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Förord 
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Sammanfattning 
 

Polisorganisationen har idag problem med att personalen slutar i förtid, något som har lett till 

en polisbrist i Sverige. Det faktum att problemet tenderar att växa väckte vårt intresse för att 

se varför poliser väljer att lämna sitt yrke och om detta kan ha att göra med att verkligheten 

inte motsvarar polisstudenters förväntningar på yrket. Vår uppsats ämnar därmed att få en 

djupare förståelse för vilka faktorer som driver polisstudenter att vilja ge sig in i polisyrket 

samt även skapa en uppfattning om studenternas inställning till deras kommande 

sysselsättning. Genom att läsa tidigare forskning kring polisstudenters motivation samt 

studera etablerade teorier inom ämnet fick vi en god förförståelse för hur vi skulle gå tillväga 

för att kunna besvara vår frågeställning. Vi använde sedermera en kvalitativ metod och valde 

att genomföra åtta halvstrukturerade intervjuer med polisstudenter. Intervjuerna 

transkriberades och kodades sedan på ett Grounded Theory-inspirerat sätt för att finna 

nyckelord och kopplingar till den teoretiska referensramen. Resultatet visar att 

polisstudenterna tenderar att motiveras av inre motivationsfaktorer såsom värderingar, 

påverkansfaktorer i deras uppväxt, utvecklingsmöjligheter inom organisationen och kollegial 

samhörighet snarare än yttre motivationsfaktorer. Likväl går det inte utesluta att yttre 

motivationsfaktorer som lön och igenkännande har viss påverkan. Vår slutsats visar därmed 

att polisstudenterna förväntar sig att yrket främst ska tillgodose de inre motivationsfaktorerna, 

en faktor som är stark nog för att få dem att vilja ge sig in i yrket.  

 

 

Nyckelord: Motivation, inställning, attityder, polisstudenter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att arbeta är vår tids främsta källa till försörjning, likväl är organisationerna beroende av 

medarbetarnas arbetskraft för att gå runt. Men arbete har också andra betydelser för 

människan, genom att ha ett arbete som skapar intresse, samhörighet och engagemang kan 

det få oss att känna meningsfullhet och i sin tur lojalitet till vår arbetsgivare. På samma sätt 

kan ett arbete som upplevs som orättvist och tråkigt få oss att inte vilja gå till arbetet 

(Bengtsson & Berglund 2017 s 455). Vi människor besitter sedermera olika unika personliga 

önskemål och behov som får oss att handla på ett visst sätt. När vi utför sysslor som 

stimulerar våra behov känner vi oss i samma stund motiverade. Vad en individ gör eller inte 

gör beror på så sätt både på hur situationen ser ut samt hur individen upplever situationen. En 

arbetsplats som människor upplever som stimulerande kommer lyckas behålla sina 

medarbetare medan en arbetsplats som är ohållbar kommer driva sina medarbetare därifrån 

(Bruzelius & Skärvad 2017, s 271 ff).  

 

Vår studie har utgångspunkt i den pågående debatt gällande poliser som väljer att sluta i 

förtid (Xhaferi 2017). Enligt polisen själva har de under snart två år tappat personal, vilket 

lett till tydlig polisbrist i Sverige. Det ökande problemet att behålla personalen gjorde oss 

intresserade av att se vidare på varför medarbetare som en gång valt att studera till ett yrke 

abrupt väljer att gå skilda vägar. Det antagandet vi hade var att befintliga poliser i sin 

yrkesutövning nått ett stadie där yrket inte längre motsvarar deras egna föreställningar. För att 

behålla poliser i framtiden ansåg vi därför att en studie som undersöker vad som egentligen 

motiverar en att vilja bli polis skulle behövas som underlag.  

 

1.2 Polisorganisationen  

För att få en inblick i hur polismyndigheten fungerar, på vilket sätt utbildningen är upplagd 

samt vad det faktiska arbetet som polis innebär, följer nedan en kortfattad beskrivning.  

 

Polismyndigheten  

Polismyndigheten beskrivs som en enrådsmyndighet som med hjälp av en chef utsedd av 

regeringen bär ansvaret för hela myndighetens verksamhet. Organisationen är uppdelad inom 

sju olika polisregioner och varje regions polischef har ett helhetsansvar för att 

brottsförebyggande verksamhet, service och utredningsverksamhet tillgodoses inom angivet 

geografiskt område (Polisen 2018).  Att skydda det organiserade samhället anses vara 

polisens uppgift och för att kunna utföra det har myndigheten tillåtelse att använda 

tvångsmedel som frihetsberövande och våldsanvändning för att upprätthålla ordningen. 

Polisorganisationen är en regelstyrd verksamhet som präglas av kontroll och styrning och 

myndigheten har ett byråkratiskt krav som innebär att allt polisiärt ingripande ska 

dokumenteras (Granér 2004, s 35 f).  
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Polisutbildningen 

Polisutbildningen verkar för att utbilda studenterna inom bland annat allmän rättslära och 

konflikthantering med hot och våld för att förbereda dem inför deras kommande yrke. 

Utbildningen bedrivs på uppdrag från Polismyndigheten där även skräddarsydda fort- och 

vidareutbildningar finns för andra organisationer och myndigheter såsom exempelvis 

Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och kommunen (Linnéuniversitetet 2018). 

 

Polisarbetet 

Granér (2004, s 38 ff) beskriver att själva arbetet som polis kan betraktas som ett mycket 

regelstyrt arbete, men att det på samma gång är mycket självständigt och det går att se att det 

råder en form av autonomi i polisarbetet. Denna autonomi går främst att se bland poliser som 

arbetar i yttre tjänst då de utifrån sin självständighet måste kunna ta beslut dels om och dels 

hur ett ärende ska utföras. Beroende på vilken typ av uppdrag som en polis ska hantera så 

skiljer sig graden av självständighet i arbetet. Då de exempelvis utför rutinuppdrag är 

bemötandet mot de inblandade så pass inarbetat att självständigheten begränsas, medan de i 

andra ärenden har en stor handlingsfrihet. Granér (2004) nämner hur poliskollektivet runt om 

i världen beskrivs ha en likartad syn på vilket arbete som är “riktigt polisarbete”, det vill säga 

att det finns en grundläggande syn på vad som anses vara polisiärt relevant arbete och vad 

som bör prioriteras. Vilka uppgifter som tillhör arbetet går att se utifrån ett snävt och brett 

perspektiv, där det snäva står för den faktiska brottsbekämpningen till att det breda står för att 

polisen har ett generellt samhällsuppdrag som innebär att vidmakthålla allmän moral (Granér 

2004, s 115).  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som driver 

polisstudenter att vilja arbeta med polisyrket. Vi vill sålunda skapa en uppfattning om 

studenternas inställning till deras kommande sysselsättning. Genom att få insikt om vilka 

attityder framtida poliser har kan det förhoppningsvis minska glappet mellan förväntan och 

verklighet.  

 

• Vad motiverar polisstudenter att ge sig in i yrket? 

 

1.4 Disposition 

Efter inledningen tar uppsatsen vid med att vi presenterar de teorier som vi använt oss av. 

Därefter följer metoddelen som beskriver hur vi gått tillväga i vårt arbete samt varför vi valt 

som vi gjort. Det fjärde avsnittet är resultat och analys. Här får läsaren ta del av det insamlade 

materialet, vilket sedan tolkas och analyseras gentemot tidigare presenterade teorier. I det 

sjätte avsnittet summerar vi det resultat vi kommit fram till och i det sjunde avslutas 

uppsatsen med att vi håller en egen slutdiskussion samt ger förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram

Följande kapitel behandlar den teoretiska bakgrund som tidigare använts inom området 

motivation. Inledningsvis redovisas tidigare forskning på området, därefter följer 

beskrivningar av olika teoretiska modeller gällande vårt forskningsämne som vi ansett vara 

relevanta och till sist följer en redogörelse över hur de appliceras inom polisyrket.

