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 Abstract 
I den norrländska glesbygden och dess inland blir de tjänstgörande poliserna inte 

yngre eller fler till antalet. Inför pensionsavgångarna bland 40-talisterna inom 

poliskåren är detta ett rekryteringsområde som måste ses över omgående.  Syftet 

med den här rapporten är att beskriva de fördelar och nackdelar som finns med att 

arbeta som polis på en liten ort samt att belysa problem som uppstår i och kring 

polisorganisationen för glesbygden. Framtida rekryteringar till glesbygden och 

Norrlands inland måste vara mera specifikt inriktade med krav motsvarande vad 

som krävs av de poliser som ska tjänstgöra på mindre orter. Polismyndigheterna 

och polisdistrikten måste kunna erbjuda mer än en rik fritid med jakt, fiske eller 

andra utomhusaktiviteter. I olika statliga utredningar beskrivs problem som ojämn 

åldersstruktur, bristande resurser, dålig arbetsmiljö och glesbygdsspecifika 

faktorer. Samma problematik visar sig även i olika rapporter som Polisförbundet 

tagit fram. De poliser jag intervjuat har också redogjort för dessa problem. Av 

dessa polisers beskrivningar av fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta 

som polis på en liten ort har jag kunnat skapa mig en uppfattning om deras 

arbetsförhållanden. De beskriver alla ett omväxlande arbete där de har stora 

möjligheter att påverka den polisiära verksamheten och att de har en mycket 

personlig arbetsplats med bra kontakter. Om du vill göra karriär bör du tänka på 

att den lilla stationen genom tradition fortfarande är lite låst vid förlegade 

åldersprinciper. Din lön utvecklas sämre i jämförelse med de större städerna. För 

att få en så representativ bild som möjligt har jag valt att intervjua poliser ur olika 

åldersgenerationer. Resultatet av intervjuerna visar en samstämmig uppfattning att 

på en mindre ort är du alltid polis och att allmänheten är dina bästa informatörer. 
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1  Att vara polis i glesbygd 

I den norrländska glesbygden och dess inland blir de tjänstgörande poliserna 

både färre och äldre. ”Inför pensionsavgångarna bland 40-talisterna inom 

poliskåren är detta ett rekryteringsområde som måste ses över omgående”. 

(SOU 2002:70 s 235) 

Finns det inslag i arbetsmiljön på en mindre ort som har positiva och negativa 

effekter på dig som polis och dina närstående? Kan de goda inslagen leda till att 

yngre poliser väljer att söka sig till de små samhällena och deras 

närpolisstationer efter sin genomförda aspiranttjänstgöring? Kan resursbristen 

leda till att små polisområden försvinner och blir inlandscentraliserade eller  

styrs från större orter ute vid kusten? 

Ämnet är dagsaktuellt med tanke på avfolkningen från inlandet och poliser kan 

bli tvungna att patrullera ensamma. Jag har skrivit det här fördjupningsarbetet 

för att det är ett högaktuellt ämne som rör allmänhetens tilltro till polisers 

möjligheter att bedriva ett effektivt arbete. Vid diskussioner med vänner och 

allmänheten i övrigt framkommer att detta är ett ämne man vill veta mer om. 

Förhoppningsvis kommer rapporten att ge många poliser eller blivande poliser 

och allmänheten en rättvis bild av hur det är att vara verksam som polis på en 

mindre ort. Dessutom kan den säga något om vad polismyndigheterna bör tänka 

på för att kunna rekrytera personal till mindre orter.  
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1.2 Faktorer specifika för glesbygden 

De enskilda polisernas arbetsuppgifter varierar i stor grad beroende på om man 

arbetar i storstadsregioner eller i glesbygdsområden. Skillnaden handlar oftast 

om personaltäthet, resurser och vilken typ av arbetsuppgifter. Som polis på en 

mindre ort arbetar man under speciella förhållanden. Det finns faktorer som är 

specifika för glesbygden som jag beskriver nedan. Vidare är åldersstrukturen 

ojämn och inte lika omfattande som i storstadsregionerna, vilket också belyses. 

Den snedfördelade åldersstrukturen och bristen på resurser leder också till en 

sämre arbetsmiljö än i de större städerna. 

Dessa förhållanden gör att allmänheten får en viss bild av polisen i glesbygden. 

