
 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 

Moment 4:3, Fördjupningsarbete 

Vårterminen, 2009 

Rapport nr. 544 

 

 

 

Attraktivt arbete 
– En studie av ordningsavdelningen i Falun och 

Borlänge 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Susanne Larsson 4F1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 
Jag vill först och främst tacka Anette Rissveds (stationsbefäl på ordningsavdelningen i Falun) 

för hennes hjälp och engagemang i undersökningen. Utan hennes medverkan och engagemang 

hade inte undersökningen varit möjlig att genomföra. Jag vill även tacka Peter Karlsson 

(närpolischef, Falun och Borlänge) för hans hjälp i det inledande stadiet samt övrig 

information som har varit till hjälp i undersökningen. Slutligen vill jag tacka Bengt Pontén 

(delaktig i Att…-projektet samt Universitets adjunkt industriell ekonomi)  för att jag fick 

använda mig av Tema arbetslivs enkät i min undersökning. 

 

Jag hoppas att informationen som framkommer i undersökningen, skall ge upphov till 

eftertanke samt ge en inblick i vad de anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen på 

polisstationerna i Falun och Borlänge anser vara ett attraktivt arbete samt hur attraktivt de 

upplever sitt nuvarande arbete vara i dagsläget.  

 

Än en gång ett stort tack till er alla! Utan er hjälp hade min undersökning inte varit möjlig att 

genomföra. 

 

 

Umeå 28 mars, 2009 

 

Susanne Larsson
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Abstract 

Den svenska arbetsmarkanden befinner sig i en osäker period, arbetslösheten ökar. Trots detta 

förväntar man sig en arbetskraftsbrist i framtiden, vilken kräver insatser och en ansträngning 

från samhällets och företagens sida. För att kunna behålla arbetskraften, värva nya 

medarbetare samt utveckla personalen krävs ett arbete som attraherar personal. 

I min studie har jag valt att använda mig av en standardiserad enkät utformad av Tema 

arbetsliv på Högskolan Dalarna med frågor rörande kvaliteter som kännetecknar ett attraktivt 

arbete. Frågorna baseras på en modell av vilka kvaliteter som kännetecknar ett attraktivt 

arbete.  

Syftet med studien är att undersöka vad poliser i yttre tjänst vid ordningsavdelningen upplever 

vara ett attraktivt arbete samt hur väl det överensstämmer med deras nuvarande 

arbetssituation.  

De kvaliteter som ansågs vara viktigast för att ett arbete ska vara attraktivt är arbetskamrater 

och relationen till dem, förtroende och en bra kommunikation med den närmaste chefen, 

arbetet ska även vara intressant, utvecklande och ge en möjlighet att få lära sig nya 

saker. En känsla av att det man gör är viktigt och att man gör ett bra arbete. Lönen är en 

avgörande faktor för att ett arbete ska vara attraktivt.  

 

De kvaliteter som står i fetstil är de anställda nöjd med i sin nuvarande arbetssituation bland 

de kvaliteter som nämns som de allra viktigaste. Det som kan förbättras är först och främst 

lönen, man bör även utveckla relationen mellan de anställda och den närmaste chefen, man 

bör förbättra kommunikationen på arbetsplatsen och informera de anställda om vad som 

händer i verksamheten, få de anställda att känna sig delaktiga. Man bör även se över lokaler, 

inredning och utrustning.  
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1  Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till varför denna uppsats är av intresse att genomföra. Här 

presenteras även den organisation som undersökningen berör, problembeskrivning, syfte, 

frågeställningar, avgränsning samt lokalisering av undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Den svenska arbetsmarkanden befinner sig i en osäker period, samhället är chockat efter 

beslut om varsling inom flertalet branscher och företag. Arbetslösheten låg i februari 2009 

på 8.0 procent, en ökning med 1.9 procentenheter sedan februari 2008 (Ekonomifakta, 

2009-02-19). Trots detta förväntar man sig en arbetskraftsbrist i framtiden, vilken kräver 

insatser och en ansträngning från samhällets och företagens sida. Anledningen till oron 

över den framtida arbetskraftsbristen bottnar i 40-talisternas pensionsavgångar (Rauhut, 

2002), en allt mer åldrande befolkning samt att för få barn föds i Sverige. (Åteg, M., 

Hedlund, A & Pontén, B. 2004) 

 

Om prognosen för arbetskraftsbristen besannas är det viktigt att kunna konkurrera om den 

befintliga arbetskraften, de företag som kan erbjuda ett attraktivt arbete och har de mest 

tilltalande arbetsplatserna kommer att stå som vinnare i kampen om arbetskraften. För att 

kunna behålla arbetskraften, värva nya medarbetare samt utveckla personalen krävs ett 

arbete som attraherar personal. (Högskolan Dalarna, 2004) 

 

År 2001 startade Arbetslivsinstitutet tillsammans med Högskolan Dalarna, ett gemensamt 

forskningsprojekt som avslutades år 2003, ”Att… -projektet”.  Målet var att utveckla 

attraktiva arbetsplatser, öka möjligheterna till rekrytering av personal samt att utveckla en 

kunskapsmiljö kring Attraktivt arbete. Projektet resulterade bland annat i en modell med 

tillhörande och omfattande enkätverktyg för att mäta attraktivt arbete. (Högskolan Dalarna, 

2004)  
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1.2 Problembeskrivning  

Som tidigare nämnts är det är det viktigt att ett arbete attraherar personal för att kunna stå 

motståndskraftigt mot den förväntade arbetskraftsproblematiken, detta gäller även 

polismyndigheterna runt om i Sverige.  

 

Inom polisen finns det idag över 26 000 anställda i hela landet. Att förvalta och utveckla 

personalens kompetens och måna om en god arbetsmiljö är därför viktiga frågor för 

polismyndigheterna runt om i Sverige. Arbetsmiljöfrågorna har i ökad utsträckning 

uppmärksammats de senaste åren. (RPS, 2008-04-02) 

1.3  Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad poliser i yttre tjänst vid ordningsavdelningen 

upplever vara ett attraktivt arbete samt hur väl det överensstämmer med deras nuvarande 

arbetssituation.  

1.4  Frågeställningar  

1. Vad gör ett arbete attraktivt för de anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen? 

2. Hur attraktivt anser de anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen sitt nuvarande 

arbete vara? 

1.5 Avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa mig till ordningsavdelningen vid polisstationen i Falun och 

Borlänge. Jag väljer att enbart använda mig av personal i yttre tjänst för att inte 

arbetsuppgifterna och andra omständigheter skall skilja sig åt alltför mycket.  

1.6   Lokalisering av undersökningen 

Jag har valt att genomföra undersökningen vid ordningsavdelningen på polisstationen i 

Falun och Borlänge eftersom Borlänge är min hemstad och ordningsavdelningen i Falun 

och Borlänge har samma närpolischef. En annan anledning är att Borlänge är min framtida 

arbetsplats vilket gör det extra intressant att undersöka personalens åsikter om sin 

nuvarande arbetssituation.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogör jag för hur jag har gått tillväga vid insamling av data, vilka 

metodval jag har gjort samt kritik mot dessa metoder. 

