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Förord 
 
Tack vare hemsidan Exjobb Luleå kom vi i kontakt med Jessica Forsén vid Polismyndigheten 
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när uppsatsen nått sitt slut vill vi främst tacka Jessica för den praktiska informationen rörande 
Polismyndigheten och den inspiration och stöd hon gett oss. Vi vill även tacka vår 
vetenskapliga handledare Anita Westerström och våra kurskamrater som gett oss feedback 
under resans gång. Sist tackar vi de respondenter som bidragit med värdefulla svar i vår 
enkätstudie. 
 
Luleå, maj 2006 
 
 
Jeanette Bågesund & Benitha Lindgren 



Sammanfattning 
Polismyndigheten har under många år haft problem med hög personalomsättning på 
landsbygden i Norrbotten. Polisaspiranterna blir efter sin aspiranttjänstgöring placerade på 
mindre orter, men många väljer att söka därifrån.. Vi har valt att presentera några teorier vilka 
behandlar arbetstillfredsställelse, men även berört icke arbetsrelaterade faktorer som 
livskvalitet. Med dessa teorier som grund har vi undersökt vad som kan leda till den höga 
personalomsättningen och om det finns några faktorer som Polismyndigheten som 
arbetsgivare kan påverka. Vi har i vår studie genomfört en enkätundersökning där aspiranter 
och polisassistenter fått besvara frågor beträffande arbetstillfredsställelse och frågor som 
behandlar de icke arbetsrelaterade faktorer som kan påverka personalomsättningen. 
Undersökningen visar det främst är de ickearbetsrelaterade faktorerna, vilka påverkar 
livssituationen, som leder till att polisaspiranterna/polisassistenterna väljer att byta arbetsort. 
Beträffande arbetstillfredsställelse visar undersökningen att majoriteten respondenter upplever 
att de faktorer som leder till arbetstillfredsställelse är/har varit uppfyllda under 
aspiranttjänstgöringen. Vi avslutar denna uppsats med att ge Polismyndigheten i Norrbotten 
förslag på åtgärder som vi tror kan minska personalomsättningen. 
 

 



 

Abstract 
The Police authority has under many years been dealing with problems regarding high 
turnover of the personnel in the country side of Norrbotten. The police cadets are after their 
training placed at smaller communities, but many choose to look elsewhere. We have chosen 
to present some theories which include work satisfaction, but also non work related factors as 
life quality. With these theories as a base we have investigated what might lead to the high 
turnover and also if there are any factors that the Police authority as an employer can affect. 
We have in our study made a questionnaire where cadets and assistants have answered 
questions regarding work satisfaction and questions about the non work related factors which 
can affect the turnover of the personnel. The investigation shows that it is primarily the non 
work related factors, which affect the living situation that makes the cadets and assistants to 
change their working place. Regarding the work satisfaction the investigation shows that the 
majority of respondents feel that the factors which lead to work satisfaction is / have been 
fulfilled during the training. We round up this thesis by giving the Police authority in 
Norrbotten proposals on actions that we think may decrease the personnel turnover. 
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1 INLEDNING 
 

detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en kort bakgrund till det problemområde som vi 
valt att undersöka. Denna bakgrund leder sedan vidare in i en problemdiskussion som i sin 

tur mynnar ut i uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  Detta kapitel avslutas med en 
disposition av uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Landsbygdens befolkningsminskning är och har varit föremål för stort intresse de senaste 
decennierna bland forskare, politiker och allmänhet. Detta hänger samman med den 
utflyttning som sker från landsbygd till storstadsområden. Även det avtagande födelsetalet 
och den minskade invandringen är bidragande orsaker till problemet med avbefolkningen. För 
att ett samhälle ska fungera krävs det kompetent personal inom olika företag och sektorer så 
som exempelvis skola, sjukvård, service och polis. När landsbygden sakta avbefolkas finns 
det inte personal med specialkompetens att tillgå. Då vi själva kommer från mindre orter i 
Norrland har vi tydligt kunnat se utvecklingen av att unga människor väljer att flytta därifrån. 
Vår bakgrund i kombination med vår utbildning inom företagsekonomi med inriktning mot 
organisation gjorde att vi fann personalomsättning som ett intressant område.  

1.2 Problemdiskussion 
Den geografiska rörligheten bland befolkningen har ökat kraftigt under de senaste åren enligt 
en undersökning som Arbetsmarknadsstyrelsen (1999) gjort. Undersökningen visar att 
rörligheten bland befolkningen är tillbaka på den nivå som förekom under 1960-talet. De som 
flyttar är dock yngre idag, men annars går strömmen nu som då från landsbygd till 
storstadsregioner samt högskole- och universitetsstäder. Det innebär att landsbygden mister 
sin unga befolkning. 
 
Trenden i Sverige idag är att människor, framför allt yngre, väljer att flytta från landsbygd till 
större städer och till kusten. Enligt Israelsson, Strannefors och Tydén (2003) finns det en 
mängd orsaker till valet att flytta och de vanligaste är arbetsmarknads-, studie- och 
familjerelaterade. Andra förekommande orsaker kan vara nyfikenhet att prova på och skaffa 
nya erfarenheter samt bredda sin kompetens och utvecklas på ett personligt plan. Vidare 
skriver Israelsson, Strannefors och Tydén att det i städer finns mer möljligheter till 
fritidsintressen och socialt liv jämfört med på landsbygden. Ett annat dilemma är att det 
skapas negativa föreställningar om livet på landsbygden. Detta beror till viss del på den 
negativa bild som media framställer av utvecklingen medan de positiva aspekterna inte lyfts 
fram. 
 
Denna utflyttning medför enligt Israelsson, Strannefors och Tydén brist på arbetskraft inom 
vissa områden som kräver specialkompetens, vilket kan leda till en försämring av 
infrastrukturen och servicen. Denna utveckling på landsbygden kan ses som en negativ spiral 
som påverkar flera nivåer i samhället och därför är svår att förändra. Ett problem som kan 
uppstå är att personalomsättningen blir hög då arbetsgivarna har svårt att få specialkompetent 
personal att stanna kvar en längre tid på grund av utflyttningen. Ett annat problem kan vara att 
människor med specialkompetens inte väljer att flytta till landsbygdsorter. 
 
Robbins (2001) skriver att en faktor som kan påverka personalomsättningen negativt är 
bristen på arbetstillfredsställelse.  Även Johns (2001) anser att tillfredsställelsen med själva 

I 
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arbetet och dess uppgifter är den enskilda faktorn som bäst förebygger personalomsättning. 
Stora kostnader är relaterade till ett företags personalomsättning, vilka kan minskas om 
arbetsgivaren vet vilka faktorer som motiverar de anställda att känna arbetstillfredsställelse.  
Kan en ökad arbetstillfredsställelse få personal att stanna kvar längre på landsbygdsorterna? 
 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) är arbetstillfredsställelse ett positivt känslomässigt 
tillstånd som är ett resultat av en individs egen bedömning av erfarenheter av och i arbetet. 
Det finns ett antal faktorer som bidrar till minskad benägenhet att byta arbetsplats. Känner sig 
individerna inte tillfredställda i sin arbetssituation kan det resultera i att de lämnar sitt arbete, 
vilket leder till hög personalomsättning.  
 
En annan orsak till att individen lämnar sitt arbete och därmed orten kan bero på de faktorer i 
omgivningen som bidrar till den livskvalitet som individen eftersträvar. Det kan handla om 
val av yrke eller vilka bostads- eller familjeförhållanden som eftersöks. Upplevelserna av 
dessa objektiva villkor har betydelse för livskvalitet, men även sinnesstämningen i allmänhet. 
Nordenfelt (2004) beskriver livskvalitet som tar fasta på begreppet mänskliga behov. Olika 
människor har olika behov av att känna sig tillfredställda i sin livssituation, dessa behov 
eftersöks i hopp om att nå livskvalitet i den livssituation som de behagar. En individ kan 
exempelvis värdera ett speciellt yrke högt för att känna sig tillfreds med sin livssituation. En 
annan människa kan värdera en viss familjesituation högt, men vill även ha nära tillgång till 
nödvändig sjukvård, skola och känna trygghet. För att vi ska känna oss trygga i samhället 
krävs det att vi har tillgång till polis som ser till att rättsystemet efterföljs. 
 
Klockare och Zakrisson skriver i motionen 2001/02:Ju430 till Riksdagen (www.riksdagen.se) 
att polismyndigheten under de senaste åren utannonserat lediga tjänster i Tornedalen utan att 
få sökande till tjänsterna. Bristen på sökande medför ett allvarligt problem för den polisiära 
verksamheten, både på kort och lång sikt. Polisen utgör en grundpelare i rättssamhället och i 
rättsystemet. Saknas poliser i vår vardag minskar möjligheten att upprätthålla lag och rätt, 
antalet lagförda brott och antalet utredningar som överlämnas till åklagarmyndigheten 
minskar, vilket även innebär att antalet mål som tingsrätten får hantera också minskar. Dessa 
tre myndigheter - polismyndigheten, åklagarmyndigheten och tingsrätten – är de viktigaste 
länkarna i ett rättsamhälle. Klockare och Zakrisson menar att polisen, på grund av 
personalbristen, utgör den svagaste länken vilket i sin tur påverkar både åklagarnas och 
domstolens arbete. 
 
Svårigheten med att få sökande till vakanta tjänster gäller inte bara i Tornedalen, utan även på 
övrig landsbygd i Norrbotten. På vissa orter är tillgängligheten till polis i det närmaste 
obefintlig. Blivande poliser blir efter sin utbildning utplacerade på dessa orter för att göra sin 
aspiranttjänst. Problemet är att polisaspiranterna sällan stannar kvar, utan söker sig vidare 
efter aspiranttjänstgöringen vilket leder till hög personalomsättning. Denna 
personalomsättning medför ökade kostnader då det ständigt krävs introduceringar för nya 
aspiranter samt en anpassningsperiod till det nya arbetet och dess uppgifter. Då ny personal 
ständigt måste tillsättas uppstår även svårigheter att utveckla arbetet och arbetsuppgifterna. Vi 
ställer oss därför frågan om det finns något som polisen kan göra för att minska denna 
personalomsättning? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om Polismyndigheten i Norrbotten, i egenskap av 
arbetsgivare, kan bidra till den långsiktiga personalförsörjningen på orter med hög 
personalomsättning genom att påverka faktorer som bidrar till ökad arbetstillfredsställelse. 

http://www.riksdagen.se
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Vidare vill vi beröra andra orsaker i arbetstagarens livssituation som kan bidra till den höga 
personalomsättningen.  

1.3.1 Forskningsfrågor 
• Vilken roll har arbetstillfredsställelse för personalomsättningen? 
• Vilka faktorer bidrar till arbetstillfredsställelse? 
• Vilka icke arbetsrelaterade faktorer kan bidra till hög personalomsättning? 
• Kan Polismyndigheten påverka någon/några av de faktorer som bidrar till 

personalomsättning, och i så fall vilka? 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 
 
Kapitel 1 Inledning: Här ger vi läsarna en bakgrund och inledning till vår uppsats. Vi redogör 
här för vårt syfte samt forskningsfrågor. 
 
Kapitel 2 Teori: I vårt teorikapitel har vi sammanställt teorier och en del forskning inom 
arbetstillfredsställelse och livskvalitet Syftet med detta kapitel är främst att öka förståelsen för 
ämnesområdet.  
 
Kapitel 3 Metod: I metodkapitlet behandlas uppsatsens undersökningsansats, 
undersökningsstrategi, datainsamlingsmetoder, analysmetod samt vilka metodproblem som 
kan uppstå. 
 
Kapitel 4 Empiri: Detta kapitel behandlar det resultat som framkommit vid vår fallstudie. 

 
Kapitel 5 Analys och slutsats: Utifrån tidigare kapitel kommer vi här att redovisa vårt resultat 
samt våra slutsatser. 
 
Kapitel 6 Förslag till åtgärder: I detta kapitel utgår vi från teorier och vår empiri och ger med 
hjälp av dessa förslag till åtgärder som kan minska personalomsättningen hos 
Polismyndigheten i Norrbotten. 
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2 TEORI 
 

 detta avsnitt utgår vi från Maslows teori som beskriver människans grundläggande behov. 
Med Maslows teori som utgångspunkt utvecklar Herzberg och Hackman teorier som mer 

ingående beskriver arbetsstillfredsställelse. Detta kapitel avslutas med att vi berör några 
teorier som beskriver livskvalitet eftersom vi vill se om det finns några icke-arbetsrelaterade 
faktorer som påverkar personalomsättningen.     