Detta kan också medföra att yngre poliser inte söker sig till de mindre orterna 

och att de små polisdistrikten därmed får svårt att rekrytera personal. Jag 

redogör dels för de insatser som behövs för att kunna rekrytera poliser till de 

mindre orterna och dels för de insatser som behövs för att ändra allmänhetens 

bild av polisen i glesbygden. 

”I de flesta gles och landsbygdsområden i landet finns fler inflyttare än 

utflyttare i åldrarna 30-64 år. Det är viktigt att förstärka de positiva tendenserna 

eftersom de är möjliga att påverka till skillnad från negativa födelsetal och 

ungdomsflytten från glesbygden. Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar 

för en god livssituation även i glesbygd. Det är därför viktigt och angeläget att 

frågor kring polisarbete och trygghetsfrågor i glesbygden ges en lösning”. 

(SOU 2002:70 s 217) 

I samma utredning kan man även förstå att utpräglad glesbygd förekommer 

framförallt i Sveriges norra län, och att befolkningen till stor del är 

koncentrerad till ett fåtal större städer och i övrigt är landområdena glest 

befolkade. Brottsligheten är mindre men problemet uppstår istället när någon 

utanför länets centralorter behöver polisens hjälp, t ex för att ingripa mot 
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pågående brott eller för att ge service till allmänheten, tar det ofta lång tid innan 

polisen når fram. 

Vidare beskriver polisverksamhetsutredningen från 2002 att polismyndigheten i 

och för sig kan ha en personalstyrka som satt i relation till befolkningsantal och 

brottslighet, är större än i södra Sverige medför de långa avstånden att det kan 

uppstå problem med polisiär närvaro och service. I glest befolkade områden är 

det inte ovanligt att endast någon enstaka polispatrull är i tjänst. 

Liknande problem förekommer även i andra delar av landet. Ett exempel är 

skärgårdsområdena där transportproblemen gör avstånden stora även om 

sträckan mätt i kilometer inte är så lång. Även avsides belägna orter i län som 

annars uppfattas som tättbefolkade förekommer samma problem. 

 1.2.1 Åldersstrukturen 

Innan jag i rapporten går in på de polisiära problem som förekommer i 

glesbygden och hur polisens resurser kan kompletteras finns det anledning att 

titta på åldersstrukturen för de tjänstgörande poliserna. ”Vid cirka hälften av 

landets polismyndigheter är en tredjedel av poliserna över 55 år eller äldre, 

vilket innebär en hög medelålder. Arbetet som polis innebär ofta tjänstgöring 

alla dygnets timmar, alla veckans dagar året runt, ofta utomhus, under stressade 

och riskfyllda förhållanden. Detta gör att den höga medelåldern innebär ett 

problem”. (SOU 2002:70 s 214) 

Polishögskolan slutade att utbilda poliser under några år i mitten av 1990-talet. 

Det innebar också att lärare fick sluta samt att en stor samlad kompetens 

försvann. I utredningen om polisverksamheten från 2002:70 visar de att med 

tanke på polisernas åldersstruktur idag borde förhållandet ha varit det omvända. 

Antalet utbildade poliser från utbildningsorterna måste bibehållas och förstärkas 

inom kort. 
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Följden har blivit att på senare år har ett stort antal färdigutbildade poliser 

tillförts storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Medelåldern för 

poliserna vid de myndigheterna enligt utredningen 2002:70 var på 42,3 år. 

 1.2.2 Bristande resurser 

Det är statens uppgift att säkerställa säkerheten för samhällsmedborgare även i 

en region med stor markareal. Polisen är i grunden till för invånarna men 

verkligheten idag är att besluten fattas långt borta från invånarnas vardag. 

Enligt rapporten om polisverksamheten i förändring 2002:70 s 225 betyder det 

som sker idag att verksamheten måste anpassas efter budgeten, vilket innebär 

att stora delar av landet står utan polis kvälls och nattetid samt att 

polisstationerna måste hålla sommarstängt. I vissa fall finns endast en ensam 

polis i tjänst och ska fungera som utryckningspolis. Dennes arbete ska anpassas 

efter verkligheten och eftersom närmaste polisdistrikt ligger långt bort kan hjälp 

av närmaste utryckningspolis i värsta fall dröja upp till flera timmar. 