2.1  Praktiskt tillvägagångssätt vid datainsamling 

 

Vid insamlingen av data samlade jag in fakta och statistik via böcker, Internet samt ett 

enkätutskick till samtliga som ingår i mitt urval. Detta hjälpte mig att få förståelse för 

ämnet.  

2.2  Enkäter 

 

Valet av att använda mig av enkäter beror på att samtliga individer som ligger inom ramen 

för min undersökning nås samt att jag kan skapa mig en bild av vad mina respondenter 

tycker och tänker gällande vad som är ett attraktivt arbete samt hur väl det överensstämmer 

med deras nuvarande arbetssituation.  

2.3 Utformning 

 

Jag har valt att använda mig av Att…-projektets enkät, vilken är standardiserad, om 

attraktivt arbete som har utformats av Tema arbetsliv på Högskolan Dalarna. Frågorna 

baseras på en modell av vilka kvaliteter som kännetecknar ett attraktivt arbete. Modellen 

har utvecklats med hjälp av anställda på olika typer av arbetsplatser. Enkätens utformning 

är inte ändrad. Enkäten är bifogad i bilaga 1.  

Enkäten inleddes med ett informationsbrev som förklarade syftet med undersökningen, 

varför den är så viktig och att just deras åsikt är av stor betydelse. Här förklaras även att full 

anonymitet utlovas. Anledningen till detta är att ämnet kan vara känsligt för vissa 

respondenter samt att det är min framtida arbetsplats och det känns inte etiskt rätt att veta 

vad mina framtida kollegor har svarat individuellt. Om respondenterna inte skulle erbjudas 

anonymitet befarar jag att svaren inte skulle bli ärliga och därigenom försämra 

undersökningen.  

Uppgifter om respondenternas kön visas inte i undersökningen även om ett genusperspektiv 

hade varit intressant eftersom det finns så få kvinnor på ordningsavdelningen i Falun och 
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Borlänge. I Falun finns sex kvinnor och i Borlänge fem kvinnor. Jag anser att risken att det 

skulle gå att härleda ett individuellt svar är för hög trots att jag har utlovat full anonymitet. 

Nyttan av att säkra anonymiteten är större än nyttan av ett genusperspektiv.  

Uppgifter om respondenternas ålder visas inte i undersökningen även om detta hade varit 

intressant eftersom majoriteten av de anställda ligger inom samma åldersintervall. Det hade 

varit allt för lätt att härleda en enskild individs svar om de befinner sig i ett avvikande 

åldersintervall. Nyttan av att säkra anonymiteten är större än nyttan av att ha ett 

åldersperspektiv.  

2.4 Genomförande 

 

Vid genomförandet av undersökningen kontaktade jag inledningsvis Peter Karlsson, 

närpolischef för polisstationen i Falun och Borlänge, för att fråga om lov att genomföra en 

undersökning bland personalen vid ordningsavdelningarna på polisstationerna i Falun och 

Borlänge. Jag förklarade undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Peter Karlsson 

godkände undersökningen och tilldelade mig en kontaktperson som skulle hjälpa mig att 

genomföra undersökningen rent praktiskt, kontaktpersonen var Anette Rissveds, 

stationsbefäl på polisstationen i Falun. Vi kom gemensamt fram till att enkäterna samt 

informationsbrevet skulle delas ut på en arbetsplatsträff där personal från 

ordningsavdelningen i Falun och Borlänge träffas. Anette Rissveds delade ut enkäterna 

samt informationsbrevet och samlade in dem samma dag. Den personal som var i tjänst 

under arbetsplatsträffen fick enkäten samt informationsbrevet utdelat i sitt postfack på 

arbetsplatsen. De enkäter som inte togs emot personligen av Anette Rissveds vid 

arbetsplatsträffen skickades till henne via post eller togs emot personligen av henne. Anette 

Rissveds har förvarat enkäterna på sitt kontor. Påminnelse skickades ut via mail vid två 

tillfällen. Jag har hämtat enkäterna personligen.  

 

Efter att ha mottagit det insamlade materialet har jag via ett statistiskt program som 

bearbetar data utformat av projektgruppen vid Arbetslivsinstitutet och Högskolan Dalarna 

fört in data och därigenom kunnat analysera svaren.  
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2.5 Urval 

 

Enkäter delades ut till samtliga anställda vid ordningsavdelningen som arbetar i yttre tjänst 

på polisstationen i Falun och Borlänge. Totalt har 50 enkäter delats ut. Detta innebär att 

undersökningen är en totalundersökning (att undersöka alla individer i den population man 

sedan vill kunna uttala sig om kallas totalundersökning). Valet av en totalundersökning 

baserades på att jag ville göra en sådan utförlig undersökning som möjligt samt att varje 

individs åsikt är av stor betydelse för min undersökning. 28 respondenter besvarade 

enkäten, därmed blev svarsfrekvensen 58 %. 

2.7  Undersökningsdesign 

Enligt Bryman (2001) är en fallstudie en undersökningsdesign som går ut på en detaljerad 

och ingående analys av ett enda fall, exempelvis en individ, organisation eller situation. 

Med tanke på att jag enbart inriktar mig på de anställda i yttre tjänst vid 

ordningsavdelningen vid polisstationen i Falun och Borlänge anser jag med hänvisning till 

Bryman (2001) att jag har en fallstudiedesign. Det kan dock vara svårt att veta om en 

undersökning som uteslutande grundar sig på kvantitativa metoder skall uppfattas som en 

fallstudie eller tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign är enligt Bryman (2001) en 

undersökningsdesign som inbegriper insamling av data om mer än ett enda fall (ofta många 

fler) och vid ett visst tillfälle i syfte att få fram kvantitativa och kvalitativa data som rör en 

eller flera variabler som sedan analyseras för att man ska kunna upptäcka olika variations- 

och sambandsmönster. Det som talar för att det inte är en tvärsnittsdesign är att man i en 

tvärsnittsdesign samlar in data från mer än ett fall för att kunna upptäcka mönster när det 

gäller olika slags samband (2001).  Data samlas in från två olika polisstationer men jag ser 

dem ändå som en och samma studie.   
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2.8  Metodkritik 

 

I metodkritiken redogör jag för vilka brister som kan förekomma i undersökningen.  

 

2.8.1  kritik 

 

 Kritik gällande enkätundersökningens tillförlitlighet: då enbart 28 av 50 individer 

besvarade enkäten kan jag inte säga att alla anställda i yttre tjänst vid polisstationen 

i Falun och Borlänge är representerade i undersökningen. Det är svårt att veta vilka 

individer som valde att inte svara på enkäten och vilka åsikter de har, skulle deras 

deltagande ändra resultatet? Risken finns att många viktiga och intressanta åsikter 

faller bort, men jag anser ändå att representationen är tillräckligt stor för att 

undersökningen skall vara möjlig att genomföra.  

 Kritik gällande att enkäten är utformad för personal med en fast arbetsplats då vissa 

frågor kan vara svåra att besvara för anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen 

eftersom deras arbetsplats kan vara både inne på polisstationen och i radiobilen. 