2.1 Behovsbegreppet 
Nordenfelt (2004) beskriver att vi i dagligt tal säger vi att har behov av något eller att vi 
behöver något för ett visst ändamål. Vi säger till exempel att vi behöver en hammare för att 
spika upp en tavla. Det en människa har behov av (behovets objekt) blir enligt detta tänkande 
fullständigt beroende av vilket mål som är uppsatt. Objektet ska vara ett nödvändigt medel för 
att uppnå målet. Om målet varierar, varierar också medlet. Maslow och hans efterföljare 
baserar sina teorier på vissa biologiska och psykologiska grundantaganden. De har hävdat att 
det finns vissa behovsobjekt som är biologiskt eller psykologiskt grundande och som är 
sådana att de är lika för alla människor. Till sådana behov räknar Maslow upp de nivåer som 
han använder i sin behovshierarki.  

2.1.1 Maslows behovshierarki    
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att Maslows behovshierarki är det mest inflytelserika 
bidraget till denna typ av teori. Enligt Maslow har människan fem grundläggande behov; 
fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och slutligen 
behov av självförverkligande. Maslow menade att de olika behoven var uppbyggda som en 
behovshierarki i fem olika nivåer (Figur 2:1). För att kunna gå vidare i hierarkin måste 
behoven som ligger längre ner i pyramiden vara uppfyllda De lägre behoven (fysiologiska- 
och trygghetsbehoven) tillfredställs externt, medan de högre behoven tillfredställs internt. 
Även om Maslow menar att behovstyperna är hierarkiskt ordnade, tillägger han att det i 
verkligheten kan vara så att den inbördes ordningen av behoven och graden av behovens 
tillfredsställelse kan variera innan nästa behov uppkommer. Som exempel ger han att vissa 
individer värderar status och prestige så högt att det går ut över tillfredställandet av både 
fysiologiska och sociala behov.    
   

 
 
Figur 2:1 Maslows behovshierarki (bearbetning av Robbins, 2001) 
 
 

I 

Fysiologiska behov 

Trygghet och säkerhet 

Sociala behov 

Behov av status och prestige 

Självförverkligande 
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Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att de fysiologiska behoven finns längst ner i 
behovspyramiden. Med fysiologiska behov syftade Maslow på de grundläggande behoven så 
som hunger, törst och sömn. När de fysiologiska behoven är tillfredställda uppkommer de 
behov som finns på nästa nivå i hierarkin, och alla resurser och uppmärksamhet koncentreras 
på tillgodose dessa behov. För att uppnå motivation måste människan nu gå vidare och sträva 
efter behoven på nästa nivå. Maslow menade att människan, trots att de grundläggande 
behoven är tillfredställda, kan uppfatta sig som exempelvis sömnig, medan hon i själva verket 
har ett behov högre upp i hierarkin som inte ännu är tillfredställt.  Robbins (2001) skriver att 
de fysiologiska behoven är universella, dvs. lika för alla människor. 
 
Jacobsen och Thorsvik menar vidare att trygghet och säkerhet är behov som ligger på nästa 
nivå i pyramiden. Trygghetsbehoven kommer efter att de fysiologiska behoven har blivit 
tillgodosedda. Dessa behov är viktigare hos barn än hos vuxna och blir viktigare igen när 
åldern stiger. Den här nivån innefattar såväl fysisk som känslomässig trygghet. De sociala 
behoven är de behov som är de nästkommande i hierarkin. De sociala behoven går ut på att 
man behöver vänskap, känna samhörighet i sociala grupper och att ha känslomässiga band till 
andra människor. Maslow ansåg att bristande tillfredställelse av dessa sociala behov hör till de 
vanligaste orsakerna till anpassningssvårigheter i samhället. 
 
Jacobsen och Thorsvik fortsätter att beskriva Maslows teori som menar att behov av status 
och prestige är det fjärde steget i behovshierarkin. Maslow betonar starkt att behov av status 
och prestige både gäller att få erkännande från andra och att individen värdesätter och 
värderar sig själv och sina prestationer högt. När dessa behov är tillgodosedda ger de 
individen självförtroende, men om behoven inte tillgodoses kan individen känna sig 
underlägsen och hjälplös.  
 
Den högsta nivån i pyramiden består av behovet av självförverkligande. Med 
självförverkligande menar Maslow en människas önskan att utnyttja det som potentiellt finns i 
hennes förmåga. På den här nivån utvecklar människan sina anlag, sin begåvning, sin kunskap 
och kreativitet. Det är på den här nivån i hierarkin som de individuella skillnaderna blir mest 
påtagliga. Jacobsen och Thorsvik skriver att Maslow menar att det varierar från person till 
person hur detta behov av självförverkligande kommer till uttryck. Vissa har en önskan om att 
bli en duktig säljare, medan en del andra istället har en önskan om att bli konstnär. Individen 
måste utgå från sig själv och förverkliga sig som den hon är.  Grundtanken med teorin är att 
det slutliga målet för oss människor är självförverkligande. Detta mål får inte uppmärksamhet 
och kommer inte att prägla vårt beteende förrän de fysiologiska behoven, trygghetsbehoven, 
de sociala behoven och behoven av status och prestige har blivit tillgodosedda. Maslow 
påpekar att ett behov inte behöver vara helt tillfredställt innan nästa uppkommer och att nästa 
behov dyker upp strax efter tillfredställandet av ett lägre behov. 
 
Jacobsen och Thorsvik menar att Maslows teori är viktig ur arbetssynvinkel då teorin lär oss 
att själva arbetsuppgifterna kan ge en hög grad av arbetstillfredsställelse. Detta under 
förutsättning att arbetsuppgifterna är utformade på ett sätt som ger individen viss frihet att 
bestämma hur uppgifterna ska lösas.  

2.2 Personalomsättning 
Robbins (2001) förklarar att arbetstillfredsställelse har en direkt påverkan på 
personalomsättning. Forskning har även visat att en viktig faktor för relationen mellan 
arbetstillfredsställelse och personalomsättning är individens prestationsnivå. Nivån på 
arbetstillfredsställelse är av mindre betydelse när det gäller att förhindra personalomsättning 
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för högpresterande individer.  Detta beror på att organisationen arbetar för att behålla dessa 
människor genom högre lön, beröm, uppmärksamhet och bättre förmåner. De som inte 
presterar lika bra behandlas däremot på motsatt sätt och det sker få försök att behålla dessa 
människor. Robbins beskriver fyra olika reaktioner på avsaknad av arbetstillfredsställelse. 
Flykt, vilket innebär att individen väljer att söka sig till ett annat arbete och därmed lämna 
organisationen, Göra sig hörd - aktivt och konstruktivt försöka att förbättra arbetssituationen, 
Lojalitet vilket innebär att individen passivt och optimistiskt väntar på en förbättring och 
slutligen förnekelse, individen är passiv och tillåter att arbetssituationen blir sämre. Vi har i 
denna uppsats valt att studera den första av de reaktioner som Robbins beskriver, det vill säga 
flykt. 
 
Även Johns (2001) skriver att tillfredsställelsen med själva arbetet och dess uppgifter är den 
enskilda faktorn som bäst förebygger personalomsättning. Han påpekar även att sambandet 
mellan personalomsättning och arbetstillfredsställelse påverkas av arbetslöshetsnivån. Om det 
finns efterfrågan på personal tenderar korrelationen öka vilket innebär att när arbetslösheten 
är låg så är människor mer angelägna om att ha ett arbete där de känner sig tillfredsställda. 

2.3 Arbetstillfredsställelse 
Enligt Rubenowitz (2004) är frågan om vad som är av betydelse för en individs 
arbetstillfredsställelse ett av den nya vetenskapens viktigaste forskningsfält. Litteratur från 
20-talet och fram till idag som har behandlat detta ämne visar på en förskjutning av 
tyngdpunkten i betraktelsesätt och forskningshypoteser. Tidigare fokuserade forskningen på 
arbetsmiljöns betingelser såsom ventilation, belysning, bullernivån samt arbetsperiodernas- 
och vilopausernas längd. Efter studier med förändringar i arbetsmiljön fann forskare att 
förändringar i arbetsmiljön inte påverkade produktionen, däremot låg förbättringarna på det 
socialpsykologiska planet. Därför har forskningens tyngdpunkt förskjutits mot ett intresse för 
arbetsmiljöns sociala betingelser. Vid fortsatta studier skapades bland annat arbetsgrupper 
som i sin tur visades leda till ökat intresse, trivsel och ökad produktion hos de anställda. 
Forskningen började framhäva betydelsen av human relations, det vill säga behoven av 
mänskliga relationer. De anställdas behov om social ställning och funktion började beaktas 
samt deras behov av att tillhöra en grupp och behovet av att uppskattas. Denna psykosociala 
miljö tillsammans med arbetsengagemang, känslan av ett meningsfullt arbete och möjligheten 
till att kunna påverka sin arbetssituation skapade arbetstillfredsställelse. 
 
Den mest kända och använda definitionen av arbetstillfredsställelse kommer från Locke 
(1979). Enligt denna definition är arbetstillfredsställelse ett positivt emotionellt tillstånd som 
är resultatet av ens bedömning av erfarenheter av och i arbetet. Locke menade alltså att 
arbetstillfredsställelse är ett samspel mellan tankar och känslor.  
 
Enligt Judge (2001) så är flesta forskarna överens om att arbetstillfredsställelse är ett 
övergripande begrepp som också innehåller olika dimensioner. Indelningen varierar, men den 
vanligaste indelningen av dimensioner av arbetstillfredsställelse är lön, karriärmöjligheter, 
medarbetare, ledning och arbetet i sig själv.  

2.3.1 Herzbergs tvåfaktorteori  
Herzberg (1959) representerar en vidareutveckling av Maslows motivationsteori där han i sin 
tvåfaktorteori visar vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. Herzberg beskriver hur 
medarbetarnas relation till arbetet är grundläggande och att medarbetarens attityd till arbetet 
mycket väl kan avgöra framgång eller misslyckande. Herzberg skriver att han i sin studie 
ställde tre frågor till undersökningspersonerna; ”Hur specificerar man en individs attityd till 
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sitt arbete?”, ”Vad leder till dessa attityder?” Och ”Vilka är konsekvenserna av dessa 
attityder?”  
 
Han bad även personerna att detaljerat beskriva situationer där de upplevde arbetet bra eller 
dåligt. Resultatet visade att det fanns vissa utmärkande benägenheter relaterade till 
arbetstillfredsställelse och andra till missnöje. Faktorer som arbetet i sig själv, ansvar och 
förmåner är relaterade till arbetstillfredsställelse. Enligt denna teori är det två faktorer som är 
avgörande för i vilken omfattning man upplever tillfredställelse på sitt arbete. Den ena delen 
innefattar hygienfaktorer till dessa räknas de yttre faktorerna som påverkar 
arbetstillfredsställelse. Den andra delen utgörs av motivationsfaktorer som innefattar de inre 
faktorerna som påverkar arbetstillfredsställelse. 
 
Till hygienfaktorerna räknas:   

• personalpolitik  
• arbetsledningens skicklighet  
• arbetsvillkor 
• lön   
• fysisk miljö  

 

Till motivationsfaktorer räknas:  
• prestation 
• erkännande 
• arbetsuppgift 
• ansvar 
• utvecklingsmöjligheter 

Enligt Granberg (1998) är slutsatsen av Hertzbergs teori (Figur 2:2) att människor inte blir 
mer motiverade av att arbeta i en perfekt organisation med en snygg miljö, glada färger på 
väggarna, gratis kaffe, tillgång till bastu och omklädningsrum med kakel på väggarna. För att 
människorna ska vara motiverade och känna arbetstillfredsställelse och därmed aktivt bidra 
till ökad effektivitet måste vi skapa ett klimat där arbetsuppgifterna står centrum för intresset, 
där uppgifterna tar hänsyn till de anställdas intressen, ambitioner och kapacitet. Arbetet ska 
rymma möjligheter till eget ansvarstagande och möjlighet för företagsledning och anställda att 
tillsammans utveckla normer som definierar goda och dåliga prestationer som kan utvecklas 
allteftersom individerna utvecklas.  
 
