara på platsen. Det ska även närmare anges på 

vilket sätt personalen ska agera under tiden de uppehåller sig på platsen.36  

 

Därefter skall mätbara mål och målvärden anges och om möjligt även ange jämförbara 

värden från tidigare. En viktig aspekt är att målen skall vara så konkreta att de går att mäta 

och jämföras med tidigare perioders värden. Målen skall sättas som rena prestationsmål i 

form av ett visst antal åtgärder eller en viss procentuell minskning av ett brott.37  

 

Efter upprättandet och genomförandet av ett VPOP-dokument skall en uppföljning 

genomföras. Uppföljningen anges som mycket viktigt i och med att polisen nu är en mål- 

och resultatstyrd verksamhet. Uppföljningen ligger även till grund för en bedömning av hur 

väl de valda metoderna och insatserna har fungerat. Slutuppföljningen är en uppgift för den 

Operativa ledningsgruppen. Där ska allt material sammanställas utifrån insatsernas olika 

delar, metodval, resursanvändning och målsättningar. Uppföljningen avslutas med skriftliga 

rekommendationer för vad som bör förändras samt en helhetsbedömning där verksamheten 

betygsätts.38   

2.4 Verksamhetsstyrning och resultatredovisning i Sundsvalls 

närpolisområde 

Under denna del av arbetet ges en överblick över hur verksamhetsstyrningen och 

resultatredovisningen fungerar i Sundsvalls närpolisområde och hur direktiven från 

Västernorrlands polismyndighet ser ut.  

  

Verksamhetsplanen för polismyndigheten i Västernorrland utgår från 

planeringsförutsättningar som Rikspolisstyrelsen försett myndigheten med. I 

planeringsförutsättningarna ingår det vissa nationella mål och strategier. Dessa ska brytas 

ner till framgångsfaktorer. Rikspolisstyrelsen har angett att ett strukturerat arbete med 

Polisens Nationella Utbildningskoncept och Polisens Underrättelsemodell skall fortsätta. 

För att stödja verksamheten skall fortlöpande analyser, planering, ledning och uppföljning 

                                                
35 Områden med en hög brottslig frekvens. 
36 Rikspolisstyrelsen Användarhandbok – VPOP version 1.11 sid 21 
37 Ibid. sid 24 
38 Ibid. sid 38 
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göras. Till stöd för detta har polismyndigheten verktygen Verksamhetsuppföljning för 

Polisen och VPOP. Polismyndighetens verksamhetsplan skall utgöra ett grunddokument för 

de lokala handlingsplanerna och den operativa ledningen. I verksamhetsplanen framgår att 

de lokala handlingsplanerna skall innehålla ett stort fokus på brottsförebyggande arbete. 

Den lokala handlingsplanen skall vidare innehålla konkreta och mätbara mål och VPOP-

dokument skall finnas för all operativ verksamhet. Verksamhetsresultatet skall väsentligt 

förbättras under hela perioden och ekonomin skall vara i balans.39 

 

I Närpolisområde Sundsvalls handlingsplan för år 2008 specificeras krav och mål för 

området. Där går det att läsa vad målen är och genom vilken åtgärd de ska nås. Det framgår 

även för vilka det gäller och vem som är ansvarig för målet. Av de mer intressanta målen 

kan nämnas; antalet utfärdade ordningsföreläggande angående ordningsstörande brott skall 

vara minst 300 stycken; antalet omhändertagande enligt lagen om omhändertagande av 

berusade personer (LOB), PL12§ och PL13§ bör uppgå till minst 1600 stycken; under 2008 

skall minst 15000 stycken alkoholutandningsprov göras och det totala antalet utfärdade 

ordningsföreläggande avseende trafikbrott skall vara lägst 900 stycken. Flera av dessa mål 

är att anse som brottsförebyggande och åtgärden för att arbete med dem är genom planlagd 

linjeverksamhet och planlagda insatser i VPOP.40 

 

I verksamhetsplanen för 2008 påpekas att för att få en god utveckling på verksamheten och 

för att säkerställa korrekta prioriteringar görs är det viktigt att all verksamhet dokumenteras 

och planeras, för att sedan kunna följas upp och utvärderas. Enligt verksamhetsplanen för 