 Kritik gällande övriga källor: många uppfattar Internet som en opålitlig källa då 

informationen ständigt förändras, sidor som ej uppdateras eller plockas bort. Jag 

anser dock att jag har använt mig av tillförlitliga Internetkällor. Internetkällorna är 

hämtade från Polisen som är en myndighet, Högskolan Dalarna som ligger under 

Högskoleverket och genomför vetenskapligt baserad forskning samt 

Näringslivets Ekonomifakta AB som ägs av Svenskt Näringsliv.  
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3 Referensram 

I detta kapitel redogör jag för de teorier som jag anser är relevanta för min undersökning. 

3.1  Att…-projektet 

Tecken på framtida förändringar i befolkningens sammansättning med många äldre och få i 

arbetsför ålder, samt tydliga signaler från företag om svårigheter att rekrytera medarbetare, 

gjorde att Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet startade ett gemensamt 

forskningsprojekt 2001 med stöd från EU strukturfonder och regionala aktörer. Målet var 

att utveckla attraktiva arbetsplatser, öka möjligheterna till rekrytering av personal samt att 

utveckla en kunskapsmiljö kring Attraktivt arbete. Arbetet utmynnade bland annat i en 

modell som beskriver vad ett attraktivt arbete är. Ur modellen skapades ett frågeverktyg 

(enkät) och en process för att starta ett förändringsarbete – ”attraktivt arbete”. För 

långsiktig och hållbar tillväxt är det viktigt att arbeta för ett mer Attraktivt Arbete i syfte att 

behålla, locka och utveckla sin personal. (Att…informerar, Nr 3 2006)  

 

För att skapa ett attraktivt arbete är det viktigt att utgå ifrån dem som arbetar där, 

verksamhetens långsiktiga mål och den egna arbetsplatsens förutsättningar. Metoden ger en 

bild av personalens uppfattning om hur de ser på ett attraktivt arbete och hur de upplever 

sitt nuvarande arbete. Modellen som metoden bygger på har utvecklats med hjälp av 

intervjuer med ett stort antal anställda på olika typer av arbetsplatser. I samarbete med 

Värdeskaparna (de intervjuade personerna) har det webbaserade frågeverktyget "Frågor om 

attraktivt arbete" utvecklats. Verktyget finns sedan sommaren 2008 färdigt att användas. 

(Tema Arbetsliv& Högskolan Dalarna)    

 

Genom konkreta aktiviteter och utveckling har Högskolan Dalarna tillsammans med företag 

och organisationer byggt Tema Arbetsliv – en kompetensmiljö för Attraktivt Arbete. Tema 

Arbetsliv utvecklar arbetssätt och metoder i samverkan med arbetsplatser i olika branscher, 

som kan användas av alla som är intresserade av att bidra till att behålla, engagera och 

attrahera medarbetare. (Tema Arbetsliv & Högskolan Dalarna)    
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Alla kan arbeta för ett attraktivare arbete. Det viktigaste är inte var man börjar utan att man 

börjar. Erfarenheten är att delaktighet, bred förankring och att se möjligheter, har stor 

betydelse för resultatet. Arbetet är en långsiktig investering i både arbetsställe och personal. 

Att börja arbeta med frågeverktyget är ett effektivt sätt att få en bild av nuvarande och 

önskad situation, samtidigt som man gör ett gemensamt avstamp inför utvecklingsarbetet. 

(Att…informerar, Nr 3 2006) 

 

3.1.1 Vad är ett attraktivt arbete? 

 

Vad är ett attraktivt arbete? ”Det beror på” är sannolikt det korta svaret på frågan. Det beror 

på vem du frågar, när du frågar och sannolikt också på i vilket sammanhang frågan ställs. 

Eftersom frågan utgår från vad den enskilde personen värderar finns det inget entydigt svar 

på vad ett attraktivt arbete är. Inte heller är det så enkelt som att det finns några få 

avgörande faktorer, även om vissa troligen är viktigare än andra. De faktorer som gör ett 

arbete attraktivt kan indelas i tre olika kategorier – attraktivt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Kategorierna innehåller i sin 

tur olika delar. (Att…informerar,  Nr 13 februari 2004)  

 

Figur 3. Kategorier och dimensioner i ett attraktivt arbete efter den slutliga analysen. 

(Åteg, M., Hedlund, A & Pontén, B, 2004, sid. 35). 
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3.1.2 Attraktivt arbetsinnehåll 

 

De faktorer som ingår i attraktivt arbetsinnehåll innefattar vad den anställde gör och hur 

arbetet utförs. Det inbegriper arbetstakt, att det förekommer fysisk aktivitet, praktiskt arbete 

och tankearbete, känsla av förtrogenhet, att ha handlingsfrihet samt att arbetet är varierat. 

Ett exempel är att arbetstakten ska vara hög, men med lugnare perioder för reflektion och 

återhämtning, samt tillfälle till pauser. I modellen innebär praktiskt arbete att man får jobba 

med händerna och vara skapande genom att få använda sin förmåga till att producera något 

nytt eller något speciellt. Tankearbete kan ingå i själva arbetsuppgiften, t.ex. att 

tillverka en produkt utifrån en ritning, genom att lösa akuta problem, lära nytt eller utveckla 

verksamheten. Därtill är det positivt om detta kan göras tillsammans med arbetskamrater 

och/eller ledning. Variation kan uppnås genom arbetsrotation mellan olika arbetsmoment, 

förnyade arbetsuppgifter och flexibilitet när det gäller utförandet av arbetet. (Nr 13 februari 

2004) 

 

 

Figur 4. Dimensioner i kategorin attraktivt arbetsinnehåll. (Åteg, M., Hedlund, A & 

Pontén, B. 2004, sid. 36). 

 

3.1.3  Arbetstillfredsställelse 

 

I arbetstillfredsställelse ingår den anställdes upplevelser av att utföra arbetet (se figur 5). 

Det innebär att känna sig eftertraktad, få erkänsla, känna stimulans, känsla av status samt de 

resultat som arbetet ger. De anställda kan känna sig eftertraktade utifrån att ha en 

efterfrågad kompetens, att det de gör är viktigt samt att de känner sig behövda. Egen 

upplevelse av att ha utfört ett bra arbete ger inre erkänsla, medan uppskattning från andra 

såsom ledning, arbetskamrater och kunder leder till yttre erkänsla. Det kan komma från att 

arbetet i sig är intressant. Ett exempel på resultat av arbetet är från en skylttillverkning där 

den anställde sa ”ingen skylt är den andra lik”. Förutom olika produkter, är direkta och 
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synliga resultat, känsla av sammanhang samt konkreta resultat faktorer som bidrar till 

arbetets attraktivitet. (Nr 13 februari 2004) 

 

 

Figur 5. Dimensioner i kategorin arbetstillfredsställelse. (Åteg, M., Hedlund, A & 

Pontén, B. 2004, sid. 38) 

 

3.1.4 Attraktiva arbetsförhållanden 

 

I attraktiva arbetsförhållanden ingår faktorer som är gemensamma för alla anställda på 

företaget. Däri ingår lönens, arbetstidens, organisationens och den fysiska arbetsmiljöns 

utformning, arbetsplatsens lokalisering, typ av ledarskap, möjlighet till social kontakt, att 

utrustningen är adekvat, hur relationerna fungerar samt att man känner lojalitet. (Nr 13 

februari 2004) 

 

 

Figur 6. Dimensioner i kategorin attraktiva arbetsförhållanden. (Åteg, M., Hedlund, 

A & Pontén, B. 2004, sid. 40). 