2.1 Tidigare forskning på polisstudenters motivation 

För att få en inblick i den tidigare forskning som gjorts på området har vi valt att redogöra för 

vad Lander (2013) fått fram i sin studie gällande yrkesmässig motivation samt normer inom 

polisutbildningen. Vi har valt att lyfta fram de delar ur studien som är relevanta för vårt 

arbete.  

 

Lander (2013, s 47 ff) menar att förstaårsstudenter på polishögskolan motiverar sitt val av 

utbildning på grund av uppfattningen om att yrket är varierat, spännande, skiljer sig från 

andra monotona och stillasittande arbeten, ger chans till utvecklingsmöjligheter och en chans 

till att arbeta med andra människor. Med stöd i den studie som Lander genomfört beskrivs tre 

motivationsfaktorer som påverkar polisstudenternas vilja att ge sig in i yrket: föreställningen 

om yrket, personliga motiv samt att skydda och förbättra samhället. Dessa tre 

motivationsfaktorer har Lander sedermera utvecklat ännu mer för att få en djupare förståelse 

för dem. 

 

Föreställningen om yrket baseras på svaren från de respondenter som Lander (2013, s 48 f) 

intervjuat, vilka beskriver en föreställning om att yrket för det första består av fysiskt arbete, 

att det är ett relativt fritt och varierat och att det finns möjligheter till utveckling. För det 

andra att yrket kommer att tillgodose studenternas önskan om spänning och för det tredje, att 

deras roll som poliser kommer att ge dem möjlighet till att skapa en förändring i samhället. 

Lander konstaterar att det finns en viss skillnad mellan vart respondenterna väljer att lägga 

sitt fokus. Vissa fokuserar på sin egen roll som poliser och hur de själva kommer att kunna 

bekämpa brott, medan andra fokuserar på vad de kan göra för andra genom att vara poliser. 

Trots dessa skillnader ser Lander att den vanligaste motivationsfaktorn för att söka sig in till 

yrket är att det är ett praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik och att det anses vara ett 

varierat arbete. Lander presenterar att den näst vanligaste föreställningen om yrket är att 

poliserna anser sig komma att befinna sig i centrum för actionfyllda händelser.  

 

Personliga motiv är en motivationsfaktor där Lander (2013, s 48 f) ser stora skillnader bland 

respondenternas svar. Personliga motiv kan handla om en önskan om att tillhöra en kår, från 

att ha egna positiva eller negativa erfarenheter från polisen, till att personligen söka efter 

spänning. Spänningssökande är något som till stor del är ett starkt personligt motiv för 

studenterna, enligt undersökningen utgör det 40 %. Förutom spänningsfaktorn svarar 15 % att 

önskan om en kollegial tillhörighet är stark och att få ta del av kårandan. Lander menar att 

önskan om att känna samhörighet är universell, men att det kan skilja sig specifikt inom 

polisen då det lockar de som önskar att tillhöra en kategori i samhället som ökar deras egen 

status genom kollektiv solidaritet gentemot resterande i samhället. Även Granér (2004, s 59 f) 

menar att den starka interna sammanhållningen och kårandan är något som har stor betydelse 



10 
 

för poliser. Kollegor inom yrket ställer enligt normen upp för varandra, försvarar varandra 

från kritik utifrån och ärenden där kollegor är hotade ges högsta prioritet. Poliser själva anser 

sig i jämförelse med individer i övriga samhället ha en högre moral samt bättre 

bedömningsförmåga. Denna kollektiva sammanhållning resulterar i en stark gemenskap och 

solidaritet inom kåren (Granér 2004). Till sist diskuterar Lander (2013, s 49 f) de studenter 

som refererar till personliga erfarenheter som en motivationsfaktor. Det beskrivs kunna 

handla om både positiva och negativa erfarenheter som fått studenterna till att välja yrket. Ett 

exempel ges från en av de kvinnliga respondenterna gällande en negativ erfarenhet av 

specifikt kvinnliga poliser och hur hon upplevde att de anstränger sig så mycket för att bli 

accepterade i det mansdominerade yrket. Respondenten vill på så sätt söka sig in till yrket, 

för att bevisa att det är okej att vara den man är och att det går att göra ett lika bra jobb utan 

att behöva anpassa sig till mansnormen. Utöver föregående exempel beskriver även att vissa 

respondenter som själva varit involverade i brott som unga eller som själva blivit utsatta för 

brott vill kunna använda sin erfarenhet i yrket. Dessa senare nämnda erfarenheter är tätt 

sammankopplade med kategorin om att vilja skydda och förbättra samhället.  

 

Skydda och förbättra samhället är en motivationsfaktor som innefattar två olika 

utgångspunkter för polisyrket. Den ena representerar de som ser sig själva som problemlösare 

medan den andra delen representerar de som uttrycker en vilja att arbeta med och för andra 

människor. Det finns därmed en skillnad mellan att vilja bekämpa brott och att vilja arbeta i 

förebyggande syfte. Lander (2013, s 50 f) kopplar respondenternas svar till att det å ena sidan 

bärande argumentet till att ge sig in i yrket är att få vara delaktig i att förbättra samhället och 

göra en skillnad, till å andra sidan ge sken av att det bärande argumentet är fokuserat på att 

själv kunna vara delaktig i att skapa ordning och reda.  

 

2.2 Motivation enligt Maslows behovshierarki 

För att få en bra grundsten att utgå från när vi senare i den teoretiska referensramen smalnar 

in på mer arbetsrelaterade motivationsteorier har vi valt en av dess främsta föregångare, 

Maslows behovshierarki. Maslows teori är uppbyggd på att förklara hur människor prioriterar 

sina behov genom att dela in de i fem olika stadier av behov: fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, sociala behov, uppskattnings och statusbehov samt självförverkligande 

(Maslow 1987, kap. 2). De tre lägsta behoven kallas bristmotiv och de två övre för växtmotiv, 

de tre lägsta behoven måste alltid vara tillfredsställda innan det kan gå vidare till 

växtmotiven (Maslow 1987, 56 f). 

 

Maslows behovshierarki (Maslow 1987, kap. 2). 

 

1. Maslow menar att när behoven i det fysiologiska stadiet som innefattar behov av 

sömn, hunger, törst och andra grundläggande fysiska behov är uppfyllda så flyttas 

individens motivation till att uppnå behov i någon av dem andra stadierna i 

pyramiden. Människan är således en sökande varelse och så fort ett behov är 

tillfredsställt kommer alltid ett nyttabehov upp, människan blir på så sätt aldrig riktigt 

nöjd. 
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2. Det andra stadiet, trygghetsbehovet innefattar behovet av att känna sig säker och 

skyddad från fysiska faror som extremt väder eller farliga människor och djur. 

3. Det tredje stadiet, sociala behov karakteriseras av en vilja att bli sedd och älskad av 

människor i ens omgivning. Innefattar att känna kärlek och närhet av vänner och 

familj, ha daglig kontakt med arbetskamrater eller personer som delar liknande 

intressen. 

4. Det fjärde stadiet, uppskattnings och statusbehov är det första av växtmotiven. Stadiet 

kännetecknas av en vilja att bli bekräftad och respekterad av andra människor än sina 

närmaste. Individen vill stärka sin självkänsla och självförtroende genom sin status. 

