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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen behandlar polisernas sociala bakgrund och sammansättning åren 1985 och 1995 utgående från ett statistiskt material. Utgående
från den longitudinella datafilen som innehåller uppgifter om bland annat ekonomisk verksamhet och boendeförhållanden har Statistikcentralen
för denna undersökning framställt två multidimensionella tabeller för åren 1985 respektive 1995. Båda tabellerna innehåller 183 456 celler. I
materialet ingår alla sysselsatta i åldern 15-64 år från folkräkningarna år 1985 och 1995. Som variabler ingår personernas kön, ålder, yrke,
bostadsort, födelseort samt den socioekonomiska ställningen för hushållats referensperson då personen var 10-14 år. Avhandlingen tillgodogör
sig detta material för att ge en beskrivning av poliskåren en gedigen statistisk bakgrund. Innehållet i materialet har möjliggjort olika jämförelser.
Ålderstrukturen för poliskåren i Finland har förändrats. Poliserna har blivit äldre dvs. medelåldern har stigit. Medelåldern har stigit mera än vad
fallet är för gruppen sysselsatta i hela landet. Detta kan förklaras av att man i rekryteringsprocessen fäster vikt vid tidigare arbetserfarenhet.
Kvinnorna är väl representerade bland de sysselsatta i dagens Finland. För polisens del är situationen en annan. De kvinnliga polisernas andel är
fortfarande anspråkslös jämfört med deras kolleger i andra yrkesgrupper. De kvinnliga polisernas andel är också relativt blygsam jämfört med
t.ex. de kvinnliga polisernas andel i Sverige.
Gruppen sysselsatta i åldersgruppen 20-29 år hade en större tendens att vara bosatta på födelseorten än poliserna dvs. de sysselsatta har en större
tendens att arbeta i sitt födelselän. Resultaten visar också att det finns fog för påståendet att polisernas tendens att arbeta i sitt födelselän ökar vid
stigande ålder trots att det finns variationer länsvis. Situationen varierar också mellan de granskade tidpunkterna.
Forskningsresultatet ger vid handen att det finns skillnader mellan polisernas och de sysselsattas socioekonomiska bakgrund i åldersgruppen
20-29 år i hela landet. Vid en granskning av resultaten för år 1985 kan det konsteras att poliserna till enstörre del kommer från familjer där
referenspersonen är högre eller lägre tjänstemän än vad är fallet för gruppen sysselsatta totalt. Det kan konstateras att skillnaderna år 1995
minskat något. Polisernas socioekonomiska bakgrund varierar emellertid regionala.
Poliserna kommer från regioner dit de i något skede återvänder. Poliserna har sin bakgrund i den medelklass de också som yrkeskår
representerar.
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