 

 

 

 



Rapport nr. 544 

 11 

 

4  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska studien. Studien är en 

enkätundersökning som behandlar attraktivt arbete. Enkäten delades ut till samtliga 

anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen på polisstationen i Falun och Borlänge, 

vilket utgjorde 50 individer. 

4.1 Svarsfrekvens 

Enkäten skickades ut till 50 individer, 28 svarade på enkäten. Svarsfrekvensen blev därmed 

58 %. 

4.2 Resultat från enkätundersökningen 

På frågan hur viktigt är ditt arbete för dig blev svaret följande: 

 

1. En av de minst viktiga sakerna i mitt liv 0 %  

2. 8 %  

3. 35 %  

4. 42 %  

5. En av de mest viktiga sakerna i mitt liv 15 %  

 

Vilken är den främsta anledningen till att du arbetar? 

 

Materiella framsteg och hög levnadsstandard 0 % 

Försörjning och överlevnad 56 % 

Självförverkligande och livskvalité 44 % 

 

I vilken utsträckning tycker du att ditt nuvarande arbete är attraktivt? 

 

1 Inte alls 0 % 

2. 4 % 

3. 22 % 

4. 44 % 

5. Helt och hållet 30 % 
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Enkäten har utöver dessa tre frågor tre olika kategorier av frågor: attraktivt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Kategorierna innehåller i sin tur 22 

olika dimensioner som i sin tur består av ett 87 kvaliteter.  

 

Í enkäten får respondenten svara på varje fråga med att ange en siffra mellan 1-5. 

1= inte alls 

5= helt och hållet 

 

Respondenten ska läsa påståendet och svara med 1-5 i två olika kolumner, kolumn ett 

handlar om personen tycker att påståendet är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt eller 

inte. Kolumn två handlar om hur väl det överensstämmer med det nuvarande arbetet. I 

tabell 1-3 presenteras resultatet från de 22 olika dimensionerna sett ur attraktivitet, 

nuvarande arbetssituation samt differensen mellan attraktivt och nuvarande arbetssituation. 

Om differensen är hög betyder det att personalen inte är helt nöjd.  

 

Om vi ser till vad personalen i yttre tjänst vid ordningsavdelningen på stationerna i 

Borlänge och Falun anser vara viktigast för att ett arbete ska vara attraktivt framgår att de 

värdesätter relationer allra högst, därefter kommer stimulans och lojalitet.  Samtliga 22 

dimensioner ligger över medel då det lägsta värdet är 3.2, detta innebär att de anser 

samtliga dimensioner vara relativt viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt.  
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Tabell 1. 

 

Sorterat efter mest attraktivt: 

 

 Attraktivt Nuvarande Differens 

Relationer 4,746667 4,38 0,366667 
Stimulans 4,540556 4,090256 0,4503 
Lojalitet 4,538333 4,278333 0,26 
Eftertraktad 4,403333 3,644615 0,758718 
Social kontakt 4,36 4,432 +0,072 
Arbetstakt 4,325 3,850833 0,474167 
Ledarskap 4,298575 3,16806 1,130515 
Tankearbete 4,296 3,824 0,472 
Lön 4,19 1,997083 2,192917 
Fysisk aktivitet 4,18 3,74 0,44 
Resultat 4,11 3,365385 0,744615 
Adekvat utrustning 4,028846 3,14067 0,888176 
Erkänsla 3,973861 2,910769 1,063092 
Lokalisering 3,937586 3,283252 0,654334 
Variation 3,92 3,44 0,48 
Fysisk arbetsmiljö 3,898148 2,731481 1,166667 
Företaget 3,888889 3,04359 0,845299 
Arbetstid 3,864198 2,777778 1,08462 
Status 3,841111 3,708205 0,132906 
Praktiskt arbete 3,7775 3,205833 0,571667 
Förtrogenhet 3,416923 3,012821 0,404102 
Handlingsfrihet 3,2 2,5 0,7 
 

 

Den nuvarande arbetssituationen visar att de anställda är mest nöjd med den sociala 

kontakten, relationer, lojalitet och stimulans. De dimensioner som har fått lägst värden är 

lönen, handlingsfriheten, fysisk arbetsmiljö, arbetstid och erkänsla. Att ett värde är lågt 

behöver inte innebära att det är dåligt i kolumnen nuvarande arbetssituation, det beror på 

om dimensionen är viktig för att arbetet ska vara attraktivt eller inte, differensen ska inte 

vara för stor.  
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Tabell 2. 
 
Sorterat efter Nuvarande situation: 
 

 Attraktivt Nuvarande Differens 
 
Social kontakt 4,36 4,432 +0,072 

Relationer 4,746667 4,38 0,366667 

Lojalitet 4,538333 4,278333 0,26 
Stimulans 4,540556 4,090256 0,4503 
Arbetstakt 4,325 3,850833 0,474167 
Tankearbete 4,296 3,824 0,472 
Fysisk aktivitet 4,18 3,74 0,44 
Status 3,841111 3,708205 0,132906 
Eftertraktad 4,403333 3,644615 0,758718 
Variation 3,92 3,44 0,48 
Resultat 4,11 3,365385 0,744615 
Lokalisering 3,937586 3,283252 0,654334 
Praktiskt arbete 3,7775 3,205833 0,571667 
Ledarskap 4,298575 3,16806 1,130515 
Adekvat utrustning 4,028846 3,14067 0,888176 
Företaget 3,888889 3,04359 0,845299 
Förtrogenhet 3,416923 3,012821 0,404102 
Erkänsla 3,973861 2,910769 1,063092 
Arbetstid 3,864198 2,777778 1,08462 
Fysisk arbetsmiljö 3,898148 2,731481 1,166667 
Handlingsfrihet 3,2 2,5 0,7 
Lön 4,19 1,997083 2,192917 
 
 

Differensen mellan vad personalen i yttre tjänst vid ordningsavdelningen på stationerna i 

Falun och Borlänge anser vara ett attraktivt arbete och hur deras nuvarande arbetssituation 

ser ut visar att personalen är minst nöjd med är lönen, de anser att lönen är väldigt viktig för 

att arbetet vara attraktivt men den nuvarande situationen ligger långt under 

attraktivitetsvärdet. Andra dimensioner där differensen är hög är fysisk arbetsmiljö, 

ledarskap, arbetstid och erkänsla. Social kontakt är en dimension där personalen anser att de 

har kanske lite mer social kontakt än de behöver för att arbetet ska vara attraktivt.  
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Tabell 3.  
 