Kan innefatta att känna sig uppskattad på arbetsplatsen för det arbete personen utför 

samt att ha möjlighet till karriär och kompetensutveckling. 

5. Det sista stadiet kallas självförverkligande och präglas av en inneboende känsla att 

uppleva det man gör som meningsfullt. Det är främst denna kategori som är mest 

generaliserbar. Vad som uppfattas som meningsfullt kan variera till stor del mellan 

olika individer. Det behöver således inte enbart betyda att känna meningsfullhet i sitt 

yrke utan kan innefatta att individen exempelvis realiserar sitt livskall genom att vara 

en närvarande familjefar eller leva som en vagabond. Det sista stadiet är även det 

enda behovet som aldrig kan bli helt tillfredsställt, det är bottenlöst. 

 

Bruzelius & Skärvad (2017, s 278 f) menar att själva grundtanken i Maslows teori är att ett av 

behoven ständigt är starkare än ett annat, vilket i sin tur driver individen att agera på ett sätt 

som tillfredsställer det starkaste behovet först. Människan rör sig efter sedan upp eller ner 

mellan de olika skikten i hierarkin, individen rör sig uppåt när behoven på lägre nivå är 

uppfyllda och neråt när någon av de lägre behoven är hotade (Bruzelius & Skärvad 2017). 

 

Kritik mot Maslows behovshierarki 

Abrahamsson & Andersen (2005, s 143 f) påstår att Maslows teori inte är tillräckligt 

anpassningsbar på hur personer motiveras i arbetslivet, utan fokuserar mer på individuella 

behov. Vidare kan den vetenskapliga evidensen i hans teorier ifrågasättas då den är svår att 

testa i verkligheten. I senare studier har det även framkommit att behovspyramiden inte är 

lika hierarkisk som Maslow beskriver den. Utan snarare kan det enligt (Sjöberg 1999) 

konstateras att individer prioriterar olika och har således olika individuella hierarkiska 

ordningar. 

 

2.3 Motivation enligt Herzbergs tvåfaktorsteori 

En annan mer omtalad motivationsteori är Herzbergs tvåfaktorsteori, även kallad Herzbergs 

motivation och hygienteori. Teorin har vi valt eftersom den riktar in sig mer på människors 

incitament till att vilja utföra arbete snarare än behov i allmänhet. Teorin har även en mer 

konkret inriktning mot arbetslivet än behovspyramiden, bland annat delar Herzberg in sin 

teori i två olika delar som är oberoende av varandra som han kommer att kalla hygienfaktorer 

samt motivationsfaktorer, genom denna indelning fokuserar Herzberg på att göra skillnad 

mellan arbetssituation och arbetsinnehåll vilket kommer specificera vår teoridel än mer 

(Herzbergs, et al. 1993, s 5 ff). 
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Hygienfaktorer (Herzberg, et al. 1993, s 44 ff). 

 

• Företagets politik samt administration - Finns det inom organisationen en 

personalpolitik som speglas av både de anställda samt ledningen. Arbetar anställda 

och ledningen åt samma håll eller är det oklart vart organisationen vill komma. En 

otydlig personalpolitik kan leda till svårlösta konflikter. 

• Arbetsledning - Är de överordnade rättvisa i hur de fördelade ut arbetsuppgifter och 

ansvar. Är chefen villig att lära ut och hjälpa sina anställda eller bortser personen 

personalens behov av vägledning.  

• Arbetsvillkor -  Hur är arbetsmiljön på arbetsplatsen, finns det rätt utrustning, är 

arbetsplatsen anpassad efter rätt förhållanden, tillräckligt med belysning, ventilation 

med mera. Inkluderar även ifall arbetsbelastningen samt arbetstiderna är rimliga.  

• Status - Herzberg menar inte status i form av att inneha en viss position i samhället 

eller inom företaget, utan fokuserar snarare på förmåner eller föremål som kan ge en 

känsla av status. Till exempelvis att inneha tjänstebil, ha egen sekreterare eller ha eget 

företagskort.  

• Anställningstrygghet - Känner medarbetaren sig trygg i sin anställning eller finns det 

risk att personen kommer bli uppsagd på grund av exempelvis arbetsbrist eller 

kortvarig anställningsform.  

• Mellanmänskliga relationer - Avser huruvida en anställd upplever de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. Kan innefatta relationer kollegor emellan eller relationer 

till chefer samt underordnade.  

• Lön - Innefattar den ekonomiska ersättning anställda får för utfört arbete. 

Ersättningen ska vara proportionerlig gentemot den tid som lagts ner för att utföra 

uppgiften.  

• Faktorer relaterat till arbetet som påverkar privatlivet - Herzberg menar således 

inte faktorer i medarbetares privatliv som generellt påverkar upplevelsen av 

arbetslivet på ett bra eller dåligt sätt, exempelvis en skilsmässa. Istället fokuserar 

Herzberg på omständigheter på arbetet som haft inverkan på privatlivet, exempelvis 

att en medarbetare blir omplacerad till en annan ort och får pendla längre eller gör så 

familjen måste flytta.  

 

Hygienfaktorerna innefattar de grundläggande samt nödvändiga faktorer som måste vara 

förverkligade för att medarbetare inte ska vara missnöjda på arbetsplatsen. Utan 

hygienfaktorer finns det stor risk att arbetare känner missnöje och vantrivsel. Hygienfaktorer 

har således inte någon koppling till arbetarens inställning att utföra en viss uppgift utan 

handlar snarare om de omständigheter som finns kring arbetsplatsen i helhet. Det kan handla 

om hur arbetssituationen ser ut, till exempel att lönen är dålig i förhållande till arbetet eller att 

det finns risk att bli uppsagd. En arbetsplats som bara satsar på att uppfylla hygienfaktorer 

kan endast motverka att missnöje skapas bland medarbetare, men det kommer aldrig skapa 

några tillfredsställda och motiverade medarbetare. Intervallet går således från starkt missnöje 

- ej missnöjd. Desto fler hygienfaktorer som uppfylls desto mindre missnöje. Det är först när 

motivationsfaktorerna kopplas in som en ökad motivation till arbetsuppgifterna kan skönjas 

(Herzbergs, et al. 1993, s 11 ff). 
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Motivationsfaktorer (Herzberg, et al. 1993, s 44 ff). 

 

• Igenkännande - Att bli uppmärksammad för sin arbetsinsats, kan innefatta 

komplimanger men även mer negativ feedback från antingen kollegor, chefer eller 

kunder. Igenkännandet kan ske enbart muntligt men även i form av en symbolisk gest 

som löneförhöjning eller befordran för väl genomförd insats. 

• Arbetsbedrift - Att lyckas utföra en viss prestation på arbetet men likaså att 

misslyckas med det. Arbetsbedrift kan innefatta att uppnå ett visst mål, komma med 

en lösning på ett långsiktigt problem eller se resultatet av ens arbete i en annan 

persons utveckling.  

• Utvecklingsmöjligheter -  Involverar möjligheten för en anställd att kunna växa som 

person. Innefattar inte att få en viss befordran eller avancera i hierarkin utan istället att 

det i arbetet finns chans till framtida avancemang eller utveckling av arbetsuppgifter. 

Kan vara att arbeta inom en organisation som tror på individen och vill se den 

utvecklas. Inkluderar likväl motsatsen, att arbeta inom en organisation som inte tror 

på individens vidareutveckling eller ställer krav på högre vidareutbildning för att 

kunna avancera i från sin nuvarande tjänst till en högre position. 