 

Figur 2:2 Herzbergs tvåfaktorteori (bearbetning efter Granberg, 1998) 

2.3.2 Hackmans motivationsteori 
Alvesson (1993) beskriver en motivationsteori som är utvecklad av Hackman (Figur 2:3). 
Denna utgår från fem olika dimensioner i arbetet, vilka alla är centrala för att skapa hög 
arbetstillfredsställelse och hög inre motivation: 

  personalpolitik 
    arbetsledning 
     arbetsvillkor 
     lön  
    fysisk miljö  

prestation 
erkännande 
arbetsuppgifter 
ansvar 
utvecklings-
möjligheter 

Låg arbetstillfredsställelse 

      Acceptabel 
arbetstillfredsställelse 

Hög arbetstillfredsställelse 
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1. Arbetet skall möjliggöra att olika slags färdigheter tas i anspråk 
2. Arbetet ska hänga samman i en helhet 
3. Det skall vara socialt betydelsefullt i så mening att det har en påtaglig och identifierbar 

inverkan på andra människors liv 
4. Arbetet skall möjliggöra hög grad av självständighet 
5. Feedback om arbetets resultat ska ges 

 
De tre första av ovanstående punkter påverkar meningsfullheten och självständigheten som 
inverkar på ansvarskänslan. Självbestämmande leder till ett ökat upplevt ansvar och genom att 
få feedback om arbetsresultat ökar individens kunskap om det faktiska resultatet. 
 
 

Figur 2:3 Hackmans teori (Bearbetning av Alvesson, 1993)  
 
Alvesson beskriver Hackmans teori som menar att dessa centrala dimensioner påverkar de 
individuella och arbetsmässiga resultaten. För att uppnå arbetstillfredsställelse, 
arbetsmotivation, god kvalitet på arbetsprestationerna, låg frånvaro och låg 
personalomsättning krävs det att minst en, men helst flera av dimensionerna som leder till 
meningsfullhet måste vara tillfredsställda. Det är individens egen upplevelse av ovanstående 
motivationsfaktorer som avgör om individen trivs eller inte. Det innebär att arbetet objektivt 
sett kan betraktas som mångsidigt beträffande kraven på kunskaper och färdigheter, men om 
den anställde inte upplever de aktuella kraven som motiverande saknar dessa betydelse.  

2.4 Livskvalitet  
Nordenfelt (2004) menar att livskvalitet är ett begrepp med många innebörder. Det som de 
flesta forskare koncentrerat sig på gällande livskvalitetsmått är en individs välbefinnande, 
harmoni, tillfredställelse och lycka. Livskvalitet kan enligt Nordenfelt delas in i objektiva och 
subjektiva förhållanden. Till de objektiva hör bland annat den kroppsliga hälsan, yrket, 
bostads- och familjeförhållandet. Med de subjektiva menas upplevelserna av de objektiva 
villkoren och sinnesstämning i allmänhet. En viss miniminivå av de objektiva förhållandena 
är nödvändigt men en hög levnadsstandard är inte liktydigt med ett lyckligt liv. Välfärd utgör 
grunden för livskvalitet men innebörden är inte densamma. Nordenfelt anser att 

Den anställdes förmåga
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psykologiska  
upplevelser
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Hög inre arbets- 
Motivation 
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livskvalitetens kärna är mänsklig lycka. Den enskilda människan är den som slutgiltigt avgör 
sin egen livskvalitet. 
 
Nordenfelt beskriver vidare att vid diskussioner gällande livskvalitet tar forskare fasta på 
begreppet mänskliga behov. Huvudtanken är att en människa har hög livskvalitet, om och 
endast om hennes fundamentala behov är tillfredställda. En människa uppnår livskvalitet 
genom att hon tillfredställer just sina fysiologiska behov, och därmed är kopplingen till 
livskvalitet tydlig. Utgångspunkterna för detta tänkande är den amerikanska psykologen 
Maslow teori som  tidigare presenterats. Anton Aggernaes är en dansk psykiatriker som också 
är starkt påverkad av Maslows behovstänkande, men han avviker något från Maslows 
konkreta lista. I Aggernaes teori om livskvalitet utgör begreppet fundamentalt behov en 
hörnsten. Strukturen i Aggernaes teori har Nordenfelt sammanfattat på följande vis: 
 
Fundamentala mänskliga behov är sådana behov som alla människor har och som dessutom 
karakteriseras av att människor lider om behoven inte blir tillfredställda.   Sundhet eller hälsa 
utgörs av de aktuella och potentiella resurser som finns i individen och hans omvärld för att 
tillfredställa hans fundamentala behov. Specificerad objektiv livskvalitet är graden av en 
individs behovstillfredsställelse. Generell subjektiv livskvalitet är den grad av tillfredställelse 
som en individ känner i allmänhet.  
 
De fundamentala behov som Aggernaes tänker sig är följande: grundläggande biologiska 
behov, behov av mänskliga kontakter, behov av meningsfull sysselsättning och behov av 
omväxling i livet. Aggernaes har kopplat ihop hälsa med livskvalitet. Enligt honom utgörs 
hälsa av individernas resurser för att uppnå livskvalitet och då särskilt genom att uppnå sina 
fundamentala behov. Aggernaes sammanfattar alla tänkbara välfärdsfaktorer, såväl inre som 
yttre, under hälsa. Där kommer även bostadsförhållande och arbetsförhållanden in. 

2.4.1 Shin och Johnssons definition av livskvalitet 

Kajandi (1981) beskriver Shin och Johnssons definition av livskvalitet. De menar att 
utgångspunkten för livskvalitet är lyckobegreppet. Efter en genomgång av bland annat 
filosofisk litteratur fann de att lycka utgörs av fyra faktorer; grad av tillgång på resurser, 
tillfredställandet av behov och önskningar, deltagande i självförverkligande aktiviteter och 
fördelaktiga jämförelser med andra människor och tidigare erfarenheter. Dessa fyra faktorer 
menar Shin och Johnsson står för skapandet av livskvalitet;  

• Resurser: Inkomst, utbildning, boende, äktenskaplig status, familjestorlek. 
 
• Tillfredställelse av behov och önskningar: Subjektiv bedömning av levnadsstandard, 

fritidsgestaltning, boende, hälsa, utbildning, kommunen och regeringen. 
 

• Deltagande i självförverkligande aktiviteter: Grad av engagemang i kommunalt arbete 
och i sitt eget arbete. 

 
• Nuvarande livssituation: En jämförelse av nuvarande livssituation gentemot andra 

människors livssituation och gentemot hur man har haft det tidigare i sitt liv.  
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2.4.2 Kajandis beskrivning av livskvalitet 

Kajandi (1981) kom efter en litteraturstudie av begreppet livskvalitet fram till en modell där 
han menar att en individs livskvalitet ökar om vissa yttre livsvillkor uppfylls genom att ha ett 
arbete, egen ekonomi och ett boende som motsvarar personens behov. Utöver detta bör 
personen ha goda relationer till andra människor. För det tredje ska människans inre 
psykologiska liv innehålla självkänsla och en god grundstämning med glädje och trygghet. 

Kajandi menar att ju bättre tillgodosedda en människas yttre livsvillkor, mänskliga relationer 
och inre psykologiska tillstånd, desto högre livskvalitet kan individen uppnå. Med 
utgångspunkt från dessa villkor har Kajandi tagit fram ett antal faktorer som behövs för god 
livskvalitet. 

Arbetssituationen avser i den utsträckning individen har tillgång till ett arbete och vilken 
arbetssituation som arbetet innebär. I arbetssituationen ingår en bedömning och upplevelsen 
av arbetsmiljön. Arbetssituationen innebär såväl fysiska som psykiska hälsorisker, grad av 
inflytande över det egna arbetet och i vilken grad individen får vara med och bestämma.  
 
Ekonomiska situationen för individen avser en avvägning och sammanvägning av olika 
komponenter. Det ena är i vilken grad tillgångarna blir av eget arbete. Den andra 
komponenten avser hur stora tillgångar en individ har, det vill säga vilken ekonomisk frihet 
som innehas.   
 
Boendesituationen innefattar den faktiska bedömningen av boendet. Det kan handla om 
geografiskt läge, grannskapet, bostadskaraktär och trivsel hos individen gällande boendet. 
 
Närrelationen innefattar ett varaktigt förhållande med en partner och som involverar 
sexualitet. Förhållandet medför en känsla av närhet, ömhet, att bli älskad och att älska.  
 
Vänskapsrelation omfattar ett givande förhållande till en vidare krets av människor i vilken 
personen känner tillhörighet och vänskap. Personen känner sig omtyckt, accepterad och 
respekterad i detta sällskap. 
 
Familjerelationen avser en öppen stämning i kontakt med ursprungsfamiljen. I den mån 
vederbörande har egna barn bör en värdering av relationen till dessa innefattas, beroende på 
hur gammalt barnet är.  
 
Aktivitet innebär om individen har något utanför sig själv som han/hon engagerar sig i och 
upplever som meningsfullt. Det kan handla om hobby, politik, religion och så vidare. Det 
handlar även om huruvida individen har möjlighet att välja aktivitet och i vilken grad 
individen är självförverkligad, det vill säga har utvecklat och använder sina anlag och 
möjligheter. 
 
Självbilden avser den bedömning som individen gör av sin egen självsäkerhet, att individen 
känner sig bra som människa, är säker på sina färdigheter och duglighet men även att vara 
nöjd med sina insatser. 
 
Grundstämning av glädje består av att individen är öppen och mottaglig för intryck, att 
individen i grund och botten är fri från oro och bekymmer. Individen ska känna att livet är rikt 
och givande. 
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Shin och Johnsson, Kajandi och Agernaes talar alla om ett flertal olika faktorer som påverkar 
livskvalitet. Vi har berört dessa teorier, men vi kommer i vår undersökning enbart att fokusera 
på de arbetsrelaterad och ickearbetsrelaterade faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen 
och livskvalitet. Vi kommer i första hand att hålla oss till de faktorer som arbetsgivaren har 
möjlighet att påverka, lön, medbestämmande och variation i arbetet för att nämna några 
exempel. 

2.5 Varför flyttar människor? 
Lundholm och Malmberg (2006) har genomfört en studie där de undersökt närmare 6.000 in- 
och utflyttningar i de fem nordiska länderna. Författarnas avsikt med studien var att 
undersöka hur flyttarna i dessa länder upplevde resultatet av flytten från en region till en 
annan. De ville undersöka hur flyttarna upplevde sin nuvarande situation jämfört med före 
flytten och hur de bedömde resultatet av de ekonomiska, sociala och miljöfaktorerna.  
Lundholm och Malmberg ville undersöka i vilken omfattning flyttarna var tillfredställda med 
resultatet av flytten. Författarnas undersökning visade att människor i första hand flyttar på 
grund av sociala- och miljöorsaker och inte i huvudsak av ekonomiska orsaker. Enligt 
respondenterna i denna studie var det bara 16 procent som motiverade anställning som en 
huvudorsak till flytten. Ett beslut om att flytta påverkar hela livssituationen för personen och 
detta beslut inkluderar mycket mer än exempelvis högre inkomst. För att motivera en flytt 
krävs mer än en indikator.  
 
Variablerna som Lundholm och Malmberg undersökte var; Service och faciliteter vilket 
innebär tillgång till service och kulturliv, fritidsaktiviteter och utbildning, Levnadsmiljö som 
omfattar boende, levnadsmiljö och betydelse av säkerhet, Sysselsättning vilket betyder 
arbetsvillkor, medarbetare och ekonomi samt socialt liv. 
 
Samtliga ovanstående variabler hade en signifikant positiv effekt för den totala 
tillfredsställelsen efter flytten. Undersökningen visade dock att den enskilda faktorn som mest 
bidrog till ökad tillfredsställelse hos respondenterna efter flytten var ett förbättrat socialt liv. I 
studien framkom även att högutbildade var mer benägna att flytta eftersom de såg bättre 
karriärmöjligheter på större orter.  

2.6 Teorisammanfattning 
Vi har i detta kapitel valt att behandla motivationsteorier, teorier om livskvalitet samt en 
artikel där författarna studerat vilka faktorer som ligger bakom människors val att flytta. Vad 
som i arbetslivet fungerar som motiverande krafter och därmed också som en bas för 
arbetstillfredsställelse är bland annat personalpolitik, arbetsvillkor och lön. I vilken 
omfattning de faktorer som enligt teorierna bidrar till arbetstillfredsställelse påverkar 
individens tillfredsställelse varierar från person till person. När det gäller sambandet mellan 
arbetstillfredsställelse och personalomsättning har vi i teorierna sett en tydlig korrelation. 
Slutligen har individens sociala liv som helhet en avgörande betydelse för människors beslut 
att flytta.  
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3 METOD 
 

yftet med metodkapitlet är att möjliggöra för läsaren att bedöma trovärdigheten i denna 
studie. Vi kommer därför att redovisa hur vi gått tillväga för att få svar på våra 

frågeställningar.   