Sorterat efter störst differens: 
 

 Attraktivt Nuvarande Differens 
Lön 4,19 1,997083 2,192917 
Fysisk arbetsmiljö 3,898148 2,731481 1,166667 
Ledarskap 4,298575 3,16806 1,130515 
Arbetstid 3,864198 2,777778 1,08462 
Erkänsla 3,973861 2,910769 1,063092 
Adekvat utrustning 4,028846 3,14067 0,888176 
Företaget 3,888889 3,04359 0,845299 
Eftertraktad 4,403333 3,644615 0,758718 
Resultat 4,11 3,365385 0,744615 
Handlingsfrihet 3,2 2,5 0,7 
Lokalisering 3,937586 3,283252 0,654334 
Praktiskt arbete 3,7775 3,205833 0,571667 
Variation 3,92 3,44 0,48 
Arbetstakt 4,325 3,850833 0,474167 
Tankearbete 4,296 3,824 0,472 
Stimulans 4,540556 4,090256 0,4503 
Fysisk aktivitet 4,18 3,74 0,44 
Förtrogenhet 3,416923 3,012821 0,404102 

Relationer 4,746667 4,38 0,366667 

Lojalitet 4,538333 4,278333 0,26 
Status 3,841111 3,708205 0,132906 
Social kontakt 4,36 4,432 +0,072 
 

 

Av de 87 kvaliteterna har följande angivits som viktigast för att ett arbete ska vara 

attraktivt: det finns arbetskamrater på min arbetsplats, jag känner lojalitet med mina 

arbetskamrater, jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats, vi har humor 

(skrattar och har roligt), vi hjälps åt och stödjer varandra, vi har en bra laganda, vi är ärliga 

mot varandra, vi är öppna mot varandra, jag umgås med arbetskamrater i arbetet, jag har 

intressanta arbetsuppgifter, jag har förtroende för min närmaste chef, min närmaste chef har 

förtroende för mig, jag får lära nytt, jag tycker det jag gör är viktigt, kommunikationen med 

min närmaste chef fungerar bra, mitt arbete är utvecklande, jag har en tillräcklig lön, jag 

känner att jag gör ett bra arbete. Samtliga av dessa kvaliteter hade ett värde över 4.5. 

Enbart 26 av 87 kvaliteter hade ett värde under 4.0. Två kvaliteter hade ett värde under 3.0, 

dessa var: jag organiserar och styr andras arbete och jag vet vad som väntar mig under 

arbetsdagen. Andra kvaliteter med lägre värde var: Mitt arbete gör att andra människor 

uppfattar att jag har hög status, jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar 

utvalda speciellt åt mig, jag får förmåner vid sidan av mina arbetsuppgifter, arbetsplatsen 

ligger i en tilltalande omgivning, jag vet när min arbetsdag börjar och slutar, jag får extra 
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uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar. 

Dessa hade ett värde under 3.5.  

När man tittar på de olika kvaliteterna gällande den nuvarande arbetssituationen ser man att 

21 kvaliteter har ett värde över 4.0, dessa är: det finns arbetskamrater på min nuvarande 

arbetsplats, jag känner lojalitet med mina arbetskamrater, jag umgås med arbetskamrater i 

arbetet, jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats, jag umgås med 

arbetskamrater på raster, vi har humor (skrattar och har roligt), min anställning känns trygg, 

vi hjälps åt och stödjer varandra, jag har intressanta arbetsuppgifter, vi har en bra laganda, 

jag får tänka för att utföra mina arbetsuppgifter, jag träffar andra människor på 

arbetsplatsen förutom arbetskamrater, vi är ärliga mot varandra, jag får lära nytt, jag tycker 

det jag gör är viktigt, jag tillåts lösa problem i mitt arbete, jag känner lojalitet med min 

arbetsplats, mitt arbete är intensivt men innehåller också lugna perioder och pauser, jag får 

uppskattning från mina arbetskamrater, vi är öppna mot varandra.  

Fem kvaliteter hade ett värde under 2.0, dessa är: min lön har en hög nivå, jag får extra 

uppskattning för mitt arbete genom belöningar utvalda speciellt åt mig, jag har en tillräcklig 

lön, jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad 

jag presterar, min prestation påverkar min lön. 19 kvaliteter har ett värde under 3.0, dessa 

är: jag får förmåner vid sidan av mina arbetsuppgifter, jag vet när min arbetsdag börjar och 

slutar, jag organiserar och styr andras arbete, det går bra för företaget, jag vet vad som 

väntar mig under arbetsdagen, det sker en medveten och nytänkande utveckling av 

företaget, det är rent i lokalerna, på min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som 

skiljer sig från det dagliga arbetet, utrustningen är modern, luften är bra, lokaler och 

inredning är bra, jag är med och utvecklar verksamheten, jag har inflytande och är delaktig i 

verksamheten på min arbetsplats, min lön ökar successivt, jag får återkommande 

information om verksamheten på företaget, jag organiserar och styr mitt arbete, kostnaden 

till och från arbetet är låg, jag har möjlighet att avancera, min närmaste chef delegerar 

ansvar och befogenheter till mig.  

När man tittar på differensen mellan vad personalen anser vara viktigt för att ett arbete ska 

vara attraktivt och den nuvarande arbetssituationen ser man att två kvaliteter har en 

differens på över 2.0, dessa är. Jag har en tillräcklig lön och min lön har en hög nivå. 

Utöver dessa två har 24 kvaliteter en differens på över 1.0. 1, dessa är: min prestation 
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påverkar min lön, det sker en medveten och nytänkande utveckling av företaget, min lön 

ökar successivt, jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar utvalda 

speciellt åt mig, det går bra för företaget, jag får extra uppskattning för mitt arbete genom 

belöningar vars storlek beror på vad jag presterar, det är rent i lokalerna, utrustningen är 

modern, luften är bra, jag vet när min arbetsdag börjar och slutar, min närmaste chef 

uppmuntrar mig, jag får uppskattning från min närmaste chef, jag har inflytande på och är 

delaktig i verksamheten på min arbetsplats, jag får förmåner vid sidan av mina 

arbetsuppgifter, min närmaste chef delegerar ansvar och befogenheter till mig, kostnaden 

för resorna till och från arbetet är låg, jag har möjlighet att avancera, lokaler och inredning 

är bra, jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten, jag är med och 

utvecklar verksamheten, på min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig 

från det dagliga arbetet, på min arbetsplats finns en kreativ anda och nyfikenhet att prova 

nytt i det dagliga arbetet, min närmaste chef har förtroende för mig, jag får återkommande 

information om verksamheten på företaget.  
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5 Analys 

 

När man ser till de 22 dimensionerna har svaren visat att de anställda anser att samtliga 

dimensioner är relativt viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt. Den dimension som hade 

det lägsta värdet var handlingsfrihet och låg på 3,2. Det är svårt att analysera vad som anses 

som mer eller mindre attraktivt eftersom värdena är så pass höga i samtliga dimensioner. 

Om jag drar en gräns vid 4.0 finns 12 dimensioner ovanför det gränsvärdet, dessa är: 

relationer, stimulans, lojalitet, eftertraktad, social kontakt, arbetstakt, ledarskap, 

tankearbete, lön, fysisk aktivitet, resultat och adekvat utrustning, i den nämnda ordningen. 

Dessa dimensioner är de viktigaste för att ett arbete ska vara attraktivt för de anställda i 

yttre tjänst vid ordningsavdelningen på polisstationerna i Falun och Borlänge. Detta innebär 

dock inte att de andra är oviktiga.  

Gällande de anställdas nuvarande arbetssituation minskar antalet dimensioner som ligger 

över värdet 4.0 från 12 dimensioner till fyra dimensioner, dessa är social kontakt, relationer, 

lojalitet och stimulans, i den nämnda ordningen. Dessa fyra ligger samtliga i topp fem på 

vad de anställda anser vara viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt.  