I Norrlands inland kan det förekomma att tjänstgörande poliser har upp till 25 

mil att förflytta sig när hjälp påkallats. Den som är i nöd kan få vänta upp till 

flera timmar. Konsekvensen av detta blir att många känner sig utlämnade och 

otrygga. Vidare lider många polisstationer av vakanser och sjukskrivningar. En 

vanlig motfråga som ställs när man frågar efter antalet anställda är: ”menar ni 

hur många vi ska vara eller hur många vi är”? Detta framkommer i 

Polisförbundets Glesbygdsrapport från 2002. 

 1.2.3 Arbetsmiljöaspekter 

Denna rapport vid namn Fjärrkontroll menar på att detta gör att antalet poliser 

som kan eller bör vara i yttre tjänst under helgkvällar eller nattskift är mycket 

begränsat och på så vis står vissa områden under mycket starkt tryck under 

dessa tider. Därför haltar också helgbemanningen och konsekvensen blir att 

vissa områden vissa helger måste förlita sig på polis från centralort. 
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Under min praktik och fältstudievecka på polismyndigheterna fick jag bekräftat 

av flera poliser på större orter att de alltid hade något slags uppdrag av längre 

karaktär ut mot mindre samhällen under tjänstgöring på helger och nätter. 

”Polismyndigheterna har inte kontinuerligt tillförts yngre poliser vilket har gjort 

att ansvaret för oregelbundna tider fallit på en personalkategori som har haft 

svårt att delta fullt ut. En följd av detta blir att de yngre, som har större 

förutsättningar att arbeta oregelbundet, tvingas till oregelbundna arbetstider i 

stor omfattning. Sammantaget medför ålderstrukturen en brist på flexibilitet”. 

(SOU 2002:70 s 226)   

 1.2.4 Allmänhetens bild av polisen i glesbygden 

För allmänheten framträder en bild av en vingklippt polisorganisation i 

glesbygden som under obekväma tider till viss del blir förlamad. 

Polisförbundets glesbygdsrapport från 2002 visar att människors tilltro till att 

staten förmår upprätthålla lag och ordning försvagas successivt i och med att de 

rättsvårdande myndigheterna inte längre klarar av att fullgöra sina uppgifter på 

ett godtagbart sätt. 

En bidragande orsak till den negativa utvecklingen är myndigheternas 

uppdämda behov av personalförstärkningar, kompetensutveckling och 

vidareutbildning. Dessutom har snäva budgetramar försenat och försvårat 

införandet av enklare och mer tidsenliga rapporteringsrutiner och teknik.  

Fördelningen av pengar till de olika polisområdena görs av Rikspolisstyrelsen 

under ledning av rikspolischefen. Det finns kritik från glesbygdsområdena mot 

hur storstadsregionerna får medel tilldelade och att detta påverkar de mindre 

polismyndigheterna som får svårt att rekrytera poliser. Både på landsbygden 

och i storstadsregionerna saknas det poliser men det är återigen större och större 

kullar av polisaspiranter som placeras i rikets tre största städer. 
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1.3 Syfte 

Rapportens syfte är att beskriva fördelar eller nackdelar med att arbeta som 

polis i en liten ort samt att belysa problem som uppstår i och kring 

polisorganisationen för glesbygden.  

1.4  Frågeställningar 

Vilka fördelar eller nackdelar finns det med att arbeta som polis på en liten ort? 

Vad leder dessa fördelar och nackdelar till? Ser man detta ur olika perspektiv 

beroende på vilken åldersgeneration man tillhör som polis? 

1.5  Avgränsningar 

Denna rapport gör inte någon jämförelse med storstaden avseende fördelar eller 

nackdelar utan är inriktad på att arbeta som polis i den lilla orten. De personer 

jag har samtalat med representerar inte hela de samlade åldersgenerationer som 

finns uppräknade, utan endast en liten del och därför kan inga generaliseringar 

göras utifrån de svar jag fått från de olika ålderskategorierna.  