3.1 Undersökningsansats 
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas enligt Patel och Davidsson (1991) av att den utgår från 
befintliga teorier och drar slutsatser om enskilda företeelser. De befintliga teorierna härleds 
sedan till hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Vi har använt oss av en 
deduktiv forskningsansats i denna uppsats eftersom vi utgått från befintliga teorier. Teorierna 
vi valt utgår från faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse och livskvalitet. Dessa faktorer 
har vi sedan empirisk prövat genom en enkätundersökning. De valda teorierna och den 
empiriska undersökningen användes för att söka och förstå vilka faktorer som påverkar 
personalomsättningen hos Polismyndigheten i Norrbotten. Utifrån teorierna och empirin har 
vi sedan dragit våra slutsatser.  
 
Lundahl och Skärvad (1999) beskriver två olika sätt att bearbeta och analysera data, kvalitativ 
och kvantitativ metod. Vilket av de två sätten som väljs är beroende på vilket syftet med 
undersökningen är. I denna uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden eftersom 
syftet med uppsatsen var att söka en djupare förståelse för hur Polismyndigheten i Norrbotten 
kan behålla personal på orter där personalomsättningen är hög. Den kvalitativa metoden gör 
det möjligt, att med mycket information, göra en ingående beskrivning av problemet med 
personalomsättningen som vi valt att studera.  

3.2 Undersökningsstrategi 
En fallstudie går, enligt Patel och Davidsson (1991), in på djupet på ett mindre område. En 
fallstudie är lämplig att tillämpa när man vill ha en djupare förståelse av en viss händelse. 
Fallstudie är även passande att använda vid beskrivning av något specifikt för en enskild plats. 
Exempel på detta kan vara en organisation, kommun eller skolklass. Vi har gjort en fallstudie 
eftersom vi i denna studie utgått från ett helhetsperspektiv och försökt få så djupgående 
information som möjligt. Denna djupgående undersökning behandlar faktorer som påverkar 
den höga personalomsättningen. Vi har valt att begränsa oss till en organisation som är 
Polismyndigheten i Norrbotten.  

3.3 Datainsamlingsmetod 
Det finns två typer av datainsamlingsmetoder som man kan använda sig av vid en studie. 
Patel och Davidsson (1991) skriver att primärdata i det här sammanhanget är 
förstahandsrapporteringar, medan alla andra källor kallas sekundärkällor. Vi har i vår uppsats 
använt oss av de båda metoderna; primär- och sekundärdata. I vårt fall är den empiriska 
undersökningen att betrakta som primärkälla, medan litteraturstudien är en sekundärkälla.  

3.3.1 Litteraturstudier 
För att skapa den teoretiska referensramen till uppsatsen har grunden legat i att hitta relevant 
litteratur. Vi har använt oss av Luleå tekniska universitets databas Lucia vid sökning efter 
böcker. För att hitta vetenskapliga artiklar har vi använt oss av databaserna Emerald och 
Ebsco. Sökorden vi använt oss av är ”arbetstillfredsställelse”, ”mänskliga behov”, 
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”motivationsteori”, ”personalomsättning” och ”livskvalitet”. I Emerald använde vi endast de 
engelska orden för att få ett större urval av artiklar. 

3.3.2 Empiriska studier 
Vid vår empiriska studie valde vi att genomföra en enkätundersökning. Enkäten gör det 
möjligt att samla in en stor mängd svar från ett stort urval. Den typ av enkät som vi valde var 
en enkät som var skriven i ett Word dokument och denna skickades ut via e-post. Det främsta 
skälet till att vi valde att skicka enkäten via e-post var att vår kontakt på polismyndigheten har 
tillgång till personalregistret och därmed respondenternas e-postadresser. Dessa adresser kan 
endast nås genom ett internt system som enbart är tillgängligt för anställda vid 
Polismyndigheten. Personalregistret uppdateras med jämna mellanrum och är mer aktuellt än 
personalregistret gällande respondenternas postadresser. Ett alternativ till e-post hade varit att 
skicka ut enkäter via post. I jämförelse till en postenkät är att skicka enkäten med e-post ett 
billigt alternativ och chansen att ha aktuella kontaktuppgifter om respondenten är större med 
e-post då detta system uppdateras med jämna mellanrum. Ett problem med e-post kan vara att 
dataproblem uppstår som gör att enkäten inte kommer fram.   
 
Vid formulerandet av frågorna till enkäten bestämde vi oss för att utgå från de valda teorierna. 
Vid frågorna som berör arbetstillfredsställelse använde vi oss av givna svarsalternativ. Dessa 
alternativ valde vi ut genom att se vilka faktorer Hackman (1980) och Herzberg (1959) använt 
när de beskriver de faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse. Vår förhoppning var att se 
om det fanns något samband mellan de teorier vi använt och de svar vi fått genom enkäterna. 
Vi ville även se om någon/några av de faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse var av 
mer betydelse än andra. Genom att undersöka vilka av faktorerna som var tillfredsställda 
under respondenternas tjänst på en mindre ort kunde vi se vad poliserna efterfrågade men inte 
fick tillgodosett på sina arbetsplatser. Då vi antog att det var något mer än arbetet i sig som 
gjorde att personalomsättningen var hög valde vi att även ställa frågor som var icke 
arbetsrelaterade. Dessa frågor behandlade respondenternas livssituation. Frågorna 
formulerade vi genom att se till Kajandis (1981) beskrivning av livskvalitet och valde att 
formulera frågor med givna svarsalternativ. Några av frågorna var i form av påstående där 
respondenten fick välja ett svarsalternativ utifrån en femgradig skala. Graderingen var att 1 
betydde ”instämmer helt” och 5 ”instämmer inte alls”. För huvudområdet 
arbetstillfredsställelse skapades det mellan fyra och sex frågor (bilaga 2 frågorna 7-10, bilaga 
3 frågorna 7-12 och bilaga 4 frågorna 8-13). För vårt andra område, livskvalitet, som vi ville 
beröra ställdes mellan två till tre frågor (bilaga 2 frågorna 11-12, bilaga 3 frågorna 13-15 och 
bilaga 4 frågorna 14-16). Frågeantalet i båda områdena varierande beroende på vilken grupp 
respondenten tillhörde.  
 
För att upptäcka eventuella brister i enkätens utformning testade vi först enkätens 
frågeställningar på sex studenter vid Luleå Tekniska Universitet. Personerna bestod av män 
och kvinnor med olika akademiska inriktningar. Vi testade även enkäten på vår kontakt vid 
Polismyndigheten i Luleå. Utifrån deras kommentarer och förslag ändrade vi enkäten. Efter 
ändringarna skickade vi enkäten till vår kontakt på polismyndigheten i Luleå som i sin tur 
skickade ut den till respondenterna via Polismyndighetens interna e-post system. 
 
Enkäten vände sig till poliser som gjort sin polisaspiranttjänstgöring i Norrbotten mellan åren 
2000 – 2006. Valet av målgrupp berodde på att dessa har blivit placerade under eller efter 
polisaspiranttjänstgöringen på mindre orter i Norrbotten. Av dem som gjort 
aspiranttjänstgöringen eller fått slutplacering på mindre ort har majoriteten valt att lämna 
orten och därmed bidragit till den höga personalomsättningen. Några respondenter i 
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undersökningen har varit så kallade ”briståringar”. Det innebär att dessa efter sin 
aspiranttjänstgöring under ett år blivit placerade på en mindre ort i Norrbotten en så kallad 
bristort. 
 
Enkäterna skickades ut till denna målgrupp och totala antalet enkäter som skickats ut var 49 
stycken enligt följande fördelning: 
 

• 12 enkäter till polisaspiranter vilka nu gör en sex månaders aspiranttjänstgöring.  
 
• 16 enkäter till polisassistenter och polisaspiranter som valt att sluta under eller efter 

sin polisaspiranttjänstgöring i Norrbotten. Dessa har sökt anställning vid någon annan 
myndighet/län.  Respondenterna som ingår i denna grupp har inte gjort briståret.  

 
• 21 enkäter till polisassistenter som har gjort briståret. 

 
Till enkäterna valde vi att skriva ett inledande brev till respondenterna (Bilaga 1). Detta för att 
tala om för dem vilka vi är och att vi skriver en uppsats för Luleå tekniska universitet. Vi 
förklarade syftet med uppsatsen och därmed syftet med enkäten. I detta inledande brev angav 
vi ett datum för senast inskickat enkätsvar. Vid detta datum hade vi endast fått in 13 stycken 
enkätsvar. Vi valde att då göra en uppföljning via telefon så vi tog kontakt med vår 
kontaktperson vid Polismyndigheten i Luleå där vi fick 23 av namnen på respondenterna. Vid 
denna telefonuppföljning hade vi ett direkt bortfall på sex stycken. Bortfallet berodde på att 
dessa tilltänkta respondenter var sjukskrivna, föräldralediga eller hade lämnat Norrbotten. 
Detta innebar att gruppen respondenter bestod av 43 stycken. Vid telefonuppföljning bad vi 
respondenterna att fylla i enkäten och skicka in svaren.  Uppföljningen resulterade i att vi fick 
in sammanlagt 20 svar (Tabell 3:1). En av orsakerna till bortfallet kan ha varit 
respondenternas arbetsschema med skiftgång vilket innebär oregelbundna arbetstider varvat 
med ledighet i längre perioder. Trots att svarsperioden för enkäten var nio dagar, kan denna 
period ha sammanfallit med ledighet. En annan orsak kan vara tidsbrist för respondenter på 
grund av stor arbetsbörda. Poliserna har även ett arbete som innebär att de sällan är 
anträffbara på polisstationen, utan är ute på fältet och arbetar.  Bortfallet i vår 
enkätundersökning var stort och det kan påverka vårt resultat av undersökningen där vi inte 
kan dra några entydiga slutsatser som helt överrensstämmer med målgruppen. 
 
Tabell 3:1 Utskickade och inkomna enkäter 
Respondentgrupp Antal utskickade 

enkäter 
Antal inkomna 

enkäter 
Andel inkomna svar 

i procent 
Polisaspiranter 21 8 38% 
Polisassistenter som 
inte gjort briståret 

12 4 33% 

Polisassistenter som 
gjort briståret 

16 8 50% 

Totalt 49 20 40.8% 
Tabell 3:1 visar att vi fått in 40.8% av de utskickade enkäterna. Vid telefonuppföljningen 
visade sig det att sex stycken av de tilltänkta respondenterna var sjukskrivna, föräldralediga 
eller hade flyttat från Norrbotten. Med hänsyn till detta direkta bortfallet är den totala andelen 
inkomna svar således 46.5 %. 
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3.4 Analysmetod 
Vid analys av kvalitativ data skriver Jacobsen (2002) att det rör sig om tre ting. Först ska en 
grundlig och detaljerad beskrivning av den insamlade data göras.  Detta ska registreras så 
noggrant som möjligt. Vi valde i analysen inledande fas att använda dataprogrammet Excel. 
Varje fråga skrevs in med de givna svarsalternativen. Sedan gjordes en sammanställning av de 
insamlade enkätsvaren. Jacobsen (2002) skriver vidare att nästa fas handlar om 
systematisering och kategorisering. Den insamlade informationen ska göras överskådlig 
genom en systematisering. Detta är nödvändigt för att kunna förmedla vad vi har funnit. Vi 
valde att systematisera enkätsvaren på följande vis. De frågor som behandlar 
arbetstillfredsställelse lade vi under en enskild rubrik och de frågor som behandlar livskvalitet 
under en egen rubrik. Frågorna gällande aspiranttjänstgöringen sammanställdes tillsammans 
från alla enkäter eftersom samtliga har gjort eller gör aspiranttjänstgöring. Frågorna gällande 
briståret och polisassistenterna sammanställdes separat beroende på huruvida de hade gjort 
dessa tjänster eller inte. Den sista fasen som Jacobsen (2002) skriver är kombination. Den 
information som systematiserats kan nu börja tolkas, det vill säga leta efter orsaker, försöka 
generalisera och bringa viss ordning i data. Det är här som vi kan få fram mer dolda men 
kanske mest intressanta förhållanden. Vi valde här att sammanställa informationen vi fått fram 
ur enkätundersökningen med hjälp av Excel i diagram eller tabeller beroende på vad som 
tydligast kunde utläsas utifrån enkätsvaren. Diagrammen och tabellerna överfördes till Word 
dokumentet där rapporten bearbetades. Till detta lades det till en förklarande text. Vissa 
enkätsvar redovisades enbart med text eftersom diagram inte skulle ge någon ytterligare 
förklaring.   

3.5 Metodproblem 
Patel och Davidsson (1991) skriver att den inre validiteten visar i vilken mån resultatet 
stämmer överens med verkligheten, det vill säga, har studien mätt det som den avsett sig 
mäta. Yttre validitet är den utsträckning resultaten från en viss undersökning är tillämpbara 
även i andra situationer än den undersökta, det vill säga hur pass generaliserbara resultaten 
från vår undersökning är. 
 