• Avancemang- Att anställda faktiskt ges nya positioner inom organisationen, vare sig 

att bli befordrad till en tjänst med högre status eller att ges ett större ansvarsområde 

och/eller mer avancerade arbetsuppgifter. 

• Ansvar - Huruvida den anställda upplever att hen ges eget ansvar över sitt arbete, 

över andras arbete alternativt att få ett nytt annorlund eller utökat ansvar. Innefattar 

även känslor av brist på ansvar, att individen inte kan påverka sin situation eller ges 

möjlighet att ta egna initiativ och beslut.  

• Själva arbetet som helhet - Individers inställning till arbetet samt arbetsuppgifterna i 

helhet. Ger arbetet en positiv eller negativ känsla. Exempelvis om arbetet är varierat 

eller är det mer monotont, ges det möjlighet till kreativitet eller är allting redan skrivet 

i sten, är arbetet utmanande eller allt för enkelt.  

 

Medan hygienfaktorer är skillnaden på ifall medarbetare trivs eller vantrivs på arbetsplatsen 

kommer motivationsfaktorer vara resultatet om de anställda är motiverade att utföra sina 

arbetsuppgifter eller inte. Enligt Herzberg är det här faktorer som är relaterade till själva 

arbetets innehåll och inte till arbetssituationen. En ledare som lägger mer eller mindre 

resurser på motivationsfaktorer kommer således få medarbetare i intervallet ej motiverad - 

motiverad (Herzbergs, et al. 1993, s 11 ff). 

 

Det ska dock inte tolkas som att hygienfaktorer måste finnas för att motivationsfaktorerna ska 

börja verka, dessa är som sagt två oberoende kategorier. Enligt Abrahamsson & Andersen 

(2005, s 150 f) blir det därmed möjligt att få fyra olika kombinationer av medarbetare: 
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Figur 1: Fyrfältare på kombinationer av hygienfaktorer och motivation (inspirerad av 

Abrahamsson & Andersen (2005).  

 

Kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzbergs teori har likväl mött kritik. (Abrahamsson & Andersen 2005, s 152 f) tar nedan 

upp sex olika former av kritik. 

 

1. Forskningsmetoden har kritiserats genom att Herzberg frågar om företeelser som givet 

leder till antingen positiva eller negativa upplevelser så får det automatiskt en 

uppdelning i två skilda faktorer. 

2. Liknande undersökningar som gjort i efterhand har alla visat att en del människor 

definierar hygienfaktorer som motiverande och motivationsfaktorerna som 

hygienfaktorer. 

3. Vissa av Herzbergs klassificeringar har kritiserats. Särskilt kan nämnas lön och 

huruvida det verkligen ska ses som en motivator eller inte.  

4. Att veta om det är arbetsplatsen eller känslor som rör förhållandet utanför 

arbetsplatsen som påverkar respondenternas svarar är går inte alltid att fastslå.  

5. Likaväl har människor olika värderingar och behov vid olika tider, vilket försvårar 

studiens validitet. 
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6. Slutligen anses Herzberg påstå i alltför stor utsträckning att individers inre strävan är 

att uppleva arbetsglädje, men det är inte säkert att alla måste känna arbetsglädje eller 

för den delen upplever arbetsglädje utifrån de parametrar Herzberg beskriver.  

 

2.4 Self-Determination Theory (SDT) 

För att enklare skapa en förståelse om vad som motiverar människor i arbetslivet går det dela 

upp motivatorerna i inre samt yttre motivationsfaktorer. Både Maslow och Herzberg tar i sina 

teorier upp faktorer som bygger på inre och yttre motivationsfaktorer men saknar den 

konkreta uppdelningen som Deci & Ryan (2000a) lyckats göra med sin Self-Determination 

Theory. 

 

Self-determination Theory eller SDT är således en motivationsteori som konstaterar hur 

beteenden anpassas utifrån syftet att uppnå önskvärda mål eller resultat. Vid första anblick 

kan motivation anses vara ett enhetligt fenomen som en individ kan ha mycket eller lite av. 

Men Deci & Ryan (2000a, s 54 ff) menar dock att fenomenet motivation är mer komplext än 

så, en individ kan ha både olika nivåer av motivation men även olika former av motivation 

som driver dem. I Deci & Ryans (2000a) teori kallas dessa olika former för inre motivation, 

yttre motivation och amotivation. Den inre motivationen kan ses som en drivkraft som 

kommer inifrån, medan den yttre motivationen kan betraktas som något som främst påverkas 

av yttre faktorer såsom belöningar, utmärkelser eller anseende. Amotivation kan betraktas 

som den del inom Self-Determination Theory som står för en individs avsaknad av vilja till 

att utföra något, att känna sig inkompetent för uppgiften samt ha en allmänt komplicerad 

relation till välmående (Deci & Ryan 2000a, s 61).  

 

Deci & Ryan (2000c, s 227 f) poängterar att motivation är något som utvecklas utifrån hur 

väl de olika psykologiska behoven som människan har gällande kompetens, autonomi och 

samhörighet uppfylls. De sammanhang som tillfredsställer dessa behov har visat sig ha ett 

samband med en ökad inre och yttre motivation, medan omgivningar som förhindrar dessa 

behov associeras med sämre motivation, sämre välbefinnande och sämre prestation (Deci & 

Ryan 2000c).  

 

2.4.1 Inre motivation enligt Self-Determination Theory 

För att se närmare på hur Deci & Ryan (2000c, s 227 ff) beskriver inre motivation inom Self-

Determination Theory, kan den betraktas som den delen i teorin gällande hur människans 

beteende styrs utifrån olika psykologiska behov som vid uppfyllelse skapar välmående hos 

individen. Till skillnad från den yttre motivationen som drivs av utomstående faktorer så 

skapar den inre en slags motivation som får en människa att agera på grund av en drivande 

känsla i form av exempelvis glädje eller meningsfullhet. Den inre motivationen kan därmed 

sammanfattas som något som en individ gör spontant och naturligt eftersom det skapar en 

känsla av självbestämmande och frihet (Deci & Ryan 2000c, s 234). Inom sociala, fysiska 

och kognitiva sammanhang är denna form av naturliga motivation en viktig faktor för att 

kunna inhämta nya kunskaper och erfarenheter (Deci & Ryan 2000a, s 56). Cognitive 

Evaluation Theory är en utveckling av Self-Determination Theory där de specifika faktorerna 
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inom inre motivation beskrivs mer ingående. Som tidigare nämnts består dessa faktorer av 

kompetens, autonomi och social samhörighet.  

 

Kompetens  

Deci & Ryan (2000c, s 234 f) förknippar människans behov av kompetens till feedback. 

Positiv feedback ökar den inre motivationen, medan negativ feedback i jämförelse minskar 

den inre motivationen. Det fastställs att den inre motivationen endast påverkas positivt av 

feedback om individen upplever sig själv vara ansvarig för kompetensen, om individen 

känner sig ansvarig för den bedrift som resulterat i positiv feedback så främjar det känslan av 

skicklighet och bidrar till en förhöjd känsla av inre motivation för uppgiften (Deci & Ryan 

2000c). 

 

Autonomi 

Autonomi är en avgörande faktor för inre motivation då det skapar en känsla av att inte vara 

kontrollerad (Deci & Ryan 2000c, s 234 f). Utomstående påverkansfaktorer såsom 

övervakning, deadlines och bedömning försvagar den inre motivationen. Men om en individ 

istället blir erkänd för sina erfarenheter och får möjlighet att göra egna val så ökar den inre 

motivationen, eftersom det ökar individens självförtroende för uppgiften. I motsats till 

utomstående påverkansfaktorer som leder till sämre problemlösningsförmåga samt sämre 

kreativitet så ger autonomi positiva resultat (Deci & Ryan 2000c).  