Vid differensen mellan vad som anses vara viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och 

nuvarande arbetssituationen ser man att differensen mellan dessa fyra dimensioner (social 

kontakt, relationer, lojalitet och stimulans) är relativt låg, samtliga återfinns på plats 16 och 

neråt. Detta tyder på att personalen är nöjd med de fyra dimensionerna social kontakt, 

relationer, lojalitet och stimulans.  

Om man ser till de dimensioner som har störst differens får man en inblick i vilka områden 

de anställda tycker är i behov av förbättring. Om jag drar en gräns där differensen 

överstiger 1.0 återstår fem dimensioner, dessa är: lön, fysisk arbetsmiljö, ledarskap, 

arbetstid och erkänsla, i den nämnda ordningen.  

Det som man tydligast kan urskilja från svaren är att de anställda är mest missnöjd med 

dimensionen lön som har en differens på 2,192917. De anställda tycker att lönen är väldigt 

viktig (4,19) för att arbetet ska vara attraktivt men den nuvarande situationen uppfyller inte 

de anställdas önskemål (1,9970839).  

 



Rapport nr. 544 

 19 

 

Dimensionen ledarskap är även den värderad som väldigt viktig för att ett arbete ska vara 

attraktivt (4,298575) men den nuvarande situationen når inte upp till den nivån (3,16806), 

även om den nuvarande situationen inte är katastrofal i förhållande till attraktiviteten 

(differens 1,130515) skulle ledarskapet kunna förbättras för att öka attraktiviteten för 

personalen i yttre tjänst vid ordningsavdelningen på polisstationerna i Borlänge och Falun.  

 

När man ser till vilken typ av kvaliteter som är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt 

ser man att det allra viktigaste är arbetskamrater och relationen till dem, de nio högsta 

värdena rörde detta. Ömsesidigt förtroende gällande den närmaste chefen och 

kommunikationen med honom/henne bedöms som viktigt. Personalen tycker även att det är 

viktigt att arbetet är intressant och utvecklande samt att man får lära sig nya saker. Det är 

viktigt att känna att det man gör är viktigt och att känna att man gör ett bra arbete. Det är 

även viktigt att ha en tillräcklig lön. 

 

Ser man till kvaliteternas värde i deras nuvarande situation är personalen nöjd med 

arbetskamrater och relationen till dem, de anser att arbetet är intressant, att det de gör är 

viktigt och att de får lära sig nya saker. De tillåts lösa problem i sitt arbete och de får tänka 

för att utföra sina arbetsuppgifter. Personalen upplever anställningstrygghet, de tycker att 

arbetet är intensivt men att det även innehåller lugna perioder och pauser, de känner lojalitet 

med arbetsplatsen. 

 

De kvaliteter som personalen inte tycker stämmer in på deras nuvarande arbetssituation är 

att lönen är tillräckligt hög eller att de kan påverka lönen genom prestationer. De får ingen 

uppskattning för sitt arbete genom belöningar som är speciellt utvalda åt dem eller 

prestationsberoende, de vet inte när deras arbetsdag börjar och slutar eller vad som väntar 

dem under arbetsdagen, de anser inte att det går särskilt bra för företaget eller att det sker en 

medveten och nytänkande utveckling av företaget, de anser att det inte är rent i lokalerna, 

att luften är dålig och att lokalerna och inredningen brister, utrustningen är inte vidare 

modern.  Personalen inser inte att de i stor mån är med och utvecklar verksamheten, att de 

inte har inflytande och delaktighet i verksamheten eller att de får återkommande 

information om verksamheten. De organiserar och styr vare sig sitt egna eller andras arbete. 

Den närmaste chefen delegerar inte ansvar och befogenhet i någon större utsträckning och 

de anser inte sig ha stor möjlighet att avancera. De anser inte att det förekommer sociala 
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aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet, de anser även att kostnaden till och från 

arbetet inte är låg.  

 

Gällande differensen mellan kvaliteterna för vad personalen anser vara viktigt för att ett 

arbete ska vara attraktivt och den nuvarande arbetssituationen ser man att det största 

missnöjet ligger i lönen, samtliga kvaliteter som rörde lönen hade en stor differens. Det 

visar även att relationen mellan anställd och närmaste chef skulle kunna förbättras gällande 

förtroende, uppmuntran, uppskattning och delegering av ansvar och befogenheter. Ett 

missnöje finns gällande lokaler, att det inte är rent, att luften är dålig, att inredningen inte är 

den bästa samt att utrustningen inte är modern. Personalen känner inte att de har så stort 

inflytande och delaktighet i verksamheten som de önskar, de är inte med och utvecklar 

verksamheten, de känner även att de inte får återkommande informationen om 

verksamheten på arbetsplatsen, de saknar en möjlighet att avancera. Det sker inte en 

medveten och nytänkande utveckling av företaget, det finns ingen kreativ anda och 

nyfikenhet att prova nytt i det dagliga arbetet. Personalen skulle vilja veta när arbetsdagen 

börjar och slutar i större utsträckning än den nuvarande situationen. De anser även att 

kostnaden för resorna till och från arbetet inte är låg. De önskar även att de kunde se att 

resultatet av deras arbete har betydelse för helheten. Personalen skulle även se att det 

förekom lite mer sociala aktiviteter som skiljer sig från det dagliga arbetet. 

En kvalitet som personalen inte anser vara relativt viktig för att ett arbete ska vara attraktiv 

är belöningar och förmåner, dock finns det en differens på över 1.0 vilket innebär att 

personalen skulle önska lite mer av denna kvalitet även om det inte är direkt viktigt för att 

arbetet ska vara attraktivt.  

På frågan om hur attraktivt de anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen i Borlänge 

och Falun anser sitt nuvarande arbete vara kan man utläsa att de flesta anser att arbetet är 

väldigt attraktivt. Ingen anser att arbetet inte är attraktivt alls, endast 4 % anser att det har 

värdet 2, 22 % anser att det har värdet 3, alltså medelattraktivt, 30 % anser att det är helt 

och hållet attraktivt. Det innebär att 96 % anser att deras arbete är medelattraktivt eller 

högre, 74 % anser att arbetet har värdet 4 eller 5.  
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6 Slutsatser  

Eftersom den svenska arbetsmarknaden i dagsläget befinner sig i en osäker period med 

ökad arbetslöshet är det lätt att fastna i nuet och inte blicka framåt, risken är då att de 

företag och myndigheter som inte har förberett sig på den framtida förväntade 

arbetskraftbristen inte står motståndskraftig mot de företag och myndigheter som har 

förberett sig genom att kunna erbjuda ett attraktivt arbete samt de mest tilltalande 

arbetsplatserna.  

Polisen är en myndighet som likt andra aktörer på arbetsmarknaden behöver förbereda sig 

inför den förväntade arbetskraftbristen, detta genom att utreda vad poliser runt om i landet 

anser utgöra ett attraktivt arbete. ”Att…-projektets” enkät är ett verktyg för att mäta 

attraktiviteten i polisyrket och avgöra vilka faktorer som är viktiga för att polisyrket ska 

betraktas som attraktivt för de anställda.  