För att få hög validitet försökte vi formulera frågorna i vår undersökningsenkät på ett sådant 
sätt att frågorna fångar de faktorer som påverkar personalomsättning. Ett problem med våra 
enkätfrågor kan vara att då vi utformat frågorna utifrån teorin kan vi ha förbisett andra 
faktorer som i verkligheten påverkar personalomsättningen. För att få ärliga svar på frågorna 
valde vi att låta respondenterna vara helt anonyma.  
 
Kommer undersökningen att ge samma resultat om den upprepas? Det finns faktorer som kan 
ha påverkat reliabiliteten i vår empiriska studie. Vi kan ha styrt respondenten med våra givna 
svarsalternativ. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att det är svårt att veta om 
respondenterna svar speglar hur det verkligen är eller om svaren beror på hur de tror att det 
ska vara. En ytterligare faktor att beakta är att enkäten har gått ut via Polismyndighetens 
interna e-post och detta kan göra att respondenten inte svarat helt ärligt då även polisen har 
tillgång till enkätsvaren.  
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4 EMPIRI 
 

etta kapitel inleds med en allmän beskrivning av polismyndigheten och polis-
utbildningen. Därefter följs en sammanställning av svaren i enkätundersökningen som 

genomförts.  

4.1 Allmänt om Polismyndigheten 
Polisen (www.polisen.se) är en av de största statliga verksamheterna med drygt 23.900 
anställda varav knappt 17.100 arbetar som poliser. De övergripande målen för Polisen är att 
skapa rättsäkerhet för medborgarna, förebygga och uppdaga brott samt göra det möjligt att 
identifiera och lagföra de som har begått brott. Polismyndighetens verksamhet skall utgå från 
ett medborgarperspektiv och en helhetssyn med långtgående samverkan såväl inom Polisen 
som i hela rättskedjan. Resurserna skall användas på ett ändamålsenligt sätt. Polisens 
verksamhet och organisation regleras i lagar och förordningar. Utöver de vanliga 
förvaltningslagarna för offentlig verksamhet är polislagen den viktigaste lagen som direkt 
berör Polisen.  
 
Polisen, som lyder under justitiedepartementet, består av Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium, som arbetar fram en del i det svenska rättsmaskineriet,  
Rikspolisstyrelsen (RPS) och 21 polismyndigheter. RPS är en central förvaltnings- och 
tillsynsmyndighet med huvuduppgift är att utöva tillsyn över polisen och verka för 
planmässighet, samordning och rationalisering. RPS leds av rikspolischefen som utses av 
regeringen. Det dagliga polisarbetet sker inom de 21 polismyndigheterna och leds av 
länspolismästaren. Varje län utgör enligt polislagen ett polisdistrikt. Polismyndigheten 
ansvarar för polisverksamheten inom polisdistriktet. För ledning av polismyndigheten finns en 
polisstyrelse. 
 
Norrbottens polisdistrikt är till ytan landets största och täcker cirka 25 procent av landet. Det 
finns cirka 434 poliser och omkring 143 civilanställda i myndigheten. Dessa resurser arbetar 
med såväl vardaglig verksamhet som mer specialistbetonad sådan. I Norrbotten finns det fyra 
polisområden, PO (Figur 4:1) med en ansvarig polismästare. Varje kommun är ett 
närpolisområde med egen polis och en ansvarig närpolischef. Länspolismästare och 
myndighetsledning är placerade i Luleå.   

    

Figur 4:1 Norrbottens Polisdistrikt (hämtad från www.polisen.se) 

D 

http://www.polisen.se
http://www.polisen.se
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4.1.1 Polisutbildningen 
Polisutbildningen börjar med en grundutbildning som omfattar fyra terminers 
heltidsstudier(www.polisen.se). Den är högskolemässig och studiemedelsfinansierad. Efter att 
ha genomgått polisprogrammet med godkänt resultat erhålls polisexamen. Efter avlagd 
polisexamen kan den polisstuderande söka aspirantutbildning i form av en sex månaders 
anställning med lön vid en polismyndighet. Under aspirantutbildningen handleds 
polisaspiranten av särskilt utbildad och erfaren polis. Aspiranten ges tillfälle till fördjupning 
och tillämpning av kunskaper och färdigheter. Utbildningen genomförs till största delen i 
närpolisorganisationen och innehåller brottsförebyggande analyser och planering, 
brottsofferkontakter och vardagsbrottslighet. Efter godkänd aspirantutbildning har aspiranten 
behörighet att söka tillsvidareanställning som polis som innebär en anställning som 
polisassistent. Polismyndigheten har sedan 2001 tillämpat ett så kallat bristår vid rekrytering 
av polisaspirenter. Systemet innebär att aspiranten arbetar på en ort med rekryteringsbehov 
under 12 månader, för att därefter placeras vid önskat närpolisområde i länet. Från 2005 gäller 
inte längre detta system, utan nu sker slutplacering direkt. Den som genomfört sex månaders 
godkänd aspiranttjänstgöring tilldelas titeln polisassistent. 

4.2 Resultatframställning av aspiranttjänstgöringen 
Vi kommer nedan att redovisa de resultat som framkommit utifrån enkätundersökningen. De 
frågor som behandlar aspiranttjänstgöringen redovisas gemensamt oberoende av 
respondentens nuvarande tjänst. Detta gör vi då alla respondenter har genomgått eller 
genomgår en aspiranttjänstgöring.  De frågor som behandlar polisassisteter och de som gjort 
briståret behandlas separat i kommande avsnitt. Resultatframställningen av enkätstudien 
inleds med svaren på allmänna frågorna sedan redovisas de frågor som behandlar 
arbetstillfredsställelse och livskvalitet utifrån respondenternas syn och deras erfarenheter från 
aspiranttjänstgöringen.  

4.2.1 Allmän beskrivning  
Vi har i vår studie inlett enkäten med att ställa några allmänna frågor. Dessa frågor handlar 
om respondenternas kön (Tabell 4:1), födelseår (Tabell 4:2), civilstånd (Tabell 4:3), 
familjesituation och placeringsort (Tabell 4:4). Resultatet på de allmänna frågorna redovisas 
nedan. 
 
Tabell 4:1 Respondenternas könsfördelning 
Kön Antal 
Män 16 
Kvinnor 4 
Totalt 20 

Tabell 4:1 visar att de tillfrågade respondenterna i vår studie var 16 män och fyra kvinnor 
(Bilaga 2,3,4 fråga 1) Totala svarsfrekvensen var 20 stycken. Då vi nästan uteslutande fått 
svar av män tar vi i den kommande redovisningen inte hänsyn till denna variabel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polisen.se
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Tabell 4:2 Respondenternas åldersfördelning 
Födelseår Antal 
1965 – 1970 2 
1971 - 1975 8 
1976 – 1981 10 
Totalt: 20 

Tabell 4:2 visar de tillfrågade respondenternas åldersfördelning (Bilaga 2,3,4 fråga 2).  
Resultatet visar att totala svarsfrekvensen var 20 stycken. Alla respondenter är födda mellan 
1966 – 1981 vilket innebär att åldersspannet inte är så stort. Vi kommer därför att redovisa 
kommande svar utan hänsyn till respondenternas ålder.  
 
Tabell 4:3 Respondenternas civilstånd vid tidpunkten för aspiranttjänstgöringen 
Civilstånd Antal 
Gift/sambo 13 
Ensamstående 6 
Särbo 1 
Totalt 20 

Tabell 4:3 visar fördelningen över respondenternas civilstånd vid tidpunkten för 
aspiranttjänstgöringen (Bilaga 2,3,4 fråga 3). Resultatet visar att majoriteten (13 respondenter) 
var gifta eller sammanboende under aspiranttjänstgöringen sex aspiranter var ensamstående 
och en var särboende.   
 
Undersökningen visade att fyra respondenter, det vill säga 20 procent av de tillfrågade hade 
barn under aspiranttjänstgöringen och hälften av dessa hade barnen boendes på orten (Bilaga 
2,3,4 fråga 4).  
 
Tabell 4:4 Placeringsort vid aspiranttjänstgöringen 
Placeringsort Antal 
Luleå 6 
Boden 6 
Piteå 3 
Arvidsjaur 1 
Gällivare 1 
Jokkmokk 1 
Haparanda 1 
Älvsbyn 1 
Totalt 20 

Tabell 4:4 visar hur respondenterna var placerade under sin aspiranttjänstgöring (Bilaga 2,3,4 
fråga 5). Resultatet visar att de 20 som svarat på enkäten varit utplacerade på åtta olika orter.  

4.2.2 Arbetstillfredsställelse under aspiranttjänstgöringen 
Följande resultat kommer att redovisa de frågor som berör arbetstillfredsställelse hos 
respondenterna. Frågorna behandlar olika faktorer som kan ha betydelse för en individs 
arbetstillfredsställelse. Följande frågor som redovisas anger vad som var avgörande för att 
respondenterna valde att inte stanna kvar på sin arbetsplats (Figur 4:2). Vi kommer även att 
redovisa vilka faktorer som våra respondenter anser krävs för att de ska bli tillfredsställda i 
sitt arbete och jämföra med vilka faktorer som de anser ha blivit uppfyllda under deras 
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aspiranttjänstgöring (Figur 4:3) samt i vilken omfattning som respondenten kände 
arbetstillfredsställelse under sin aspiranttjänstgöring (Figur 4:4) 
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Figur 4:2 ”Arbetstillfredsställelse är avgörande för att jag ska stanna kvar på min 
arbetsplats.”   
 
Resultatet visar de 20 tillfrågade respondenternas gradering på detta påstående. (Bilaga 2 
fråga 7, bilaga 3 fråga 7, bilaga 4 fråga 8). 13 av respondenterna svarade att de instämde helt, 
fem instämde nästan helt och två instämde nästan inte alls. 
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Figur 4:3 Jämförelse mellan frågorna ”För att jag ska känna arbetstillfredsställelse krävs det 
att följande faktorer är uppfyllda” och ”Vilka av dessa faktorer är/var uppfyllda under din 
aspiranttjänstgöring?”  



EMPIRI 

 20

Figur 4:3 visar skillnaden mellan de faktorer som de 20 respondenterna krävde för att känna 
arbetstillfredsställelse och de faktorer som de ansåg vara uppfyllda vid aspiranttjänstgöringen 
(Bilaga 2 och 3 fråga 8-9, bilaga 4 fråga 9-10). Respondenterna fick i frågan välja ett eller 
flera svarsalternativ. Resultatet visar att de flesta faktorer inte var uppfyllda i den utsträckning 
som respondenterna önskade. Endast alternativen ”Bra arbetstider” och ”Få feedback” var helt 
tillfredställda.  
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Figur 4:4 ”Jag känner/kände arbetstillfredsställelse under min aspiranttjänstgöring” Figuren 
visar antalet respondenter och deras gradering av påståendet (Bilaga 2 fråga 10, bilaga 3 fråga 
11, bilaga 4 fråga 12). Resultatet visar att sju respondenter ”instämmer helt” i påståendet, elva 
stycken ”instämmer nästan helt” och två ”Instämmer delvis”. 

 

4.2.3 Livssituation under aspiranttjänstgöringen 
Följande resultatredovisning behandlar de svar som framkommit i frågorna som berör 
respondenternas livssituation. Vi kommer att redovisa vad som våra respondenter anser krävs 
för att de ska bli nöjda med sin livssituation i jämförelse med vilka faktorer som de anser ha 
blivit uppfyllda under deras aspiranttjänstgöring (Figur 4:5). Vi kommer även att redovisa 
resultatet på frågan om respondenterna vill och kommer att stanna kvar på orten efter sin 
aspiranttjänstgöring (Tabell 4:5) och vad som är avgörande för att de inte vill stanna kvar 
(Figur 4:6). 
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Figur 4:5 Jämförelse mellan frågorna ”För att jag ska trivas med min livssituation är det 
viktigt med: ” och ”Vilka av dessa alternativ är/var uppfyllda under din 
aspiranttjänstgöring?”.  
 