2008 har alla ett ansvar för att detta görs men det poängteras att det särskilt åligger varje 

arbetsledare. Polismyndighetens stab skall finnas till hands som stöd så att planeringen och 

uppföljningen görs på ett strukturerat och verksamhetsanpassat sätt.41 

2.4.1 Praktiskt arbete på Ingripandeenheten NÄPO Sundsvall 

Som tidigare, benämns det verksamhetsplanerade operativa polisarbetet i dess helhet som 

VPOP. Denna benämning används även som en beskrivning av en specifikt lokal 

verksamhetsinriktning för poliserna på ingripandeenheten. Som ett exempel på hur arbetet 

på ingripandeenheten i Sundsvall redovisar och styrs utifrån det planlagda operativa arbetet 

                                                
39 Verksamhetsplan 2008 Polismyndigheten Västernorrland s.5 
40 Handlingsplan 2008 Sundsvalls närpolisområde 
41 Verksamhetsplan 2008 Polismyndigheten Västernorrland sid 6 
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med VPOP-dokumenten kan nämnas att under mars månad 2007 fanns det 13 stycken olika 

VPOP-dokument42. I praktiken fungerar det på så sätt att inför varje arbetspass har det yttre 

befälet till uppgift att i en skriftlig order fördela arbetet mellan de arbetande patrullerna. I 

denna order skall det även framgå vilket VPOP-dokument – dvs vilken 

verksamhetsinriktning – de olika patrullerna skall arbeta med. Utifrån denna order skall 

sedan patrullen rapportera in till Länskommunikationscentralen vilket VPOP-dokument de 

skall vara registrerade på i början av varje pass samt vid eventuella byten. Exempel på 

några VPOP-dokument som det läggs många arbetstimmar på är Brottsbenägna personer 

10-i-topp Sundsvall som hade 124 arbetstimmar under mars månad 2007, 

Trafiksäkerhetsarbete Sundsvall hade 268 arbetstimmar registrerade på sig under samma 

månad och Navet Sundsvall hade 146 arbetstimmar.43 

 

Vissa delar av det verksamhetsplanerade operativa polisarbetet är bestämt på central nivå 

och finns inom alla polismyndigheter i hela landet. Det finns även möjlighet att på regional 

och lokal nivå anpassa det verksamhetsplanerade arbetet till de behov som finns inom det 

egna polisområdet.  

 

Det kan vara av intresse att nämna att tidigare på ingripandeenheten i Sundsvall utfördes 

arbetet av fem olika turlag vilket innebar vissa variationer på arbetsmetoder och 

arbetsinriktning. Det kunde skilja mellan vilka områden man prioriterade beroende på det 

intresse som fanns inom turlaget samt det faktum att arbetet inte var lika reglerat tidigare. 

Det fanns dock olika projekt som alla turlag aktivt arbetade med. Denna tid präglades av en 

större frihet för polispatrullerna samtidigt som det inte fanns samma uppställda krav på 

mätbara arbetsinsatser.44  

 

 

 

 

 

                                                
42 VPOP-rapport Västernorrlands polismyndighet from 2007-03-01 tom 2007-03-01 
43 Ibid.  
44 Intervju med Kriminalinspektör Henrik Blüsi. 
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 3 Resultat 

I den empiriska delen kommer resultaten från de genomförda intervjuerna att presenteras 

och materialet skall sedan kopplas mot frågeställningarna och syftet i den efterföljande 

diskussionen. Samtliga intervjuer presenteras som en sammanhängande text där 

ordningsföljden inte alltid följer ordningen under intervjuerna utan istället är texten 

inordnad utifrån de ämnen som berörts under intervjun.  

 

Inledningsvis svarade poliserna på om de har upplevt att det skett en förändring av 

fokuseringen på mätbara resultat inom organisationen. Samtliga tillfrågade upplever en 

ökad fokusering på mätbara resultat. På följdfrågan om hur de upplever den ökade 

fokuseringen var svaren återigen samstämmiga då samtliga upplever det som något 

negativt. Vad som mer konkret upplevs som negativt behandlas mer utförligt nedan i 

texten. Det framkom dock att poliserna med minst antal tjänsteår är mer benägna att arbeta 

utifrån styrdokumenten samt i högre grad försöker uppfylla de mål som närpolisområdet 

fastslagit. Poliserna med fler tjänsteår var mer ovilliga att godta VPOP-dokumentens 

angivna arbetsmetoder och uppgav att man i högre utsträckning jobbade som man alltid 

gjort. Dessa poliser uppgav även att de nya poliserna följer order och instruktioner bättre.  