 

Genom min studie bland de anställda i yttre tjänst vid ordningsavdelningen på 

polisstationerna i Borlänge och Falun har jag fått en uppfattning om vad dessa individer 

anser vara viktigt för att deras arbete ska vara attraktivt. 

 

Resultatet visar att samtliga dimensioner är viktiga för att de anställda ska anse att ett arbete 

är attraktivt, samtliga dimensioner ligger över medel. De dimensioner som de anställda 

ansåg vara de allra viktigaste är: relationer, stimulans, lojalitet, eftertraktad, social kontakt, 

arbetstakt, ledarskap, tankearbete, lön, fysisk aktivitet, resultat och adekvat utrustning.  

 

De kvaliteter som gör ett arbete attraktivt är arbetskamrater och relationen till dem, 

förtroende och en bra kommunikation med den närmaste chefen, arbetet ska även vara 

intressant, utvecklande och ge en möjlighet att få lära sig nya saker. En känsla av att det 

man gör är viktigt och att man gör ett bra arbete. Lönen är en avgörande faktor för att ett 

arbete ska vara attraktivt.  

 

De dimensioner som de anställda är mest nöjd med i sin nuvarande arbetssituation är social 

kontakt, relationer, lojalitet och stimulans.  
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De anställda är utan tvekan nöjd med arbetskamraterna och relationen till dem, samtliga 

kvaliteter gällande detta fick väldigt höga värden. De anser att arbetet är intressant, att det 

de gör är viktigt och att de får lära sig nya saker. De tillåts lösa problem i sitt arbete och de 

får tänka för att utföra sina arbetsuppgifter. Personalen upplever anställningstrygghet, de 

tycker att arbetet är intensivt men att det även innehåller lugna perioder och pauser, de 

känner lojalitet med arbetsplatsen. 

 

Det de anställda inte är nöjd med är lönen, samtliga kvaliteter som berörde lönen fick ett 

lågt värde och en hög differens. Uppskattning för sitt arbete genom belöningar speciellt 

utvalda för individen och belöningar som är prestationsberoende önskas i större 

utsträckning, även förmåner vid sidan av arbetsuppgifterna.  

När man ser till kvaliteter gällande den närmaste chefen ser man att detta är bland det 

viktigaste för att ett arbete ska vara attraktivt. Även om den nuvarande situationen visar att 

värdena i de flesta fall ligger över medel så har de anställda angett väldigt höga värden på 

de här kvaliteterna för att ett arbete ska vara attraktivt. Det som är i störst behov av 

förbättring är uppmuntring, uppskattning, förtroendet för den anställde samt delegering av 

ansvar och befogenheter.  

De anställda anser att lokalerna kan vara renare och bättre, även inredningen. Utrustningen 

borde vara bättre. Luften är dock relativt bra.  

De anställda vill i större utsträckning veta när deras arbetsdag börjar och slutar, kunna se att 

resultatet av deras arbete har betydelse för helheten i en större utsträckning. De vill även att 

möjligheten att avancera ska vara bättre. 

De tycker att kreativiteten och nyfikenheten att prova nytt i det dagliga arbetet kan vara 

större samt att de önskar att de hade större inflytande på och delaktighet i verksamheten på 

arbetsplatsen, de skulle i större grad vilja vara med och utveckla verksamheten och få mer 

återkommande information om verksamheten.  

Personalen anser att kostnaden för resorna till och från arbetet är för hög. 

Det skulle även kunna förekomma fler sociala aktiviteter på arbetsplatsen som skiljer sig 

från det dagliga arbetet.  
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7 Rekommendationer och förslag 

Min rekommendation till de fackliga representanterna i Dalarna samt ledningen för 

polisstationerna i Falun och Borlänge är att titta närmare på lönefrågan, missnöjet är 

markant bland de anställda i yttre tjänst vid polisstationerna i Falun och Borlänge. Jag 

skulle även rekommendera att utveckla relationen mellan de anställda och den närmaste 

chefen, de anställda vill känna sig uppskattade och få mer ansvar och befogenheter. Jag 

förstår dock att vissa befogenheter inte går att delegera inom polisväsendet. Förbättra 

kommunikationen på arbetsplatsen och informera de anställda om vad som händer i 

verksamheten, få de anställda att känna sig delaktiga. Även om saker och ting inte är direkt 

dåliga på arbetsplatsen så ska man alltid sträva efter att förbättra arbetsmiljön och 

arbetsförhållandena för de anställda.  

 

Ett uppdrag för huvudskyddsombudet är att se till att lokalerna är i bra skick och rena. 

Utrustningen är av stor betydelse i polisyrket, därför bör även frågan lyftas bland 

personalen vad man anser bör förbättras på denna punkt.   

Ett positivt resultat är att personalen trivs med varandra och att det är en bra stämning på 

arbetsplatsen, de flesta tycker att arbetet är väldigt attraktivt. Det är viktigt att arbeta för att 

bibehålla den positiva stämningen bland personalen. Man kanske kan ordna fler sociala 

aktiviteter för personalen som inte är arbetsrelaterat eftersom det efterlyses.  

Slutligen anser jag att samtliga polismyndigheter i Sverige bör genomföra en undersökning 

bland sina anställda med hjälp av ”Att…projektets” enkät och tillsammans göra en nationell 

sammanställning för att på vetenskaplig bas kunna avgöra vad som gör polisyrket attraktivt.  
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Bilaga 2 Information om Polismyndigheten Dalarna 

Polismyndigheten Dalarna omfattar Dalarnas län.  

I Dalarna finns 15 medelstora till små kommuner med totalt ca 270 000 

invånare. Residentstaden Falun är störst med 55 000 invånare. (Dangardt, S, 2008-03-13 

 

Polismyndigheten Dalarna får varje år mottaga cirka 30 000 anmälningar och cirka 45 000 

händelserapporter upprättas. Myndigheten har cirka 600 anställda, varav 460 poliser. 

(Dangardt, S, 2008-03-13) 

Polisverksamheten i Dalarna ska hantera allt från grov organiserad brottslighet och 

storstadsproblematik till att upprätthålla en rimlig service i ren glesbygd. 

Organisation 

 

(Polisen.se, 2008-03-17) 
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Ordningsavdelningen 

 

Ordningsavdelningen innefattar sex samordningsområden (samo) med en egen chef som 

ansvarar för verksamheten inom sitt område. Dessutom ingår tre länsenheter. 

 

Samordningsområde Kommuner 

Avesta Avesta, Hedemora 

Borlänge Borlänge, Gagnef, Säter 

Falun Falun 

Ludvika Ludvika, Smedjebacken 

Malung Malung, Vansbro 

Mora Mora, Leksand, Orsa, Rättvik, Älvdalen 

Länsenheter 

Länskommunikationscentralen (LKC) 

Trafikpolisen 

Hundenheten 

 

(Lindblom, J. 2008-03-17)  
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Följande frågor är framtagna för att ge ett underlag till utveckling av Attraktivt arbete. 
Frågorna handlar om dels vad som gör ett arbete attraktivt för Dig, dels hur attraktivt 
Du finner Ditt nuvarande arbete.  
 
Frågorna baseras på en modell av vilka kvaliteter som kännetecknar ett Attraktivt 
arbete. Modellen har utvecklats med hjälp av intervjuer med anställda på olika typer 
av arbetsplatser. 
 