1.6 Tillvägagångssätt 

För att skapa mig en bild av hur det egentligen är att arbeta som polis på en 

liten ort har jag mer utförligt intervjuat fyra poliser i olika ålderskategorier samt 

besökt och träffat poliser på polisstationer i Norrlands inland i allmänhet och 

södra Lappland i synnerhet. Förutom dessa intervjuer har jag pratat med övrig 

personal samt civilanställda på stationerna. De som berättade ur 40-, 50-, 60- 

och 70-talsperspektiv fick möjlighet att skriva ner de fördelar eller nackdelar de 

upplever med att arbeta som polis på en liten ort. Samtliga tyckte att det kom 

fram mer av båda sidor när de fick möjlighet att förbereda sig.  
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Mina egna förberedelser har varit att läsa in mig på olika statliga offentliga 

utredningar: Polisverksamhetsutredningen, Polisverksamhet i förändring och 

Mot ökad koncentration – förändring av polisens verksamhet. De är alla från 

2002.  

Utöver detta har jag även studerat betänkanden från både justitieutskottet och 

näringsutskottet angående utgiftsområdet regional utveckling och särskilda 

yttranden över rättsväsendet för år 2004/05. 

På hemsidan  www.polisforbundet.se har jag tagit del av Polisförbundets 

rapport: Polis i glesbygd 2004och Fjärrkontroll 2002. Även projektet ”Ökad 

trygghet i glesbygd” som genomfördes av Polismyndigheten i Västerbotten 

under 2000-talet samt  remissvar från Glesbygdsverket om polisverksamhet i 

förändring har jag studerat mer ingående. 

2  Vad säger poliserna själva? 

Mina samtal med 40-, 50-, 60- och 70-talister gav mig en god bild av 

verkligheten att arbeta som polis på en liten ort och svar om att 

polisorganisationer har svårigheter i glesbygdsområden. Sammantaget från de 

olika generationerna har de redovisat en samstämmig bild av fördelar och 

nackdelar att arbeta som polis på en liten ort. 

60-talet och 70-talets representanter gav i stort sett samma erfarenheter: 

Fördelar 

God lokalkännedom om personer och platser som innebär bra relationer med de 

”klienter” som finns på orten. Vid tillfällen då det kommer poliser från större 

orter och ska tjänstgöra vid olika festligheter märks de fördelarna mest. 

Ingripandena blir lugnare när poliserna känner till personerna och vice versa. 

En annan positiv sak är att man får arbeta med skilda ärenden, svara på 

allmänhetens frågor över telefon, utredningar av olika brott, göra utryckningar 
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på larm och arbeta med trafikfrågor. Vilket innebär att du får en väldig bredd i 

ditt yrkesutövande. Brottsförebyggande arbete kan du utföra hur mycket som 

helst eftersom det är bra samverkan mellan socialtjänsten, skola, organisationer 

och ideella föreningar. Du som polis på ”gräsrotsnivå” har en större möjlighet 

att påverka verksamheten. Din arbetsplats blir mycket personligare och du får 

bra kontakter. 

Nackdelar 

Det du kan uppleva på en liten ort är att du blir igenkänd precis överallt. Alla 

vet vem du och din familj är och att du alltid har ögonen på dig. I princip är du 

alltid i tjänst och även om du har din lediga dag så kommer personer på stan att 

ställa olika frågor när du passerar förbi. Det finns en rädsla över att dina barn 

kan drabbas av ditt arbete, eftersom de du ingriper mot oftast har barn i samma 

skolmiljö som du själv. På det sättet är den lilla orten inte anonym kontra 

storstaden. 

Det upplevs även svårare med kompetensutveckling eftersom 

personalsituationen inte tillåter att allt för många är borta samtidigt. Innebär 

även en ryckigare arbetsmiljö med mycket pusslande med arbetstid för att det 

ska fungera. Löneutvecklingen påverkas av detta och möjligheterna att göra 

karriär är ganska små på en liten ort. 

50-talets representant: 

Fördelar 

Efter många år av arbete har du en mycket god person/lokalkännedom. 

Etablerad kontakt med ungdom som emellanåt far illa. En öppen och liten 

arbetsplats som lätt hanterar uppkomna personalbekymmer. En arbetsplats som 

via just arbetsplats träffar kan styras med ett gemensamt ansvar. Möjligheter 

finns för en mer personlig utveckling mot specifika kravprofiler.  Du har stora 

möjligheter till arbetsrotation inom ordningsavdelningen. 
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Nackdelar 

Det finns begränsade möjligheter till befordran. Om du vill göra karriär bör du 

tänka på att den lilla stationen genom tradition fortfarande är lite låst vid 

förlegade åldersprinciper. Din lön utvecklas sämre i jämförelse med de större 

städerna. Du har beredskap istället för nattarbete vilket innebär att du kan ha 

beredskap och vara tvungen att kliva upp 4-5 gånger på en natt för 

utryckningar. För vissa kan det vara svårt att vara annat än polis när man är 

privat. Befordringsgången är begränsad till utbildningar som hundförare, mc-

polis eller liknande. 

