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Hej! 

 

Mitt namn är Karolina Johansson och läser ett program vid Mittuniversitetet i Sundsvall, 

som heter Projektledare med inriktning mot folkhälsovetenskap. Jag läser sista terminen nu 

och skall skriva mitt examensarbete i form av en C-uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att genom en enkätstudie undersöka självupplevd arbetssituation 

med tyngdpunkt på socialtstöd, ledarskap och stress  bland utredarna vid Polisen i 

Västernorrland. 

Resultaten från enkätstudien kommer att redovisas så att de svar ni lämnar inte kommer att 

kunna spåras till er personligen. Den uppsats jag kommer att skriva kommer att redovisas 

för Mittuniversitetet och Polisen Västernorrland. Det vill säga att er arbetsgivare inte 

kommer att få tillgång till den enkät ni ifyllt, eftersom enkäten kommer att skickas direkt till 

mig. 

Denna enkät är helt anonym och frivillig. De svar ni uppger kommer att behandlas och 

granskas av mig personligen med hjälp av ett dataprogram. Efter att materialet har 

analyserats och sammanställts kommer det att raderas, för att inte kunna spridas vidare. 

 
Har ni några frågor angående enkäten är ni välkomna att ringa eller mejla mig. 
 

Svaren mig tillhanda senast Torsdagen den 5 Maj 

 
 

Karolina Johansson 
Tel. 070- 282 44 63 

E-post. mariadotter@hotmail.com 
 
Handledare 
Björn Jakobsson 
070- 211 84 00
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Sätt ett kryss för det alternativ som stämmer överens med dig 
 
 
 
Man Kvinna 

    

 
 
 
 
 

Ålder 20-30 30-40 40-50 50-60 60-  

 
          

 
 
 
 
 
 
Arbetsplats 

  Härnösand  

  Kramfors, Sollefteå 

  Sundsvall, Timrå, Ånge 

  Örnsköldsvik 

  Länskrim. 
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Hur har du känt dig den senaste timmen?  
Svara genom att sätta ett kryss under det svarsalternativ som bäst motsvarar 
hur du känner dig.  
Tips: Fyll i snabbt utan att tänka efter alltför mycket. 
 

 Fråga 1 Inte alls  
Knappast 
alls  Något Ganska Mycket 

Mycket, 
mycket 

Avslappad             

Aktiv             

Spänd             

Slapp             

Stressad             

Energisk             

Ineffektiv             

Avspänd             

Skärpt             

Pressad             

Passiv             

Lugn             
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Sätt ett kryss i den ruta du anser passar bäst in på dig. OBS! Med närmaste chef 

menas den du har lönesamtal och utv. samtal med, med ledning menas närpolis/avd. 

ledning. 

Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan Ibland 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 
alltid 

2. Om du behöver, får du då stöd 
och hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater?           

3. Om du behöver, får du då stöd 
och hjälp med ditt arbete från din 
närmaste chef?           

4. Om du behöver, är dina 
arbetskamrater då villiga att lyssna 
på problem som rör ditt arbete?           

5. Om du behöver, är din närmaste 
chef då villig att lyssna på problem 
som rör ditt arbete?           

6. Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din 
närmaste chef?           

7. Känner du att du kan få stöd från 
dina vänner/familj när det är 
besvärligt på arbetet?           

8. Uppmanar din närmaste chef dig 
att delta i viktiga beslut?           

9. Uppmuntrar din närmaste chef 
dig att säga ifrån när du har en 
annan åsikt?           

10. Hjälper din närmaste chef dig att 
utveckla dina färdigheter?           

11. Tar din närmaste chef itu med 
problem så snart de uppkommer?           
12. Fördelar din närmaste chef 
arbetet på ett opartiskt och rättvist 
sätt?           

 13. Är förhållandet mellan dig och 
medarbetare en orsak till stress?            

14. Är förhållandet mellan dig och 
din närmsta chef en orsak till stress?           

15. Är förhållandet mellan dig och 
ledningen orsak till stress?            
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Mycket 
lite eller 
inte alls 

Ganska 
lite Något 

Ganska 
mycket  

Väldigt 
mycket 

16. Tas de anställda väl omhand på 
din arbetsplats?           
17.  I vilken utsträckning intresserar 
sig ledningen för personalens hälsa 
och välbefinnande?           
 

 

Tack för att du fyllt i denna enkät! 

 

 

 

 
 