 

Under intervjuerna ställdes frågan om tillämpandet av VPOP-dokument med åtföljande 

kvantitativa målsättning kan motivera poliser att göra mer? Här var svaren lite mer 

varierade. Några såg möjligheten att ett bra utformat VPOP-dokument mot ett område man 

själv brinner ökar motivationen. Samtidigt ansåg en av de intervjuade att motivation inte 

var ett resultat av styrning utan en egenskap som skiljer sig mellan individer. Bland de 

intervjuade poliserna finns även en uppfattning om att poliserna kan göra mer och att en bra 

fungerande verksamhetsstyrning kan öka motivationen och ta till vara den potentialen. En 

av de intervjuade tyckte att det kan vara bra att sätta lite press på poliserna. Under 

intervjuerna framkom dock att en högre motivationsfaktor och något som satte mer press på 

poliserna är det individuella lönesystemet som börjat tillämpas. Lönesystemet är emellertid 

inte det som ska behandlas i detta arbete men det finns ett nära samband till arbetets fokus 

då delar av kriterierna i lönesättningssystemet till viss del grundar sig på de mätbara mål 

som fastställts.  
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De tillfrågade poliserna är införstådda i att det finns krav på polisen att leverera resultat. Då 

det gäller chefernas förmåga att förankra det nya systemet är poliserna kritiska till vad som 

gjorts. Förankringen är dålig, det finns inget konsekvent samarbete mellan poliserna som 

skall utföra arbetet och de som utformar VPOP-dokumenten och fastställer målen. Många 

upplever att systemet är bra för cheferna men inte för poliserna. Uppfattningen är att 

cheferna är nöjda med det nya systemet och att det gäller alla chefer över yttre befäl.  

 

Det poliserna på ingripandeenheten vill se är ett ökat medbestämmande vid framtagningen 

av VPOP-dokument. Samtidigt lyfte en av poliserna upp önskan om de arbetsmetoder som 

bestäms bör bygga på forskningsresultat och bevisad effekt inom området. Polisen 

efterfrågade även en bättre förklaring till varför de valda metoderna är lämpliga åtgärder. 

Ett exempel som lyftes fram var på vilket sätt polisen bidrar till den fastställda nollvisionen 

i och med 16 000 utandningsprov. Varför är just den summan en effektiv åtgärd och vad 

grundar den sig på?  

 

Detta är en genomgående uppfattning gällande alla uppställda mål. Ytterligare exempel på 

ifrågasatta mål är antalet omhändertagande enligt LOB, PL 12 § och PL 13 § som ska 

uppgå till minst 1600 st. Många har svårt att ta till sig målen och därmed förloras en viktig 

del i viljan att uppnå målen. Upplever då poliserna att det nya mer styrda arbetet gett något 

resultat? Inom många områden har insatserna gett resultat. Ett problem som togs upp var 

dock att insatserna avtog när målen uppnåtts och att arbetsområdet därmed faller i glömska. 

Några av poliserna gav förslag på åtgärder de trodde skulle vara effektiva. Det som då 

efterfrågades var en större fokusering mot återfallsförbrytare och yrkeskriminella. Den 

grupp som poliserna ansåg upphovet till den största delen av den kriminella verksamheten.   

 

De uppsatta målen var en återkommande diskussionsfråga under intervjuerna. Många var 

skeptiska till de uppställda målen och menade att det stundtals kunde leda till ”pinnjakt”. I 

slutet av verksamhetsåret eller i slutet av ett projekt då vissa mål ska uppnås finns risken att 

polisens vidtar åtgärder som ger många ”pinnar” samtidigt som det kanske inte alltid är det 

mest effektiva. Poliserna ställer sig där man får mängder av utandningsprov och 

ordningsföreläggande. Ett återkommande exempel var att polisen genomför utandningsprov 

på en högt trafikerade europaväg för att snabbt nå upp till de satta målen samtidigt som en 
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mer effektiv insats vore att kontrollera förare på en mindre trafikerad väg. Ett sannolikare 

vägval för den som kör påverkad. Poliserna uppger även att den individuella lönesättningen 

skapar ett incitament för denna ”pinnjakt”    