 

Social samhörighet 

Att tillgodose behoven av kompetens och autonomi anses vara det allra viktigaste för att 

uppnå inre motivation, men även social samhörighet är betydelsefull i sammanhanget. 

Känslan av samhörighet är därmed viktig för att den inre motivationen, men inte avgörande. 

Deci & Ryan (2000c, s 235) menar att en individ kan uppleva inre motivation även utan 

känslan av samhörighet, men att den ofta skapar en känsla av säkerhet och med stor 

sannolikhet skapar större utrymme för en stadigare utveckling. 

 

2.4.2 Yttre motivation enligt Self-Determination Theory 

Till skillnad från den inre motivationen som fokuserar på en inneboende tillfredsställelse att 

utföra en viss uppgift, fokuserar den yttre motivationen på att individen tillgodoses en 

belöning för sin insats (Deci & Ryan 2000a, s 55). Det är således inte i själva uppgiften som 

motivationen finns utan istället i de aspekter som ligger utanför uppgiften, exempelvis att få 

ett högt betyg eller en högre ekonomisk kompensation. Den yttre motivationen har ingen 

långvarig känsla av tillfredsställelse utan avtar i takt med att målet uppnåtts (Augner 2009, s 

3 ff). Vår förmåga att bli totalt motiverad av inre faktorer minskar likaså med åldern. Desto 

äldre vi blir det mer blir vi påverkade av sociala krav och roller som tvingar oss att mer och 

mer sträva efter yttre belöningar. Deci och Ryan beskriver sedermera fyra olika former av 

yttre motivation; extern reglering, introjicerad reglering, identifiering samt integrerad 

reglering där varje form innefattar mer eller mindre inslag av inre motivation i dess utförande 

(Deci & Ryan 2000a, s 60 f).  
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Extern reglering är den form av yttre motivation som ligger närmast amotivation. Individens 

drivkraft till att utföra en uppgift kontrolleras i helhet av den yttre belöningen. Personer 

agerar således på ett specifikt sätt för att uppnå en verklig påföljd till följd av deras 

handlande. Sådana konsekvenser kan vara att få en premie men även att undvika bli 

bestraffad. Extern reglering är den minst hållbara och den positiva effekten som uppstår efter 

ett mål uppnåtts eller bestraffning undvikits avtar hastigt (Deci & Ryan 2000a, s 61 f).  

 

Introjicerad reglering innefattar utförandet av en syssla för att undvika känslor av 

otillräcklighet eller skuld såväl som att utföra en uppgift för att boosta sitt ego eller höja sitt 

självförtroende. Det vill säga individer utför en syssla för att känna sig bättre men tror inte 

helt på syftet bakom beteendet (Deci & Ryan 2000c, s 236). Ett exempel är en anställd som 

utför en arbetsuppgift för att chefen säger det. 

 

Inom identifiering har personen förstått innebörden av syftet med att utföra en viss uppgift. I 

det här stadie ligger tyngdpunkten på att individer som förstått det personliga värdet med 

utförandet gör det mer frivilligt. Deci & Ryan (2000a, s 62) beskriver ett barn som lär sig 

alfabetet utantill för han värderar att kunna lära sig skriva eller personer som förstått vikten 

av att motionera regelbundet för hälsans skull. Beteende har således blivit mer identifierat i 

personens identitet än tidigare former. Handlingssättet anses dock fortfarande vara av yttre 

karaktär sedan syftet är att uppnå ett visst resultat snarare än njutningen av utförandet (Deci 

& Ryan 2000c, s 236).  

 

Den sista formen och således den som i utförandet ligger närmast inre motivation med ändå 

anses vara yttre motivation är integrerad reglering. Personen har själv valt att utföra 

uppgiften och identifierar sig inte enbart med värdet i att utföra en uppgift utan inkorporerar 

även identifieringen i andra delar av sig själv (Deci & Ryan 2000a, s 62). Ett exempel är att ta 

sig an en arbetsuppgift personen själv vill utföra men, likväl gör det för möjligheten att få ett 

bättre CV. Skillnaden mot inre motivation ligger således att utförandet har ett yttre långsiktigt 

syfte. 

 

2.5 Motivation inom offentlig sektor 

När vi började läsa om motivationsteorier insåg vi att de flesta studier är gjorda mot den 

privata sektorn. För att inte riskera missa viktiga påverkansfaktorer hos våra intervjupersoner 

har vi valt att ägna ett kapitel om motivation inom den offentliga sektorn. 

 

Den mest vedertagna teorin är PSM eller Public Service Motivation, ursprungligen skapad av 

Perry & Wise (1990 refererad i Park & Word 2012, s 710 f) som fokuserar på att urskilja 

skillnader i offentliganställdas yttre och inre motivationskrafter. Studierna har visat att 

offentligt anställda har en högre drivkraft av inre motivationsfaktorer än anställda inom den 

privata sektorn. När undersökningar jämförts mellan privat och offentlig verksamhet har 

medarbetare som sökt sig till den offentliga sektorn haft högre svarsfrekvens på 

motivationsfaktorer som; att arbeta för samhället och människors intressen snarare än för 

lönen eller karriärsmöjligheternas skull. Offentliganställda har således en tendens att dras till 

sektorer som tjänar samhällsnyttiga funktioner och prioriterar det här i sina val av arbeten 
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(Park & Word 2012). Studier om motivation inom offentlig sektor har påvisat att medarbetare 

allt mer har en strävan att vilja arbeta inom sektorer som gör gott för andra och samhället. 

Resultatet må vara högst väntat och kan i stor del förklaras genom människors olika 

värderingar. Bengtsson och Berglund (2017, s 466 ff) beskriver att individers värderingar i 

stor mån är kopplad till den kultur och det sammanhang personen är uppväxt med ofta blir 

bestämmande i hur vi väljer arbete.  

 

2.6. Påverkande faktorer för polisers arbetsprestation 

För att koppla samman hur motivation och attityd generellt sett betraktas inom offentlig 

sektor till ett specifikt yrke, så har vi valt att ta del av Holgerssons (2005, s 159 ff) tankar 

kring dessa delar inom polisyrket. Holgersson (2005) beskriver hur det finns en mängd olika 

faktorer som kan ha en påverkan på polisens arbetsprestation, och själva begreppet 

arbetsprestation är något som vi kopplar till motivation och attityd.  

 

Motstridiga ärenden 

Polisyrket omgärdas av krav från en mängd utomstående uppdragsgivare, dessa krav uttrycks 

på olika sätt, exempelvis genom texter om polisarbetet eller vid direkta möten mellan poliser 

och andra utomstående individer (Holgersson 2005, s 178 f). De olika kravställande 

uppdragsgivarna kan bestå av utvalda medborgare, medborgare i allmänhet, media, utvalda 

poliser, andra poliser, närpoliser eller chefer. Den skillnad som finns mellan hur 

verksamheten presenteras och hur ting verkligen fungerar inom verksamheten, leder till en 

utveckling av regler där organisationens presenterade verklighet blir till normer. Dessa 

normer skiljer sig dock från det tillvägagångssätt som vissa poliser anser vara de rätta 

normerna. Holgersson (2005) återger ett exempel på en sådan situation, där en polisman 

beslutar sig för att skjutsa två tonårstjejer hem från en fest där de blivit antastade av en man, 

istället för att de skulle ha gått ensamma hem. På grund av oro för tjejernas säkerhet ansåg 

polismannen att det var det rätta att göra i situationen. Polismannens handling uppskattades 

av de inblandade, men han blev senare informellt bestraffad på grund av regler kring hur 

polisfordon får användas och i det specifika sammanhanget var det förbjudet. På grund av 

motstridiga krav och förväntningar hamnar ofta anställda inom offentlig sektor i konflikt 

mellan olika uppdrag och frustration uppstår. Det beror på att de dels är styrda av politiska 

beslut, överordnade förvaltningsmyndigheter och tjänstemän och av medborgarnas krav och 

förväntningar (Lundquist 1991 refererad i Holgersson 2005, s 179).  