Antalet respondenter som svarat på enkäten var 20 stycken. De faktorer som var uppfyllda i 
den grad som respondenterna önskade var ”Nöjesutbud”, ”Shoppingutbud” och ”Närhet till 
skola/vård/omsorg”. Övriga faktorer var inte uppfyllda i den utsträckning som respondenterna 
krävde för en trivsam livssituation. Respondenterna fick i frågan välja ett eller flera 
svarsalternativ. (Bilaga 2 fråga 11-12, bilaga 3 fråga 13-14, bilaga 4 fråga 14-15)  
 
Nedanstående redovisas resultatet på de frågor som endast ställdes till de respondenter som 
just nu gör sin aspiranttjänstgöring. Vi har i enkäten ställt frågor som berör huruvida 
respondenterna vill och kommer att stanna kvar på sin aspirantort (Tabell 4:5). De som inte 
kommer att stanna kvar fick även svara på vad som gjort att de ville byta arbetsort (Figur 4:6). 
 
Tabell 4:5 ”Kommer du att stanna kvar på orten efter din aspiranttjänstgöring?” och ”Vill 
du stanna kvar på din aspirantort efter din aspiranttjänstgöring?” 

 
Svarsalternativ 

”Kommer du att stanna kvar 
på orten efter din aspirant-
tjänstgöring?” 

”Vill du stanna kvar på din 
aspirantort efter din 

aspiranttjänstgöring?” 
Ja 3 3 

Nej 5 5 
Tabell 4:5 Visar hur många av de åtta tillfrågade aspiranterna som kommer/inte kommer att 
stanna kvar på den ort där de gjort sin aspiranttjänstgöring (Bilaga 2 fråga 13). Tabellen visar 
även att tre av de åtta tillfrågade aspiranterna ville stanna kvar på orten efter sin 
aspiranttjänstgöring (Bilaga 2 fråga 14). 
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Figur 4:6 ”Om nej, vilken/vilka av nedanstående alternativ är avgörande för att du inte vill 
stanna kvar?” Resultatet visar att av de 5 som svarat på frågan uppger alla att det beror på 
något i deras livssituation. 2 av respondenterna angav att det även berodde på något i arbetet 
(Bilaga 2 fråga 15). Respondenten fick i frågan välja ett eller flera svarsalternativ. 

4.3 Resultatframställning av polisassistenter som gjort briståret 
Vi kommer här nedan att redovisa det resultatet som framkommit i de frågor som enbart berör 
de polisassistenter som gjort det så kallade briståret. Som vi tidigare nämnt innebär briståret 
att polisassisterna under ett års tid blir utplacerade på orter som har personalbrist, så kallade 
bristorter. Avsnittet börjar med en allmän beskrivning som följs av de enkätfrågor som berör 
arbetstillfredsställelse och livssituationen Vi avslutar med en resultatredovisning på 
enkätfrågan som handlar om respondenterna kan eller inte kan tänka sig att arbeta vid en 
bristort. 

4.3.1 Allmän beskrivning 
Respondenterna som gjort det så kallade briståret var placerade på olika mindre orter runt om 
i Norrbotten (Tabell 4:6) 
 
Tabell 4:6 Placeringsort under briståret 
Placeringsort Antal 
Överkalix 3 
Haparanda 2 
Gällivare 1 
Pajala 1 
Övertorneå 1 
Totalt 8 

Tabell 4:6 visar hur respondenterna var placerade under sitt bristår (Bilaga 3 fråga 6). 
Resultatet visar att de åtta som svarat på enkäten varit utplacerade på fem olika orter i 
Norrbotten; Överkalix, Haparanda, Gällivare, Pajala och Övertorneå. 
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4.3.2 Arbetstillfredsställelse under briståret 
Frågorna nedan berör de enkätfrågor som behandlade arbetstillfredsställelse hos 
polisassistenter under det så kallade briståret. I vår resultatframställning har vi valt att göra en 
jämförelse mellan de faktorer som respondenterna uppgav att de krävde för att uppnå 
arbetstillfredsställelse och de faktorer som respondenterna uppgav vara uppfyllda under 
tjänstgöringen på bristorten (Figur 4:7). Vi kommer även att redovisa hur många av 
respondenterna som kan tänka sig att arbeta på en bristort (Tabell 4:7), om respondenterna 
kände arbetstillfredsställelse på bristorten (Figur 4:8) och vad som påverkar deras val att byta 
arbetsort efter briståret (Figur 4:9).  
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Figur 4:7 Jämförelse mellan frågorna ”För att jag ska känna arbetstillfredsställelse krävs det 
att följande faktorer är uppfyllda” och ”Vilka av dessa faktorer var uppfyllda under ditt 
bristår?”  
 
Figur 4:7 visar skillnaden mellan de faktorer som de åtta respondenterna krävde för att känna 
arbetstillfredsställelse och de faktorer som de ansåg vara uppfyllda vid tjänstgöringen på 
bristorten (Bilaga 3 fråga 9 - 10). Respondenterna fick i frågan välja ett eller flera 
svarsalternativ. Resultatet visar att förutom ”Möjlighet till att ta egna initiativ” var ingen av de 
andra faktorerna uppfyllda i den grad som respondenterna önskade. 
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Figur 4:8 ”Jag kände arbetstillfredsställelse under mitt bristår” 

 
 Resultatet (figur 4:8) visar hur de åtta respondenterna valde att gradering av påståendet 
(Bilaga 3 fråga 12). En av respondenterna angav att han/hon ”Instämmer helt”, tre ”instämmer 
nästan helt”, tre stycken ”Instämmer delvis” på påståendet och en ”Instämmer nästan inte 
alls”. 
 
 
Tabell 4:7 ”Skulle du kunna tänka dig att arbeta vid en bristort?” 

Alternativ Antal 
Ja 2 

Nej 6 
Tabell 4:7 visar resultatet på fråga 16 (bilaga 3). Av de åtta som svarat på enkätfrågan skulle 
två kunna tänka sig att arbeta vid en bristort. Sex stycken har svarat ”nej” på denna fråga. 
 
De respondenter som svarat ”nej” på ovanstående fråga har även angett varför de inte kan 
tänka sig att arbeta på en bristort (Figur 4:9). 
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Figur 4:9 ”om nej, vilken/vilka av nedanstående alternativ är avgörande för att du inte vill 
arbeta vid en bristort?” 
 
 Resultatet (Figur 4:9) visar att av de sex som svarat på frågan uppger alla att det beror på 
något i deras livssituation. Tre av respondenterna angav att det även berodde på något i 
arbetet (Bilaga 2, fråga 16) 

 

4.3.3 Livssituation under briståret 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa resultatet av de enkätfrågor som berör 
livssituationen för polisassistenterna under briståret. I vår resultatframställning gör vi en 
jämförelse mellan de faktorer som respondenterna krävde för en bra livssituation och de 
faktorer som de upplevde var uppfyllda på bristorten (Figur 4:10). 
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Figur 4:10 Jämförelse mellan frågorna ”För att jag ska trivas med min livssituation är det 
viktigt med: ” och ”Vilka av dessa alternativ/var uppfyllda under ditt bristår?”  
 
Resultatet (figur 4:10) visar att de åtta som svarat på enkäten upplevde att inget av de 
alternativ som angavs i enkäten var uppfyllda i den grad som respondenterna önskade. 
Respondenterna fick i frågan välja ett eller flera svarsalternativ (Bilaga 3 fråga 13-14). 

 

4.4 Resultatframställning av polisassistenter som inte gjort briståret 
Vi kommer här nedan att redovisa det resultatet som framkommit på de frågor som enbart 
berör de polisassistenter som inte gjort det så kallade briståret. Avsnittet börjar med en allmän 
beskrivning som följs av de enkätfrågor som berör arbetstillfredsställelse och livssituationen 
Vi avslutar med en resultatredovisning på enkätfrågan som handlar om respondenterna kan 
eller inte kan tänka sig att arbeta vid en bristort. 

4.4.1 Allmän beskrivning 
Nedan sker en redovisning de anställningsorter som polisassisterna (som inte gjort briståret) 
fick efter sin aspiranttjänstgöring (Tabell 4:8).  
 
Tabell 4:8 Anställningssort för polisassisteter som inte gjort briståret 
Anställningsort Antal 
Boden 1 
Älvsbyn 1 
Överkalix 1 
Övertorneå 1 
Totalt 4 

Tabell 4:8 visar hur de polisassistenter som inte gjort briståret var placerade under sin 
tjänstgöring (Bilaga 4 fråga 6). Resultatet visar att de fyra som svarat på enkäten var 
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utplacerade på följande orter; Boden, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Undersökningen 
visade även att samtliga fyra respondenter valde att flytta till annan ort. tre av dem arbetar nu i 
Umeå och en har sin tjänst i Örnsköldsvik (Bilaga 4 fråga 7). 

4.4.2 Arbetstillfredsställelse för polisassistenter som inte gjort briståret 
Vi har även i denna respondentgrupps resultatframställning valt att göra en jämförande analys 
mellan de faktorer som respondenterna ville ha uppfyllda för att uppleva tillfredsställelse i 
arbetet och de faktorer som är uppfyllda i deras tjänst som polisassistent (Figur 4:11). Vi 
redovisar även resultatet på frågan huruvida de känner arbetstillfredsställelse vid sin 
anställning som polisassistent (Figur 4:12). 
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Figur 4:11 Jämförelse mellan frågorna ”För att jag ska känna arbetstillfredsställelse krävs 
det att följande faktorer är uppfyllda” och ”Vilka av dessa faktorer är uppfyllda under ditt 
nuvarande arbete som polisassistent?” (Bilaga 4 fråga 9 och 11).  
 
Figur 4:11 visar skillnaden mellan de faktorer som de fyra respondenterna kräver för att känna 
arbetstillfredsställelse och de faktorer som de anser vara uppfyllda vid sin nuvarande tjänst 
som polisassistent. Respondenterna fick i frågan välja ett eller flera svarsalternativ. Resultatet 
visar att den enda faktor som inte är uppfylld i den grad som respondenterna önskar är 
”Rimlig lön”. 
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Figur 4:12 ”Jag känner arbetstillfredsställelse under min anställning som polisassistent” 
(Bilaga 4 fråga 13).  Figuren visar hur de fyra respondenterna valde att gradera av påståendet 
Två ”Instämmer helt” och två ”Instämmer nästan helt”. 

 

4.4.3 Livssituation för polisassistenter som inte gjort briståret 
Vi kommer i här att redovisa resultatet av de enkätfrågor som berör livssituationen för de 
polisassistenter som inte gjort briståret. I vår resultatframställning gör vi en jämförelse mellan 
de faktorer som respondenterna krävde för en bra livssituation och de faktorer som faktiskt är 
uppfyllda i deras arbete som polisassistenter (Figur 4:13). 
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Figur 4:13 Jämförelse mellan frågorna ”För att jag ska trivas med min livssituation är det 
viktigt med: ” och ”Vilka av dessa alternativ är uppfyllda under ditt nuvarande arbete som 
polisassistent?” (Bilaga 4 fråga 14 och 16).  
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Figur 4:13 visar att de fyra som svarat på enkäten upplever att ”Närhet till familjen” och 
”Närhet till vänner” inte är uppfyllda i den grad som respondenterna önskar. Respondenterna 
fick i frågan välja ett eller flera svarsalternativ.  
 

4.5 Respondenternas förslag på åtgärder 
I enkäternas sista fråga ombads respondenterna att ge förslag på vad Polismyndigheten kan 
göra, och/eller erbjuda, för att få poliser och polisaspiranter att söka till och stanna vid 
myndigheten och framför allt orter med rekryteringsbehov (Bilaga 2, 3, 4). Samtliga 20 
respondenter svarade på frågan. Det som främst efterlystes var någon typ av ”morot” som 
exempelvis högre lön och fri bostad. 19 av de 20 respondenterna angav någon typ av 
ekonomisk kompensation som förslag på åtgärd. Ett annat förslag som sju respondenter gav 
var att polisaspiranten/polisassistenten skulle skriva på ett kontrakt där denne förbinder sig att 
arbeta på en ort med rekryteringsbehov under en viss tid. I gengäld betalar Polismyndigheten 
deras studieskulder.  
 
Fyra av respondenterna gav som förslag att införa ett system där det krävs att alla poliser i 
länet ska arbeta några veckor varje år på en ort som är i behov av personal. Vid ett sådant 
system anser de respondenter som givit förslaget att Polismyndigheten ska tillhandahålla en 
övernattningsbostad. Ett annat förslag som tre av respondenterna angett är ett system där 
polisernas arbetsdag startar på en större ort, till exempel Luleå för att sedan (under arbetstid) 
transporteras till orter som för tillfället behöver personal. Transport tillbaka till utgångsorten 
ska ske innan arbetsdagen är slut. 
 
Sju respondenter önskade ett ökat antal antagningar till Polishögskolan av personer nu bosatta 
på orter med rekryteringsbehov. Dessa respondenter upplever att många sökande från den 
Norrbottniska landsbygden inte antas till utbildningen på grund av bristande kunskaper i 
svenska språket. De respondenterna som givit detta förslag tycker att kravet i svenska bör 
kunna sänkas om den sökande har kunskap i andra språk som exempelvis Finska och/eller 
Samiska, vilka är språk som i stor utsträckning används i Norrbotten.  
 