 

40-tals representanten 

Fördelar 

Den enorma nytta du har av att känna folk i alla sammanhang. Utredningsarbete 

går betydligt fortare med möjligheterna till hjälp från olika håll angående 

information. På den lilla orten får du samtal från människor om saker och ting 

som du inte hade en aning om. Även om du inte har meddelat något behov av 

information hör människor av sig till dig för att du är polis. Mer personlig 

arbetsplats där du känner alla. Det är mer lättsamt att genomföra samverkan på 

en mindre ort, naturliga kontakter med ambulans och räddningstjänst.  

”Hellre polis än pensionär!” Som en representant för 40-talet uttryckte sig, för 

att förklara hur de yngre poliser som anställts har spridit ett bra engagemang 

bland de äldre kollegorna, samt bidragit till en mer dynamisk arbetsmiljö. 

 

Nackdelar 

Alla människor som ringer hem till dig i tid och otid. Telefonsamtal mitt i 

nätterna hem till dig där någon vill ha råd i olika tvister. Polisyrket har du med 
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dig alla tider på dygnet. Dina barn kunde ha åsikter när de var mindre om att det 

inte var så kul att just du var polis efter incidenter på skolan. Karriärmöjligheter 

är i princip obefintliga, förr var det antal tjänsteår och är vi mindre antal 

anställda på arbetsplatsen. Den stora mängd erfarenhet som försvinner vid 

pensionering är svår att rekonstruera om det inte går någon parallellt med din 

tjänst. 

3 Kritisk granskning av resultatet 

I den här undersökningen var det de yngre representanterna som hade flest 

exempel på fördelar eller nackdelar. Det beror på att de är den senaste 

personalen från polisutbildningarna och utifrån detta har lättare att visa på för 

och nackdelarna.. När det gäller de äldre representanterna och deras generation 

har de tjänstgjort under längre tid på den lilla orten och gränserna för vad som 

uppfattas vara fördel respektive nackdel blir mer och mer otydliga. Resultatet 

visar dock att arbeta som polis på en liten ort är beroende av vilka resurser som 

finns i ekonomi och personal.  

3.1 Resultatsammanfattning 

Det framgår av mina samtal att bristen på personal och ekonomiska resurser är 

framträdande men inte hindrar viljan och engagemanget bland de anställda. De 

största fördelarna är den extremt goda person och lokalkännedomen du skaffar 

dig som polis på en liten ort. Du får en otrolig bredd på yrket som sådant. Bra 

stämning på arbetsplatsen genom att alla känner alla. Du har stora möjligheter 

att påverka din egen arbetssituation. Den största nackdelen är att du alltid är 

polis, dygnet runt och året runt. Finns ingen gräns för arbete och privatliv! Det 

finns även en rädsla för hur dina anhöriga kan bli behandlade. 
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4  Diskussion 

En slutsats utifrån bakgrundsmaterial och resultat är att på den lilla orten känner 

alla till varandra och detta gör att brott som förekommer har en möjlighet att bli 

uppklarade genom den goda personkännedom som poliser på en liten ort skaffar 

sig. 

Den sociala kontrollen kan även vara negativ för de poliser som tjänstgör på de 

mindre polisdistrikten, de är alltid påpassade av allmänheten.  Skillnaden 

mellan privat och yrkesliv är helt utsuddad på de platserna. Detta är väldigt 

påfrestande för en polis som är ny i sin yrkesroll. 

De intervjuer jag genomfört visar att det finns ett stort behov av yngre personal 

på många platser i glesbygdsområden och i Norrlands inland. De visar även hur 

psykiskt och fysiskt påfrestande det är för de yngre poliserna att fylla 

tomrummet av vakanta tjänster. 