 

Upplevelsen av dåligt civilt skydd 

Ofta upplever polispersonal att de skyddas dåligt och att det många gånger är upp till dem 

själva att stå för skyddet. Holgersson (2005, s 210 ff) berättar om hur hot i yrket har påverkat 

personalens aktivitetsnivå negativt och att risken för att en polis ska bli anmäld ökar i 

omfattning. En följd av att kriminella individer satt i system att göra anmälningar på poliser 

då de vet att det skapar problem för dem. Även om en polis senare frias från misstankar så 

leder oftast anmälningen till en lägre aktivitetsgrad både hos polisen själv men även hos 

andra i omgivningen (Holgersson 2005).  
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3. Metod

I det här kapitlet redogör vi för vilken metod som vi använt för att få fram vårt resultat. Vi 

går mer ingående in på varför vi valt som vi gjort och hur det gynnat uppsatsen. Därefter 

kommer en diskussion kring hur intervjuguiden skapades för att följas av en beskrivning hur 

urvalsarbetet och själva genomförandet gått till. Avslutningsvis går vi igenom forskningens 

etiska riktlinjer, hur vi kodat och tematiserat intervjumaterialet samt studiens reliabilitet och 

validitet.

3.1 Val av metod 

För oss blev det tidigt klart vilken typ av metod vi skulle välja. Eftersom syftet med 

uppsatsen är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som driver polisstudenterna och 

skapa en uppfattning om studenternas inställning till deras kommande sysselsättning ansåg vi 

att den kvalitativa metoden vore bäst lämpad. Det valda tillvägagångssättet har gjort det 

möjligt för oss att få en större inblick i respondenternas upplevelser och tankar. Holme & 

Solvang (1991, s 76 f) beskriver att i den kvalitativa metoden fokuseras forskningen på att 

skapa en djupare förståelse för de olika fenomen eller företeelserna som studeras. Forskarna 

vill fånga upp individernas tankar och känslor om det problemområde som studeras. Den 

kvalitativa metoden är till stor del fokuserad på utförande av djupintervjuer och tolkande 

analyser (Holme & Solvang 1991).  

Den valda metoden har låtit oss komma närmare respondenterna och gett dem möjlighet att 

reflektera och tänka fritt på ett annat sätt än vad en kvantitativ metod hade gjort. Inom den 

kvantitativa metoden riktar forskningen istället in sig på att förklara de orsaker som ligger till 

grund till ett specifikt fenomen snarare än att skapa en förståelse för varför det ser ut som det 

gör. Vid denna metod använder forskaren sig i större utsträckning av mätbar fakta, den 

kvantitativa forskningen är mer numerisk och fokuserar i större utsträckning på samla ihop 

data inom mer avgränsade ämnen och generalisera det på en större population (Holme & 

Solvang 1991, s 76 f). Skulle vi valt en kvantitativ forskningsmetod hade risken funnits att vi 

inte kunnat besvara vår frågeställning på ett liknande sätt som en kvalitativ forskningsmetod 

skulle gjort, vilket i sin tur inte hade gynnat uppsatsens syfte. 

3.2 Forskningsansats  

När forskare vill skapa sig en förståelse om vårt samhälle, organisationer eller mänskligt 

beteende finns det främst tre olika angreppssätt som forskaren kan producera kunskap om 

verkligheten på, induktion deduktion samt abduktion. Vår studie har genomförts genom en 

övergripande abduktiv forskningsansats. Abduktion fungerar som en blandning mellan 

induktion och deduktion (Johansson-Lindfors 1993, s 54 f). Den induktiva ansatsen grundar 

sig på att forskaren utgår från företeelser som sker i verkligheten och drar därefter slutsatser 

som genererar i en teori. Forskaren går från empiri till teori och använder sig av tolkningar 

för att få fram resultatet (Alvesson och Sköldberg 1994, s 54). Ett av den induktiva ansatsens 

drag är att forskningsprocessen inte helt kan planeras innan empirin är insamlad utan växer 

istället i takt med att studien fortlöper (Johansson-Lindfors 1993, s 58). Väljs istället en 

deduktiv forskningsansats utgår forskaren i regel tvärtemot den induktiva ansatsen, vill säga 

det går istället från teori till empiri. Forskaren börjar således samla på sig kunskap genom 

teorier om verkligheten, utifrån den kunskap forskaren tagit till sig skapas en eller flera 
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hypoteser som sedan konfronteras med den empiriska verkligheten i syfte att avgöra om 

teorin är sann eller falsk (Johansson-Lindfors 1993, s 55 f). 

 

Abduktion är därmed en mellanväg och kan exempelvis genomförs genom att forskaren 

startar med ett induktivt angreppssätt går vidare till ett deduktivt förfarande och slutligen 

tillbaka till induktion igen. Forskaren går från empiri till teori och tillbaka till empiri 

(Johansson-Lindfors 1993, s 56 f). Alvesson och Sköldberg skriver att abduktionen möjliggör 

en omväxling mellan teori och empiri vilket gör andra forskningsansatser mer ensidiga och 

orealistiska i jämförelse. Abduktionen skiljer sig på så sätt fördelaktigt genom att den inte 

låser sig till endast ett förfaringssätt (Alvesson och Sköldberg 1994, s 56 ff).  

 

Vi har således pendlat i växelverkan mellan teori och empiri. När vi började vår studie hade 

vi relativt begränsad kunskap kring motivation och attityder till arbete vilket fick oss att läsa 

på om redan existerande teorier, vill säga vi började med att utgå från ett deduktivt 

angreppssätt. I takt med att vi samlat på oss tillräckligt med kunskap utformade vi sedan vår 

intervjuguide och gick därefter ut i verkligheten för att inskaffa oss empiri. När väl empirin 

var insamlad började vi på ett induktivt sätt analysera materialet och dela upp det i delar för 

att på så sätt utveckla en egen teori. Genom att ta befintlig kunskap från ett etablerat 

forskningsområde, applicera det på ett nytt område och därefter skapa vår egen tolkning 

utifrån empirin anser vi att abduktion är och har varit det mest lämpade tillvägagångssättet. 

Det valda förfaringssättet har därigenom gjort det möjligt för oss att växla mellan teori och 

empiri vilket gjort att vi fått en djupare förståelse för vårt forskningsämne. 

 

3.3 Utformande av intervjuguide 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. 

När vi resonerade kring vilken typ av intervju som skulle användas var det givet att den 

halvstrukturerade intervjun skulle passa bäst eftersom metoden gav oss möjlighet till att både 

få öppna svar, samtidigt som risken att intervjun skulle tappa sin riktning blev minimerad. 

Den halvstrukturerade intervjun innefattar att frågorna ställs i en bestämd följd med 

möjligheter till följdfrågor inom olika temaområden som är förankrade till undersökningens 

syfte och frågeställning. Frågorna varierar ofta i karaktär av öppna och fasta svar vilket ger 

underlag för både kvalitativa och kvantitativa jämförelser av svaren (Lantz 2013, s 42 ff). 