 

För att uppnå en optimal effekt av tillämpandet av VPOP är det viktigt att metoder, 

resursinsatser och resultat kan redovisas och utvärderas. För att kunna genomföra en 

korrekt utvärdering och uppföljning är det viktigt att poliserna som arbetar mot ett VPOP-

dokument fortlöpande arbetar utifrån de angivna metoderna och mot de uppsatta målen. Det 

som framkom under intervjuerna var emellertid att det var stora variationer i hur väl 

anpassat arbetet var utifrån de angivna metoderna. Flera av poliserna angav att fokus inte 

alltid låg på det VPOP-dokument som patrullen var registrerad på. Ofta vet inte poliserna 

vilka metoder som är angivna utan patrullen är registrerade mot ett VPOP-dokument 

eftersom man ska vara det. Poliserna uppger att de inte alltid arbetar mot det 

problemområde som de är registrerade mot. Ibland är inte heller hela patrullen införstådd i 

vad man arbetar med utan det är ”han som sköter radion som väljer det”.   

 

Efter förre rikspolischefen Stefan Strömbergs avgång har det spekulerats i huruvida det nya 

systemet kommer att finnas kvar. De intervjuade poliserna tror att systemet kommer att 

finnas kvar inom den närmaste framtiden. Uppfattningen är att en mer specificerad 

verksamhetsstyrning är här för att stanna då systemet resulterar i ett konkret material att 

redovisa uppåt till regering och riksdag. På längre sikt är de dock tveksamma till om 

systemet kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. Här väcktes även frågan om hur 

pass mycket resurser denna resultatredovisning tar i anspråk. Står denna resursanvändning i 

proportion till det styrningen och resultatuppföljningen bidrar med?  

 

Vad vill då poliserna att det ska hända inom detta område? En första åtgärd som efterfrågas 

är en bättre förankring från cheferna. Just nu känns det i allt för hög grad som att systemet 

är utformat av chefer för chefer. Det nya systemet upplevs även som krångligare. Det har 

blivit svårare att få igenom förslag på åtgärder och arbetssätt vilket medfört ett visst 

avståndstagande. Det som efterfrågas är ”…rakare rör” och, som tidigare nämnts, en ökad 

möjlighet till att vara med och påverka vid utformandet av ett VPOP-dokument. Som det 

ser ut idag är det endast ett möte per år där poliserna får möjlighet att framföra sina åsikter.  
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Ytterligare något som ansågs kunna förbättra arbetsmetoderna var, som tidigare nämnts, 

metoder grundade på forskning och studier. Ett förslag här var en utökad möjlighet till 

forskning inom polishögskolans regi. Ett bättre kunskapsunderlag om hur effektivt 

polisarbete utförs skulle öka möjligheterna till fungerande VPOP-dokument och öka 

motivationen hos poliserna. Några av poliserna hade dock inga invändningar mot de valda 

metoderna men upplevde bristande information om varför just de valda metoderna var 

lämpliga för att uppnå de uppsatta målen.     
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4 Diskussion 

Kritiken mot styrningen och uppföljningen inom polisen gjorde att Rikspolisstyrelsen med 

den dåvarande rikspolischefen Stefan Strömberg i spetsen valde att utveckla en ny modell 

för verksamhetsstyrning och resultatuppföljning för polismyndigheterna. Det utmynnade i 

införandet av bland annat VPOP för att kunna mäta tiden som polisen arbetar med 

brottsförebyggande arbete. Det som tagits fasta på är att arbeta på ett mätbart sätt. För 

poliserna på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde har det exempelvis inneburit 

att de hela tiden ska vara inregistrerade på ett VPOP-dokument för att uppföljningen och 

redovisningen skall fungera. 

 

En slutsats utifrån detta arbete är att ämnet som berörts var av intresse för de intervjuade 

poliserna. Samtliga hade många och varierande åsikter om den nya verksamhetsstyrningen 

och de ökade kraven på mätbara resultat. Utifrån de genomförda intervjuerna går det att 

fastslå att de intervjuade poliserna upplever den nya verksamhetsstyrningen som något 

negativt och något man inte tar på allvar.  