 Jag har i mina intervjuer funnit att medelåldern på polisstationerna ute i 

glesbygden fortfarande är relativt hög, beroende på att Norrlands inland har 

vissa svårigheter att locka till sig yngre poliser. Medelåldern har dock sjunkit de 

senaste åren, bl a på grund av förtidspensioneringar. 

På senare tid har det i press och media rapporterats om att polisbevakningen blir 

sämre efter pensioneringar. Polismannen Dan Hallin i Sorsele, Västerbotten 

uttalar sig i Västerbottens Kuriren 2006-02-27. Sedan 1989 har denna ort med 

fyra stationerade poliser och ett 75 kvadratmil stort bevakningsområde tappat 

tre av de anställda. Detta leder till ensampatrullering med en osäker arbetsmiljö 

som följd. Hallin hävdar att blir man ensam kvar kommer servicen att bli sämre. 

Det blir enskilda som får lida. 

”Att ta blodprov på en rattfyllerist kan vara riskabelt om man är ensam. 

Detsamma gäller vid handräckning av psykiskt sjuka, något vi gör ganska ofta. 
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Det blir tungt för oss och otryggt för de som bor här” säger han. Att detta tas 

upp i media är bra för då kommer det till allmänhetens kännedom. 

Inom Polismyndigheten Västerbotten där Sorsele ingår är huvudskyddsombudet 

positiv till förändringen och menar att det är en ”ren välsignelse”. Han säger att 

alla över 55 års ålder måste få slippa patrullering men hävdar samtidigt att det 

hade varit bättre om detta hade kunnat genomföras utan följderna av minskad 

personal. 

En fråga som kommit fram vid mina intervjuer är vad som händer med den 

informella sociala kontrollen när det anställs fler yngre poliser som inte 

kommer från de orter de tjänstgör på? Kommer det att vara lika enkelt för dem 

att få kontakt med människorna på orten, eftersom de också alltid anses vara i 

tjänst?  

Jag hävdar att det finns osäkerhet kring den egna familjen för poliser på den 

lilla orten och att deras barn kan uppleva skolmiljön jobbig vid olika tillfällen. 

Därför är det viktigt att den brottsförebyggande verksamheten som påbörjas när 

barnen finns i skolan genomförs från en tidig ålder.Då blir poliserna naturliga 

inslag i skolmiljön och igenkända för alla barn och ungdomar. Barnens 

skolkamrater får en annan person att relatera till när det finns ett namn till 

uniformen.  

4.1 Slutsatser och förslag 

 4.1.1  Rekryteringsbehov – vilken är målgruppen? 

Personal på mindre orter får tidigt lära sig vad numerär i personalhänseende 

innebär och att man inte klarar av att uppfylla den samma. Inom Kalixpolisen, 

Norrbotten har den lokala fackliga avdelningen sammanställt en mindre enkät 

med frågor angående tjänstgöring som polis på mindre orter. Frågorna ställdes 

till studerande vid polisutbildningen i Umeå under hösten 2004. Av 380 

utskickade enkäter blev gensvaret 14 stycken i retur. 
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De hade besvarat frågeställningar som: Spelar lönen roll för att arbeta på en 

mindre ort i norra delen av Sverige? Har det någon betydelse hur familj och 

bostadssituation åtgärdas? Kan man tänka sig att arbeta på kontrakt för en viss 

tid mot att få 2000 kr extra i lön? Kan man tänka sig att tjänstgöra på orten om 

arbetssituationen blir ordnad för den medflyttande sambon t ex ?”  

Överlag fick den här enkäten ett väldigt bra mottagande av de 14 som svarade, 

dessa var positivt inställda till att komma och arbeta på mindre orter. Vilken 

bakgrund de 14 som svarade har är svårt att veta men som den lokala 

företrädaren för facket uttryckte sig: 

”Förmodligen är den del av alla som svarade de som är intresserade av att 

tjänstgöra på mindre orter eller har anknytning dit.” 

 4.1.2 Insatser så att man kommer till rätta med rekryteringsproblemen 

Inom polisområdet Överkalix har de som tjänstgör där extra traktamente för att 

arbeta på just den orten. Ett förslag som ligger och väntar i samma område är att 

kunna erbjuda avbetalning av studielån för tjänstgöring på orterna i distriktet. 

De insatser som polismyndigheterna redan gör för att attrahera poliser att söka 

tjänstgöring i bl a Norrlands inland behöver förstärkas och ytterligare åtgärder 

som underlättar rekryteringen av poliser i glesbygden behöver genomföras.    