Den halvstrukturerade intervjun liknar ett vardagligt samtal men med skillnad att den har ett 

syfte i att förstå vissa teman i den levda vardagsvärlden ur respondentens eget perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2009, s 43).  

 

En intervju kan således antingen vara helt öppen, vilket innebär att intervjuaren ställer en 

öppen fråga som sedan respondenten tolkar och ger svar på. Det finns ingen ordningsföljd på 

frågorna och det ges stort utrymme för respondenterna att reflektera och tänka. Motsatsen till 

den öppna intervjun är den helt strukturerad intervju som istället är en intervjuform där 

respondenten ges uppgjorda svarsalternativ att svara på, det går att likna med en enkät i 

frågeform och är desto mer förekommande i kvantitativa analyser (Lantz 2013, s 42 ff). Den 

öppna intervjun hade visserligen varit ett bra alternativ men, då vi hade ett bestämt 

frågeområde ville vi inte riskera att intervjuerna skulle bli alldeles för breda och hamna helt 
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utanför vad som egentligen skulle studeras. Den helt strukturerade intervjun valdes snabbt 

bort då dess syfte ämnar sig bäst åt kvantitativa analyser och hade på så vis varit missledande 

för vårt syfte. 

 

I själva utformandet av intervjuguiden började vi med att skapa en mall över redan befintliga 

teorier, utifrån teorierna har vi konstruerat olika nyckelord som representerar olika typer av 

drivkrafter som vi känt varit relevanta för uppsatsens syfte. Med utgångspunkt i de olika 

nyckelorden har därefter intervjufrågorna skapats. Det är dock värt att påpeka att trots vi valt 

att utgå från redan befintliga teorier så har frågorna fortfarande varit utformade för att ge 

möjlighet för nya upptäckter, frågorna har med andra ord inte varit ledande men dock väl 

kopplade till olika temaområden.  

 

Nedan följer ett exempel över vår koppling mellan teori till intervjufrågor. En fullständig 

sammanställning av hela intervjumallen återfinns som bilaga 1.  

 

Teori Förklaring av teori Nyckelord Intervjufrågor 

Maslows 

behovshierarki 

Maslows teori bygger på att förklara 

hur människor prioriterar sina behov. 

Själva grundtanken är att ett av 

behoven ständigt är starkare än ett 

annat, det i sin tur driver individen att 

agera på ett sätt som tillfredsställer 

det starkaste behovet först. 

Människan rör sig sedan upp och ner 

mellan de olika skikten i pyramiden, 

individen rör sig uppåt när behoven 

på lägre nivå är uppfyllda och neråt 

när någon av de lägre behoven är 

hotade.  

Steg 1  
• Lön   

Steg 2  

• Faror i arbetet 

• Anställningstrygghet 

Steg 3  

• Samhörighet bland 

kollegor och chefer  

Steg 4  

•Karriär  
•Kompetensutveckling 

• Uppskattning  

Steg 5 

• Självförverkligande  

• Meningsfullhet 

- Hur ser du på lönen 

inom polisyrket? 

- Hur resonerar du 

kring att arbeta på 

obekväma arbetstider? 

- Hur resonerar du 

kring att arbeta trots 

faror i arbetet? 
- Hur resonerar du 

kring 

karriärmöjligheterna 

inom polisen?  

- Vilken betydelse har 

möjligheten till 

kompetensutveckling 

för dig? 
- Hur kommer det sig 

att du valde att studera 

till polis? 
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Motivation och 

attityd inom 

offentlig sektor 

 

 

Studier visar att offentligt anställda 

har en högre drivkraft av inre 

motivationsfaktorer.  Anställda inom 

den offentliga sektorn har högre 

svarsfrekvens på motivationsfaktorer 

som; att arbeta för samhället och 

människors intressen snarare än för 

lönen eller karriärmöjligheternas 

skull. 

• Samhället 

• Engagemang 

• Medborgarna 

• Värderingar 
 

- Kan du beskriva ditt 

samhällsintresse? Finns 

det särskilda frågor du 

brinner extra mycket 

för? Vilka/Varför? Tror 

du det har påverkat ditt 

yrkesval? 
- Upplever du 

polisyrket som 

meningsfullt? På vilket 

sätt? 
 

Motiv för att 

bli polis - med 

utgångspunkt ur 

Ingrid Landers 

artikel. 

Yrket uppfattas av studenter vara 

varierat, spännande, skiljer sig från 

andra monotona och stillasittande 

arbeten, ger chans till 

utvecklingsmöjligheter och en chans 

till att arbeta med andra människor. 

• Föreställning om 

yrket 

• Personliga motiv för 

att bli polis 

• En vilja att skydda 

och förbättra samhället 

- Vilka förväntningar 

har du på ditt 

kommande yrke? 

- Har du några 

personliga motiv för att 

bli polis? 

- Hur ser du på din 

möjlighet som polis att 

kunna bli delaktig i att 

skydda och förbättra 

samhället? 

 

Tabell 1: Exempel på intervjumall. 

 

3.4 Urval och genomförande 

Vårt val av intervjupersoner har först skett genom ett strategiskt urval för att därefter fortsätta 

genom ett snöbollsurval. Strategiskt urval är den typ av urval som är särskilt lämplig när det 

ska sökas information inom ett visst område. Fördelen är att forskarna då själva väljer ut de 

respondenter som är enklast att få tag i. Genom det valda tillvägagångssättet får man oftast 

intervjupersoner som är kunniga inom det fack som forskningen kretsar kring (Holme & 

Solvang 1991, s 182 ff). En annan typ av urval är snöbollsurvalet som innefattar att efter 

forskaren tagit kontakt med en eller flera intervjukandidater låter dessa förmedla fler 

kandidater som vore lämpliga att delta i forskningen (Johansson-Lindfors 1993, s 101). 

 

Eftersom vår studie har ett väl utvalt område har vi genom att använda oss av ett strategiskt 

urval medvetet kunnat rikta vår intervju mot vårt studieområde. Ett annat urval hade ökat 

risken för att vi intervjuat kandidater som inte varit aktuella för studien. Med det som 

utgångspunkt har vi därefter använt oss av ett snöbollsurval. När vi tagit kontakt med utvalda 

personer har vi låtit dessa hjälpa oss komma i kontakt med fler polisstudenter som vi sedan 

skickat förfrågan om deltagande i studien till. Metoden att använda oss av ett snöbollsurval 

har varit väldigt effektiv för oss, det har försäkrat oss om att intervjupersonerna besitter 

information om det ämne vi vill studera men, det har även varit tidseffektivt vilket underlättat 

med tanke på det begränsade tidsomfång genomförandet av studien haft. Nackdelen skulle 

dock kunna vara att respondenterna som blivit utvalda genom snöbollsurvalet finns i samma 
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sociala gemenskap och på så vis skulle kunna besitta liknande åsikter. För att minimera den 

risken bad vi specifikt om personer i olika terminer, åldrar och kön. 

 

Enligt Patel & Davidsson (2003, s 87 f) så finns det främst två olika sätt inom kvalitativa 

intervjuer forskare kan registrera respondenternas svar på. Antingen spelas intervjun in eller 

så gör forskaren anteckningar under tiden. Väljer forskaren att spela in intervjun är det 

mycket viktigt att innan inspelning påbörjas ha respondentens godkännande, det finns även 

en risk att respondenten känner sig inträngd av ljudinspelaren vilket kan resultera i mindre 

utförliga svar. Fördelen är dock att samtliga svar registreras samt det ger forskaren möjlighet 

att i efterhand analysera och gå igenom svaren. Ifall forskaren istället väljer att anteckna 

under intervjun gäller det att forskaren är relativt erfaren och klarar av att skriva samtidigt 

som intervjun pågår (Patel & Davidsson 2003). 