Inga namn eller annan form av information som gör att ett svar kan härledas till någon 
enskild person kommer att finnas med vid presentation av resultaten. För att 
resultaten ska bli så rättvisande som möjligt, är det önskvärt att så många som möjligt 
tar sig tid att fylla i formuläret, men ingen är tvingad att delta i undersökningen. 
 
Det tar ungefär 20 minuter att svara på frågorna. De är ställda så att Du tar ställning 
genom att sätta kryss i den ruta som bäst stämmer överens med vad Du tycker.  
Svara spontant, utan att tänka för länge! 
 
 
 
1) Hur viktigt är arbete för dig? 
 

En av de 
minst 
viktiga 

sakerna i 
mitt liv 

   En av de 
mest viktiga 

sakerna i 
mitt liv 

□ □ □ □ □ 
 
 
2) Vilken är den främsta anledningen till att du arbetar?  
 Välj ett av de tre alternativen. 
 

□ Försörjning och överlevnad 

□ Materiella framsteg och hög levnadsstandard 

□ Självförverkligande och livskvalité 
 
 
 

Frågorna har utformats vid Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna. Vi ansvarar inte 
för ändringar och tillägg, utan vårt samtycke. Har Du funderingar om frågorna och 
deras utformning kan Du kontakta: 
Högskolan Dalarna, Tema Arbetsliv, 781 88 Borlänge 
Telefon: 023-77 87 68            E-post: arbetsliv@du.se  

mailto:arbetsliv@du.se
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Tag ställning till vart och ett av nedanstående påståenden, både avseende i vilken 
utsträckning du tycker de är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt för dig och i 
vilken utsträckning du tycker de stämmer med hur du har det i ditt nuvarande arbete. 
Kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker.  
Svara spontant, utan att tänka för länge! 
 
3) I vilken utsträckning tycker Du följande… 
 

… är viktigt för att 
ett arbete ska vara 
attraktivt för dig? 
 

… stämmer med ditt 
nuvarande arbete? 

 
Arbetsförhållanden 

 
Inte 
alls 

 Helt 
och 

hållet 

 
Inte 
alls 

 Helt 
och 

hållet 
Arbetsplatsen ligger i en tilltalande omgivning. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har lätt att ta mig från arbetet till annat jag vill göra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har lätt att ta mig till och från arbetet. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Kostnaden för resorna till och från arbetet är låg. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Tiden det tar att komma till och från arbetet är kort. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag vet när min arbetsdag börjar och slutar. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har möjlighet att påverka min arbetstid. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag kan ta kortare ledigt om jag behöver. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Ljudnivån är bra där jag arbetar. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Lokaler och inredning är bra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Luften är bra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Det är rent i lokalerna. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag kan med den utrustning jag använder utföra ett bra arbete  
(till exempel maskiner, apparater, redskap och datorer). 

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□

 
□

 
□

Utrustningen är modern. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag kan med lagom fysisk arbetsbelastning utföra ett bra arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag kan med lagom mental arbetsbelastning utföra ett bra arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Det går bra för företaget (eller motsvarande inom skola, sjukvård 
och andra offentliga och privata verksamheter). 

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□

 
□

 
□

Min arbetsplats har en lämplig storlek. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min anställning känns trygg. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har möjlighet att avancera. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får förmåner vid sidan av mina arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får återkommande information om verksamheten på  
företaget (eller motsvarande inom skola, sjukvård och andra 
offentliga och privata verksamheter). 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □

Det sker en medveten och nytänkande utveckling av företaget. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
På min arbetsplats finns en kreativ anda och nyfikenhet att prova 
nytt i det dagliga arbetet. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har inflytande på och är delaktig i verksamheten på min 
arbetsplats. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har förtroende för min närmaste chef. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min närmaste chef har förtroende för mig. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min närmaste chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska 
utföra. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min närmaste chef delegerar ansvar och befogenheter till mig. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min närmaste chef uppmuntrar mig. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
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I vilken utsträckning tycker Du att följande … 
 

… är viktigt för att 
ett arbete ska vara 
attraktivt för dig? 
 

… stämmer med ditt 
nuvarande arbete? 

  
Inte 
alls 

 Helt 
och 

hållet 

 
Inte 
alls 

 Helt 
och 

hållet 
Jag känner lojalitet med företaget (eller motsvarande inom skola, 
sjukvård och andra offentliga och privata verksamheter). 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag känner lojalitet med min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag känner lojalitet med mina arbetskamrater. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Det finns arbetskamrater på min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag umgås med arbetskamrater i arbetet. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag umgås med arbetskamrater på raster. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag umgås med arbetskamrater på fritiden. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag träffar andra människor på arbetsplatsen, förutom 
arbetskamrater. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Vi har en bra laganda. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Vi är ärliga mot varandra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Vi är öppna mot varandra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Vi har humor (skrattar och har roligt). □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Vi hjälps åt och stöder varandra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har en tillräcklig lön. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min prestation påverkar min lön. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min lön ökar successivt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Min lön har en hög nivå. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Arbetsinnehåll     
Jag vet vad som väntar mig under arbetsdagen. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag är förtrogen med mitt arbete (vet vad och hur arbets-
uppgifterna ska göras). 

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□

 
□

 
□

Jag organiserar och styr mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag organiserar och styr andras arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag rör mig så att jag mår bra i mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag rör mig mellan olika ställen på min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får tänka för att utföra mina arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får lära nytt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag är med och utvecklar verksamheten. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag tillåts lösa problem i mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har ett tänkande skapande arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har ett praktiskt skapande arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag jobbar med händerna och använder mina praktiska 
färdigheter. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Mitt arbete är intensivt, men innehåller också lugna perioder 
och pauser. 

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□

 
□

 
□

I mitt arbete har jag tid för reflektion och återhämtning. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag roterar mellan olika arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag kan välja hur jag utför mina arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Mitt arbete förändras (arbetsuppgifterna utökas eller byts ut). □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
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I vilken utsträckning tycker Du att följande … 
 

… är viktigt för att 
ett arbete ska vara 
attraktivt för dig? 
 

… stämmer med ditt 
nuvarande arbete? 

 
Arbetstillfredsställelse 

 
Inte 
alls 

 Helt 
och 

hållet 

 
Inte 
alls 

 Helt 
och 

hållet 
Min kompetens är efterfrågad. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag känner mig behövd. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag tycker det jag gör är viktigt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Mitt arbete är positivt utmanande. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag har intressanta arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Mitt arbete är utvecklande. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag ser olika resultat av mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag känner att jag gör ett bra arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får uppskattning från min närmaste chef. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom 
arbetskamrater och närmaste chef. 

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□

 
□

 
□

Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars 
storlek beror på vad jag presterar. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar 
utvalda speciellt åt mig. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig 
från det dagliga arbetet. 

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□

 
□

 
□

Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög 
status. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □
Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
 
 
4) I vilken utsträckning tycker du att ditt nuvarande arbete är attraktivt? 

 
 

Inte alls    Helt och  
    hållet 

□ □ □ □ □ 
 
 
 

5) Övriga synpunkter 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Plats för specifika  
bakgrunds- eller tilläggsfrågor 
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