13 av de 20 respondenterna tycker att det krävs en bättre marknadsföring av Norrbotten som 
arbetsplats. Marknadsföringen bör starta redan på Polishögskolan för att de blivande poliserna 
ska få en positiv bild av den Norrbottniska landsbygden. Fyra av respondenterna ansåg att ett 
löfte om fler internutbildningar för dem som väljer någon mindre attraktiv ort kan dra till sig 
mer ansökningar.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATS 
 

i kommer i detta kapitel att använda oss av den teoretiska referensramen i kapitel 2 och 
utifrån empirin försöka tolka och dra slutsatser utifrån de problemformuleringar och 

syfte det som anges i kapitel 1.  
 
Vilken roll har arbetstillfredsställelse för personalomsättningen? 
Polismyndigheten har en hög personalomsättning på mindre orter i Norrbotten. I vilken grad 
arbetstillfredsställelse påverkar personalomsättningen för Polismyndigheten har vi kunnat 
utläsa utifrån Robbins (2001) som menar att arbetstillfredsställelse har en direkt påverkan på 
personalomsättning. Hackman (1980) menar att det krävs att minst en, men helst flera av 
dimensionerna som leder till meningsfullhet för att medarbetarna ska vara tillfredsställda. De 
dimensioner Hackman syftar på är de tidigare nämnda centrala dimensionerna i arbetet; 
variation i arbetet, arbetsuppgifternas helhet, arbetets betydelse, självbestämmande och 
feedback om resultatet. Om minst en av dessa dimensioner är tillfredsställda så leder det till 
högre arbetstillfredsställelse och lägre personalomsättning. Undersökningen visar att mer än 
hälften av respondenterna instämmer helt i att arbetstillfredsställelse är avgörande för att de 
ska stanna kvar på sin arbetsplats. En tredjedel av respondenterna påstår att de kände sig helt 
arbetstillfredsställda under sin aspiranttjänstgöring och hälften påstår att de nästan helt kände 
arbetstillfredsställelse. Däremot var alla faktorer som respondenterna behöver för att känna 
arbetstillfredsställelse inte helt uppfyllda. Däremot var det endast ett fåtal som valde att byta 
arbetsort därför att arbetet var en påverkansfaktor. Detta gällde även för de polisassistenter 
som gjort det så kallade briståret. Anledningarna beskrev de som avsaknad av ekonomisk 
kompensation och att mer utmanade arbetsuppgifter krävdes blir resultat en saknas en känsla 
av meningsfullhet i arbetet och resultatet för individen blir att denne vill lämna arbetsplatsen.  
 
Vilka faktorer bidrar till arbetstillfredsställelse? 
Resultatet från undersökningen visar överensstämmelse med teorin gällande faktorer som 
bidrar till arbetstillfredsställelse. Hur tydlig denna överensstämmelse är, är svårt att säga då 
vårt empiriska underlag inte är så stort på grund av stort bortfall. Fortsättningsvis kommer 
analysen av arbetstillfredsställelse att utgå från resultatet av alla respondenters svar kring 
arbetstillfredsställelse vid aspiranttjänstgöringen.   
 
De faktorer vi valde att undersöka visade sig vara betydande, men av olika vikt för 
respondenterna för arbetstillfredsställelse. De absolut viktigaste faktorerna för 
arbetstillfredsställelse som framkommer enligt undersökningen är bra arbetskamrater, 
möjlighet till eget ansvar och variation i arbetet. Enligt Herzberg (1959) är möjlighet till 
ansvar och variation i arbetet två av motivationsfaktorerna som bidrar till 
arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att bra arbetskamrater ligger som den allra viktigaste 
faktorn till arbetstillfredsställelse, vilket visar vikten av individens behov av mänskliga 
relationer som forskningen på senare tid fokuserat på. Hackman (1980) tar upp som en 
dimension i sin teori att arbetet är socialt betydelsefullt vid skapandet av 
arbetstillfredsställelse. De andra motivationsfaktorerna; känslan av ett meningsfullt arbete och 
utvecklingsmöjligheter kommer därefter och har också stor betydelse för respondenternas 
arbetstillfredsställelse. Däremot motivationsfaktorn erkännande, vilket vi tolkar som 
möjligheten att få feedback visar sig ha den minsta betydelsen för respondenterna för 
arbetstillfredsställelse och detta skiljer sig från vad Herzbergs teori säger. Två andra faktorer 
som enligt respondenterna leder till arbetstillfredsställelse är rimlig lön, och god arbetsmiljö. 
Detta beskriver Herzberg i sin teori som hygienfaktorer och om dessa är uppfyllda så leder det 

V 
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inte till att medarbetarna blir mer motiverade. Resultatet visar att rimlig lön och god 
arbetsmiljö är av betydelse för respondenternas arbetstillfredsställelse.   
 
Vilka icke arbetsrelaterade faktorer kan bidra till hög personalomsättning? 
I vår studie undersökte vi även vilka icke arbetsrelaterade faktorer som kan bidra till högre 
personalomsättning. Kajandi (1981) menar att en individs livskvalitet ökar om vissa yttre 
livsvillkor uppfylls genom att individen har ett arbete, egen ekonomi och ett boende som 
motsvarar personens önskemål. Utöver detta bör personen ha goda relationer till andra 
människor. Nordenfelt (2004) menar att faktorer som påverkar livskvalitet är bland annat den 
kroppsliga hälsan, yrket, bostads- och familjeförhållandet. Undersökningen visade att de 
faktorer som respondenterna värderade högst i sin livssituation hör till de faktorer som både 
Kajandi och Nordenfelt nämner nämligen bra boende, möjlighet att utöva fritidsintressen, 
närhet till vänner och familj. Däremot var nöjesutbud och möjlighet till shopping de faktorer 
som respondenterna tyckte var minst viktiga för att uppnå den livskvalitet de behagar. 
 
Majoriteten av respondenter angav att livssituationen var den orsak som avgjorde huruvida de 
ville stanna kvar på orten där de gjorde sin aspiranttjänst. De faktorer som inte var uppfyllda 
under aspiranttjänstgöringen enligt respondenternas krav var närhet till familj, släkt och 
vänner. Kraven med bra boende, möjlighet till att utöva sina fritidsintressen och bostadsortens 
geografiska placering var inte heller uppfyllda i den mån som respondenterna önskade. 
Majoriteten i undersökningen angav att det berodde på något i ens livssituation som var 
avgörande för att de valde att byta arbetsort. De respondenter som inte ville stanna kvar på 
aspiranttjänstorten på grund av icke arbetsrelaterade faktorer gav som exempel att sambon 
inte fick jobb på orten och att de saknade närheten till familj och vänner. Några belyste vikten 
av att få arbeta på en ort där man trivs och verkligen vill bo. Av de polisassistenter som gjort 
briståret angav majoriteten att det berodde på något i livssituationen att de valde att byta 
arbetsort. De främsta anledningarna var avsaknad av närhet till familj, avsaknad av trivsamt 
boende, brist på möjligheten att utöva fritidsintressen samt bostadsortens geografiska 
placering. Av de polisassistenter som inte gjort briståret angav samtliga att livssituationen var 
den avgörande faktorn för deras val att byta arbetsort. 
 
Kan Polismyndigheten påverka någon/några av de faktorer som bidrar till 
personalomsättning, och i så fall vilka? 
Det som en arbetsgivare, i vårt fall Polismyndigheten, kan påverka vid bidragandet till 
arbetstillfredsställelse är ett klimat där arbetsuppgifterna står i centrum för intresset. 
Uppgifterna ska ta hänsyn till de anställdas intressen, ambitioner och kapacitet. Arbetet ska 
rymma möjligheter till eget ansvarstagande där företagsledning och anställda tillsammans 
utvecklar normer som definierar goda och dåliga prestationer som kan utvecklas allteftersom 
individerna utvecklas. Detta innebär att Polismyndigheten kan påverka vissa saker på 
arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta kan gälla arbetsvillkoren, den fysiska miljön, lön 
men även arbetsuppgifterna och deras upplägg. Arbetsgivaren kan utforma uppgifterna på ett 
sådant sätt att medarbetaren får möjlighet till eget ansvar, egna initiativ, delaktighet och 
möjlighet till feedback. Undersökningen visar att faktorer som bidrar till 
arbetstillfredsställelse är av betydelse för respondenten, men i de flesta fall inte avgörande för 
valet att stanna vid arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan göra förbättringar när det gäller arbetet 
enligt respondenternas önskemål för att öka arbetstillfredsställelsen, men det skulle inte göra 
någon markant skillnad på minskningen av personalomsättningen, eftersom det bara var ett 
fåtal som angav att arbetet var en orsak till att de valde att byta arbetsort.  När det gäller en 
individs livssituation och behovet att uppnå en viss livskvalitet, finns det faktorer för 
Polismyndigheten att påverka. De yttre faktorerna som innefattas av till exempel ekonomi och 
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boende finns möjlighet för Polismyndigheten att påverka. Polismyndigheten kan hjälpa en 
nyinflyttad respondent med en trivsam bostad. Undersökningen visade att mänskliga 
relationer och då främst familjen hade störst betydelse för respondentens livskvalitet. Vi anser 
att Polismyndigheten inte kan påverka dessa faktorer i någon högre grad. Familjen kanske 
finns på en annan ort och har rotat sig där. Däremot, om det till exempel finns intresse för 
övriga familjemedlemmar att pröva på att bo på en annan ort, kan Polismyndigheten försöka 
påverka med arbete till sambo och rekommendera och förevisa skolor. I övrigt visar 
undersökningen för livskvalitet att möjlighet till fritidsintressen samt orten i sig och dess 
utbud har betydelsen. När det gäller dessa faktorer har polisen som myndighet små 
möjligheter till påverkan. 
 
Våra slutsatser 
Hos Polismyndigheten i Luleå så är bristande arbetstillfredsställelse inte den främsta 
anledningen till den höga personalomsättningen som de har på mindre orter. De faktorer som 
respondenterna kräver för att känna arbetstillfredsställelse var inte helt uppfyllda under deras 
aspiranttjänstgöring men detta var inte den främsta anledningen till att de valde att byta 
arbetsort.     
  
De faktorer som vi valde att undersöka som bidrar till arbetstillfredsställelse bidrog verkligen 
till arbetstillfredsställelse enligt respondenterna. Däremot så har de en annan åsikt om vilka 
som är av störst betydelse än andra än vad som redovisats i tidigare forskning. De faktorer 
som enligt respondenterna största betydelse för arbetstillfredsställelse är bra arbetskamrater, 
möjlighet till eget ansvar och variation i arbetet. Sedan följer känslan av ett meningsfullt 
arbete, utvecklingsmöjligheter och så vidare. Den faktor som är av minst betydelse för 
arbetstillfredsställelse är möjligheten att få feedback.  
 
När det gäller vilka icke arbetsrelaterade faktorer kan bidra till den höga 
personalomsättningen så finns det enligt undersökningen flera faktorer som påverkar. 
Majoriteten som valt att byta arbetsort angav faktorer som avsaknad av närhet till familj, 
släkt, vänner, avsaknad av bra boende, möjlighet att utöva fritidsintressen som främsta 
anledningar till att respondenterna valde att byta arbetsort efter sin aspiranttjänstgöring.  

 
Det som Polismyndigheten kan påverka är enskilda faktorer på vissa arbetsplatser. Däremot 
skulle detta troligtvis inte påverka personalomsättningen på något markant sätt. Det som 
Polismyndigheten kan påverka för att sänka personalomsättningen handlar om polisernas 
livssituation på den mindre orten. Det kan det handla om olika faktorer för olika individer och 
olika orter. Ett exempel på detta är att Polismyndigheten bistår med en önskvärd bostad. 
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6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
 

i ger här förslag på åtgärder för att minska personalomsättningen hos Polismyndigheten 
i Norrbotten. Förslagen har vi tagit fram genom att se till respondenternas enkätsvar och 

genom att jämföra dessa svar med de arbetstillfredsställande faktorer som framkommit i 
teorikapitlet. 