Det kan handla om att på olika sätt fånga upp potentiella sökande till 

polisutbildningarna som har en geografisk koppling till dessa områden. 

Samtidigt behöver även antagningarna styras så att dessa får ett visst företräde 

till utbildning. 

Även andra sätt behöver övervägas, utveckling av formerna för distansstudier 

eller ekonomiska förmåner. Polisens möjlighet att styra vid vilka 

polismyndigheter aspiranterna ska fullfölja praktikutbildning bör utnyttjas till 

fullo för att säkerställa tillgången på poliser i områden med stor polisbrist. I 

dagsläget känner jag aspiranter som kommer från mindre orter som istället 

tvingas göra praktikutbildningen i andra län och myndigheter än vid sin 
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hemmamyndighet. Tydliga bevis för att nytänkande inom rekrytering måste 

genomföras. 

Även information om polisens arbete redan från förskolan upp till 

gymnasienivå är viktig både för framtida rekrytering och i brottsförebyggande 

syfte. Jag anser även att den information som Polismyndigheten Västerbotten 

har bidragit med på polisutbildningen i Umeå vid myndighetsdagar och kvällar 

måste bli betydligt bättre och mer professionell.  

Sammantaget blir det då en personalpolitik som ger polismyndigheterna 

möjlighet att rekrytera den personal man behöver. Behovet av kompetent 

personal måste få styra urvalet på ett strategiskt sätt i en situation där 

arbetskraftsbristen blir allt tydligare. 

Inom Polismyndigheten Västerbotten har de tjänstgörande poliserna i de små 

orterna en relativt hög medelålder. På sikt kan det medföra att det blir färre 

personal i inlandskommunerna. Om detta inte ska bli helt fredlösa områden är 

det ur polisiär synpunkt intressant att ta reda på om det går att locka även yngre 

poliser sådana platser även om de saknar anknytning dit. 

Jag har själv en yrkeskarriär från Tullverket och med erfarenhet i bagaget om 

att när jag själv blev färdigutbildad så ville jag tjänstgöra i en större stad, utifrån 

det har jag förståelse för att unga poliser är mer intresserade av att arbeta på 

större orter där det händer mer hela tiden. För att klara rekrytering till inlandet 

måste man kunna erbjuda mer än en suverän miljö sett ur fritidsperspektiv med 

jakt, fiske eller andra utomhusaktiviteter. De unga poliser vi vill locka till de 

små orterna måste få mer utrymme för nytänkande och inte endast se till de 

gamla traditionsbundna arbetssätten.  
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  4.1.3 Sammanfattning 

Vad allmänheten eftersträvar med tanke på grundtrygghet är exempelvis att 

polisen kommer inom rimlig tid när man ringer efter dem samt att det är någon 

polis man känner till. Att de poliser som finns är synliga, i sina uniformer i och 

kring de polismålade tjänstefordonen, i samhällsbilden (på gator och torg, 

utmed vägarna och på offentliga sammankomster). Att de poliser allmänheten 

träffar på har ett professionellt bemötande och beter sig ”som folk”. 

Det är ett bra liv att arbeta som polis på en liten ort, det är en utfästelse jag kan 

göra med tanke på de poliser jag varit i kontakt med. Fördelarna överväger som 

regel nackdelarna och de flesta beskriver ett bra och lättsamt arbete. Den stora 

nackdel som uppkommer är att alltid vara i tjänst. Människors förmåga att alltid 

komma med olika sorters omöjliga frågor på ”din” lediga dag är något du får 

lära dig att leva med som polis på en liten ort. Ofta är det upp till dig som 

enskild att göra avgränsningen för vad som är privat eller tjänst.  

Vad som kommer att bli fördelar eller nackdelar med att arbeta som polis på en 

liten ort i framtiden, är i dagsläget svårt att förutse. En avgörande roll kommer 

Agneta Stark, rektor för högskolan i Dalarna att få eftersom regeringen under 

mars månad 2006 har tillsatt henne att utreda den framtida polisutbildningen.  

Frågor som distansutbildning inom de län som inte har detta i dagsläget och 

större påverkan av rekrytering vid anställning till myndigheter inom 

glesbygdsområden, är relevanta frågor för denna utredning!  
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