 

Ett annat problem som föreligger utifrån ovanstående material är att det finns ett stort glapp 

mellan de som fastställer målen för verksamheten och de som ska uppfylla målen. Många 

av målen saknar förankring på lägre nivå och i viss utsträckning saknas en förståelse för 

grunden till de uppställda målen. Även de intervjuades syn på VPOP som något chefer kan 

tillgå för att kunna studera siffror tyder på en dålig förankring vilket i sin tur verkar 

renderat i en dålig inställning hos de enskilda poliserna. Detta kan ses som en svaghet i det 

nya systemet och utgör en risk för att arbetet inte blir så effektivt som det kunnat vara.  

 

Det mest slående resultatet är att det finns en uppenbar brist i den nya metoden för att styra, 

mäta och utvärdera polisens arbete. Utifrån vad som framkommer i det material som finns 

skrivet kring VPOP är en viktig del i den nya modellen möjligheten att kunna följa upp och 

utvärdera polisens insatser för att i ett senare skede kunna avgöra vad som varit effektivt i 

förhållande till resursinsatser och målsättningar. Utifrån vad som framkommit i 

intervjuerna är det få poliser som i full utsträckning arbetar i enlighet med det VPOP-

dokument de är registrerade på. Detta kunde i vissa fall bero på nonchalans och ovilja men 

även en misstro på de valda metoderna och en bristande förankring av det nya systemet 
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bland poliserna på ingripandeenheten. I andra fall berodde det helt enkelt på en okunskap 

om de angivna metoderna och målen. Det fanns även en annan brist i det registrerade 

arbetet. Ibland var patrullerna registrerade på ett visst VPOP-dokument men arbetade under 

tiden med andra uppgifter. Därmed kan konstateras att poliserna inte arbetar utifrån och i 

enlighet med den nya verksamhetsstyrningen. Slutsatsen utifrån detta blir att de mätresultat 

som sammanställs för verksamheten på ingripandeenheten i Sundsvalls närpolisområde blir 

missvisande och till följd därav kan det bli svårt att dra slutsatser om vilka arbetsmetoder 

som fungerar, respektive inte fungerar.   

 

Mycket tyder på att det Rikspolisstyrelsen skapat efter att ha fått kritik för att ej styra 

polisens verksamhet är poliser som genererar siffror som tystar kritikerna. Det 

Rikspolisstyrelsen ej lyckats uppnå är att fullt ut tillvarata polisens möjlighet till ett 

effektivare brottsförebyggande arbete. Sammanfattningsvis är den nya 

verksamhetsstyrningen en modell med stor potential men som samtidigt besitter många 

brister. Den mest uppenbara är bristen på förankring och utan förankring riskerar systemet 

att fallera.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Upplever du en förändring av fokuseringen på mätbara resultat/åtgärder? 

Tror du att verksamhetsstyrningen och resultatuppföljningen motiverar poliser att göra 

mer?  

Upplever du att det finns ett behov av att motivera poliser att göra mer? 

Ser du några fördelar med den nya verksamhetsstyrningen? 

Ser du några risker med den nya verksamhetsstyrningen? 

Hur uppfattar du polischefernas attityd till det verksamhetsstyrda och mätbara polisarbetet? 

Hur uppfattar du kollegornas attityd till det verksamhetsstyrda och mätbara polisarbetet? 

Upplever du att det nya sättet att arbeta har fått resultat? 

Upplever du att vissa polisinsatser får prioriteras bort i förmån för de mätbara 

verksamhetskraven? 

Arbetar du efter instruktionerna i VPOP-dokumenten? 

Hur uppfattar du de uppställda målen för närpolisområdet?  

Har cheferna lyckats förankra det nya systemet? 

Om inte, vad kan i så fall göras för att förbättra situationen? 

Vad tror du om framtidutsikterna för detta system? 

Vad skulle du vilja att det hände i framtiden inom detta område? 
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Bilaga 2 

Intervjuande personer: 

Man, 8 år i tjänst 

Man, 2,5 år i tjänst 

Kvinna, 4 år i tjänst 

Man, 5 år i tjänst 

Man, 7 år i tjänst  

 