 
Våra förslag är som följer: 
Då det i Norrbotten är vanligt med finska och samiska bör det vid antagningsproven till 
Polishögskolan vara meriterande med tvåspråkighet. Som det är i dagsläget är kraven på det 
svenska språket högt vid intagningen till utbildningen och vissa sökande når inte upp till 
kraven, men kan i gengäld ytterligare ett eller flera andra språk. På så sätt ökar möjligheterna 
att anta fler sökande från mindre orter i Norrbotten till utbildningen. Genom att anta fler från 
mindre orter ökar möjligheten att hitta personal som vill arbeta på de så kallade bristorterna. 
Polismyndigheten bör under polisutbildningen även aktivt arbeta för att marknadsföra 
Norrbotten och dess kommuner och på så sätt visa vilka möjligheter som finns på de olika 
orterna.  
 
Polismyndigheten bör i högre grad se till individernas önskvärda livssituation och därigenom 
kunna matcha personer så att önskvärd livssituation överensstämmer med vad de mindre 
orterna har att ge. Detta kan ske redan under utbildningen för att därigenom tidigt kunna hitta 
individer som kan tänka sig bo och arbeta på de mindre orterna.  
 
Polismyndigheten bör erbjuda mervärden i form av högre lön, fler tillfällen för 
internutbildning och subventionerade bostäder för dem som väljer att arbeta på orter som har 
hög personalomsättning. Polismyndigheten kan tillsammans med den sökande upprätta 
kontrakt som innebär att den sökande får sina studieskulder betalda om han/hon förbinder sig 
att arbeta på en ort med hög personalomsättning ett visst antal år. 
 
Ett annat förslag är att Polismyndigheten inför ett system som innebär att alla poliser i 
Norrbotten måste arbeta på en ort med rekryteringsbehov några veckor varje år. 
Polismyndigheten står då för övernattningsbostad. Ett annat system skulle kunna vara att 
införa arbetsgrupper som inte har någon fast placering utan arbetar på olika platser i länet. 
Dessa skulle kunna börja arbetsdagen vid en större ort, exempelvis Luleå, för vidare transport 
(under arbetstid) till orter inom rimligt avstånd som har personalbrist. 
 
Sammanfattningsvis tror vi att det främst handlar om att skapa bra förutsättningar för de 
poliser som kan tänka sig att arbeta på en bristort för att få dem att stanna kvar. Genom att 
lyssna till personalen och utgå från deras individuella behov, tror vi att Polismyndigheten har 
goda möjligheter att skapa en bra utgångspunkt för en långsiktig personalförsörjning. 
 

 
 

V 
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BILAGA 1 – INLEDANDE BREV TILL RESPONDENTERNA 

 

 
Institutionen för industriell 
Ekonomi och samhällsvetenskap 
 
 
      
     Luleå 2006-04-28 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som just nu arbetar med vår C-uppsats 
inom företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Vi behöver i detta 
arbete genomföra en vetenskaplig undersökning och skulle därför vara mycket tacksamma om 
vi kunde få din hjälp. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad Polismyndigheten i Norrbotten kan göra för att 
behålla och rekrytera poliser till kommuner där det finns rekryteringsbehov. De som ingår i 
undersökningen är polisaspiranter och polisassistenter som är eller har varit på bristorter i 
länet. Denna enkät handlar om arbetstillfredsställelse i kombination med några övriga frågor.  
 
Alla som fyller i enkäten garanteras en fullständig konfidentiell behandling av enkätsvaren. 
Inga uppgifter på enskilda personer kommer att lämnas ut. För vår undersökning är vi mycket 
tacksamma för alla frågor vi får svar på, men upplever du att du inte vill svara på någon av 
frågorna får du självklart lämna den obesvarad. Har du några frågor beträffande enkäten eller 
uppsatsen så får du gärna höra av dig via e-post. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Benitha Lindgren,  
benlin-3@student.ltu.se 
Jeanette Bågesund,  
jeabag-5@student.ltu.se 
 
 
 
 
Vi behöver ditt svar snarast, dock senast 11 maj, 2006. 
 

mailto:3@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
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BILAGA 2 – ENKÄT TILL POLISASPIRANTER 
 
1. Kön  □ Man      

      □ Kvinna 
 
2. Födelseår  19_____ 
 
 
3. Civilstånd: 
□ Gift/sambo     □ Ensamstående □ Särbo 
 
4. Har du några barn? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om ja, bor de tillsammans med dig på orten för aspiranttjänstgöringen? 
□ Ja    □ Nej 
 
5. På vilken ort är du placerad under din aspiranttjänstgöring?  
Svar: ____________________________________ 
 
6. På vilken ort är du placerad efter din aspiranttjänstgöring? 
Svar: ____________________________________ 
 
 
Följande frågor behandlar arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse innebär att du känner en positiv känsla för arbetet och dina 
arbetsuppgifter. 
 
7. Arbetstillfredsställelse är avgörande för att jag ska stanna kvar på min arbetsplats. 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
8. För att jag ska känna arbetstillfredsställelse krävs det att följande faktorer är 
uppfyllda: 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
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□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
9. Vilka av dessa faktorer är uppfyllda under din aspiranttjänstgöring? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
10. Jag känner arbetstillfredsställelse under min aspiranttjänstgöring. 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
Egna kommentarer: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Följande två frågor behandlar din livssituation. 
 
11. För att jag ska trivas med min livssituation är det viktigt med: 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Trivsamt boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbud 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat______________________________________________ 
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12. Vilka av dessa alternativ är tillfredsställda under din aspiranttjänstgöring? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Bra boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud 
□ Shoppingutbudet 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat_______________________________________________ 

 
 
13. Kommer du att stanna kvar på orten efter din aspiranttjänstgöring?  
□ Ja    □ Nej 
 
14. Vill du stanna kvar på din aspirantort efter din aspiranttjänstgöring? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om, NEJ 
Vilken/vilka av nedanstående alternativ (A, B, C) är avgörande för att du vill byta 
arbetsort? 
A. Det beror på något i mitt arbete. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

B. Det beror på något i min livssituation. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
C. Det beror på annat, vad? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________     
 
15.  Är du nöjd med din slutplaceringsort? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om, NEJ 
Vilken/vilka av nedanstående alternativ (A, B, C) är avgörande för att du vill byta 
arbetsort? 
A. Det beror på något i mitt arbete. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 



BILAGA 

 40

Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

B. Det beror på något i min livssituation. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
C. Det beror på annat, vad? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Sista frågan: 
Har du något förslag på vad myndigheten kan göra, och/eller erbjuda, för att få poliser 
och polisaspiranterna att söka till och stanna vid myndigheten, framförallt bristorterna? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3 – ENKÄT TILL POLISASSISTENTER SOM GJORT 
BRISTÅRET 
 
1. Kön  □ Man      

      □ Kvinna 
 
2. Födelseår 19_____ 
 
 
Följande frågor handlar om din tid som aspirant och briståring 
 
3. Var du under denna tid: 
□ Gift/sambo     □ Ensamstående □ Särbo 
 
 
4. Hade du några barn under denna period? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om ja, bodde de tillsammans med dig på orten för aspiranttjänstgöringen? 
□ Ja    □ Nej 
 
5. På vilken ort var du placerad under din aspiranttjänstgöring? 
Svar: ____________________________________ 
 
 
6. På vilken ort var du placerad under ditt bristår? 
Svar: _____________________________________ 
 
7. Var du under denna tid: 
□ Gift/sambo     □ Ensamstående □ Särbo 
 
8. Hade du några barn under denna period? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om ja, bodde de tillsammans med dig på bristorten? 
□ Ja    □ Nej 
 
 
Följande frågor behandlar arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse innebär att du känner en positiv känsla för arbetet och dina 
arbetsuppgifter. 
 
 
7. Arbetstillfredsställelse är avgörande för att jag ska stanna kvar på min arbetsplats. 
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Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
8. För att jag ska känna arbetstillfredsställelse krävs det att följande faktorer är 
uppfyllda: 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
9. Vilka av dessa faktorer var uppfyllda under din aspiranttjänstgöring? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
10. Vilka av dessa faktorer var uppfyllda under ditt bristår? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
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□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
11. Jag kände arbetstillfredsställelse under min aspiranttjänstgöring. 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
Egna kommentarer: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
12. Jag kände arbetstillfredsställelse under mitt bristår. 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
Egna kommentarer: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Följande två frågor behandlar din livssituation. 
 
13. För att jag ska trivas med min livssituation är det viktigt med: 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Trivsamt boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbud 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat______________________________________________ 

 
14. Vilka av dessa alternativ var tillfredsställda under din aspiranttjänstgöring? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
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□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Bra boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbudet 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat_______________________________________________ 

 
 
15. Vilka av dessa alternativ var tillfredsställda under ditt bristår? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Bra boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbudet 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat_______________________________________________ 

 
 
16. Skulle du kunna tänka dig att arbeta vid en bristort? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om nej, vilken/vilka av nedanstående alternativ (A, B, C) är avgörande för att du inte 
vill arbeta vid en bristort? 
A. Det beror på något i mitt arbete. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
B. Det beror på något i min livssituation. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
C. Det beror på annat, vad? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________     
________________________________________________________________________ 
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Sista frågan: 
Har du något förslag på vad Polismyndigheten kan göra, och/eller erbjuda, för att få 
poliser och polisaspiranterna att söka till och stanna vid myndigheten, framförallt 
bristorterna. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA 4 – ENKÄT TILL POLISASSISTENTER SOM INTE 
GJORT BRISTÅRET 
 
1. Kön  □ Man      

      □ Kvinna 
 
2. Födelseår 19_____ 
 
 
Följande frågor handlar om din tid som aspirant 
 
3. Var du under denna tid: 
□ Gift/sambo     □ Ensamstående □ Särbo 
 
 
4. Hade du några barn under denna period? 
□ Ja    □ Nej 
 
Om ja, bodde de tillsammans med dig på orten för aspiranttjänstgöringen? 
□ Ja    □ Nej 
 
 
5. På vilken ort var du placerad under din aspiranttjänstgöring? 
Svar: ____________________________________ 
 
 
6. Vid vilken ort blev du sedan anställd som polisassistent i Norrbotten? 
Svar: ____________________________________ 
 
 
7. Vid vilken myndighet är du anställd nu? 
Svar: ____________________________________ 
 
Följande frågor behandlar arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse innebär att du känner en positiv känsla för arbetet och dina 
arbetsuppgifter. 
 
8. Arbetstillfredsställelse är avgörande för att jag ska stanna kvar på min arbetsplats. 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
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9. För att jag ska känna arbetstillfredsställelse krävs det att följande faktorer är 
uppfyllda: 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
10. Vilka av dessa faktorer var uppfyllda under din aspiranttjänstgöring? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
11. Vilka av dessa faktorer är uppfyllda under ditt nuvarande arbete som polisassisten? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Rimlig lön   
□ God arbetsmiljö  
□ Bra arbetstider 
□ Känsla av ett meningsfullt arbete  
□ Kompetent arbetsledning 
□ Få feedback  
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□ Möjlighet till eget ansvar 
□ Utvecklingsmöjligheter 
□ Variation i arbetet  
□ Bra arbetskamrater 
□ Möjlighet att ta egna initiativ  
□ Möjlighet till självständigt arbete 
□ Delaktighet 
□ Annat _______________________ 

 
 
12. Jag kände arbetstillfredsställelse under min aspiranttjänstgöring. 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
Egna kommentarer: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
13. Jag känner arbetstillfredsställelse under min anställning som polisassistent  
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 
 
Egna kommentarer: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Följande två frågor behandlar din livssituation. 
 
14. För att jag ska trivas med min livssituation är det viktigt med: 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Trivsamt boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbud 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat______________________________________________ 
 

15. Vilka av dessa alternativ var tillfredsställda under din aspiranttjänstgöring? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
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□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Bra boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbudet 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat_______________________________________________ 

 
16. Vilka av dessa alternativ är tillfredsställda nu som polisassistent? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ som överrensstämmer med din uppfattning) 
 

□ Närhet till familjen 
□ Närhet till vänner 
□ Närhet till släkt 
□ Bra boende 
□ Möjlighet att utöva mina fritidsintressen 
□ Bostadsortens geografiska placering 
□ Nöjesutbud  
□ Shoppingutbudet 
□ Närhet till skola/vård/omsorg 
□ Annat_______________________________________________ 

 
 
17. Vilken/vilka av nedanstående alternativ (A, B, C) var avgörande för att du valde att 
byta arbetsort/myndighet? 
A. Det berodde på något i mitt arbete. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

B. Det berodde på något i min livssituation. □ Ja    □ Nej    □ Vet inte 
Om Ja vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
C. Det berodde på annat, vad? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________     
________________________________________________________________________ 
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Sista frågan: 
Har du något förslag på vad myndigheten kan göra, och/eller erbjuda, för att få 
polisassistenter och polisaspiranter att söka till och stanna vid myndigheten,  framförallt 
bristorterna? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 