 

Vi valde vid samtliga åtta intervjuer att kombinera Patel & Davidssons (2003) två metoder. 

Vill säga en av oss antecknade medan den andra ansvarade för intervjun samtidigt som vi 

efter godkännande spelade in ljud via en mobiltelefon. Det finns främst två anledningar till 

det valda tillvägagångssättet. För det första så möjliggjorde ljudinspelningen att vi i efterhand 

kunde gå tillbaka och lyssna på respondenternas svar, vilket underlättat oerhört i 

transkriberingsfasen. För det andra menar vi att uppdelandet hjälpt samtalet mellan 

intervjuaren och respondent att flyta på bättre. Genom att fördela sysslorna har samtalet 

hamnat mellan fyra ögon snarare mellan sex. Vilket skapat en bättre atmosfär i rummet och 

minskat risken att intervjupersonen känt sig pressad eller uttittad. En annan fördel har varit att 

den av oss som antecknat kunde ge tecken ifall den ansvarige för intervjun missat en fråga. 

 

När det beträffar själva intervjusituationen konstaterar Lantz (2013, s 86 ff) att samspelet 

mellan intervjuaren och respondenten formas av situationen, sammanhanget och relationen 

mellan de medverkande. För att få till framgångsrika intervjuer behöver intervjuaren förstå 

hur en god intervjusituation fungerar genom att själv reflektera kring hur respondenten kan 

komma att uppleva situationen och vad i ens egna förhållningssätt som kan komma påverka 

utfallet. Relationen kommer på så sätt att påverkas av situationen och sammanhanget. För att 

skapa förutsättningar för en ömsesidig intervjusituation bör det finnas väl avsatt tid, både 

intervjuaren och respondenten ska känna att de finns utrymme att tänka fritt och inte behöver 

avsluta i förväg. Vidare menar Lantz (2013) att intervjuaren bör tänka på rummets 

utformning. Finns det möjlighet ska intervjuaren välja ett rum där respondenten känner sig så 

bekväm som möjligt. Rummet bör vara avskilt från ljud samt andra störande intrång som kan 

påverka intervjun. När det kommer till hur intervjuaren och respondenten ska sitta finns det 

inga generella regler men med fördel bör en position där båda parter har ögonkontakt formas. 

Det viktiga är dock att intervjuaren själv resonerar kring hur hen sätter sig, allt för att 

underlätta ett bättre samspel (Lantz 2013). 

 

Eftersom vi utförde våra intervjuer på en annan ort i landet var det stor betydelse att vi 

skapade en intervjusituation som var så bekväm som möjligt. Vi tog därför hjälp från en av 

studenterna som bokade ett grupprum åt oss i deras egna lokaler. När rummet bokades bad vi 

även om längre tidsbokningar än vi planerat att intervjun skulle uppta, vilket gjorde att vi 
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kunde vara där innan och förberedda samt det var aldrig någon stress över att intervjun var i 

behov av att skyndas på. Rummet var i sin tur relativt stort vilket minskade risken att 

respondenterna skulle känna sig inträngda. Vad som dock kom onekligen oberäkneligt för oss 

var att samtidigt som en del av våra intervjuer genomfördes så skedde en polisövning utanför, 

med en del skrän som följd, vilket resulterade i enstaka störningsmoment. Vi kände dock inte 

att det påverkade respondenterna allt för mycket och de verkade snarare vana vid ljuden än 

berörda av dem. När vi reflekterade över hur vi skulle sitta gentemot respondenten provade vi 

i den första intervjun att sitta mitt emot, det skapade dock enligt vår egen mening ett alltför 

intensivt klimat, en av intervjuerna kändes därför mer påträngande än de andra. Vi valde 

efteråt att placera oss snett om respondenten, det gjorde att atmosfären blev mer naturlig.  

 

3.5 Bearbetning och analys av empiriskt material  

När alla intervjuer hade genomförts började vi med att transkribera vårt material. Eftersom vi 

hade delat på utförandet av intervjuerna så valde vi att transkribera de intervjuer som vi själva 

hade genomfört. Vi valde att göra så då vi ansåg att det var enklare att komma ihåg vad som 

hade sagts när det var vi själva som hade varit med i samtalet, vilket förenklade och skyndade 

på transkriberingen. När materialet sedan transkriberats valde vi att använda oss av ett 

Grounded Theory-inspirerat arbetssätt för att analysera vårt material. Corbin & Strauss (2008, 

s 12 ff) metod Grounded Theory är en fördelaktig att använda sig av vid analysering av 

kvalitativt material eftersom det specifika arbetssättet med att utforma koder och teman gör 

det enkelt för den som utfört en intervju att få en djupare förståelse för respondentens svar. 

Genom att hitta likheter, olikheter och skillnader bland de svar som är relevanta för att 

besvara frågeställningen kan den uppnådda kunskapen slutligen leda till en förklaring av 

fenomenet (Corbin & Strauss 2008, s 51 f).  

 

Vi valde att ordna alla respondenternas svar på de olika frågorna i ett samlat dokument, det 

gjordes för att förenkla processen att hitta likheter och skillnader mellan svaren. Vi började 

med att gå igenom allt material och sedan välja ut den information som var relevant och 

intressant för att senare besvara vår frågeställning. Vi valde att sätta koder på materialet, 

koder som sedan använts för att skapa teman över respondenternas uttryckta känslor, 

beteende och erfarenheter. För att ge ett exempel på hur kodningen sett ut under processen 

illustreras det i tabellen nedan: 

 

Intervjufråga Respondentens svar Kod Tema 

Vilka förväntningar har 

du på ditt kommande 

yrke? 

“Det är just det att skapa lite 

förändring, inte för samhället i stort 

men för individen.” 

Möjlighet att 

förändra 

V Värderingar 

Vilka förväntningar har 

du på ditt kommande 

yrke? 

“Att jag ska få hjälpa människor att 

få det bättre och få bättre 

levnadsstandard.” 

Möjlighet att 

förändra 

Värderingar 

 

Tabell 2: Exempel på hur vi kodat empirin. 
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Ovan syns ett exempel på hur två respondenter svarat på en specifik fråga. Dessa två svar 

belyser hur vi sett likheterna mellan svaren som sedan lett till att frågan kan kopplas till temat 

värderingar. Analyseringen av materialet utmynnade i sju olika teman som under 

analysavsnittet beskriver hur alla dessa på ett eller annat sätt haft en betydande inverkan på 

respondenternas motivation för att ge sig in i yrket. Tematiseringen resulterade i följande 

områden: tidigare personliga erfarenheter, värderingar och ansvar, social samhörighet 

igenkännande och chefer, autonomi, lön, utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet 

samt arbetet i helhet. Med hjälp av tematiseringen blev det enkelt för oss att se likheter och 

skillnader bland svaren som inhämtats. Under varje tema i analysavsnittet beskrivs närmare 

kopplingen mellan teori och empiri med hjälp av citat från våra respondenter.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Trost (1997, s 99 ff) menar att reliabilitet inom en kvalitativ studie betecknar en tillförlitlig 

och stabil undersökning där slumpinflytelser inte haft någon påverkan på resultatet. Om en 

undersökning får samma resultat vid en annan tidpunkt kan det betraktas som ett mått på 

reliabilitet. Kvale & Brinkmann (2009, s 264 f) påpekar att trots att reliabilitet är önskvärt i 

intervjusituationer så kan det ha en negativ påverkan på variationsrikedom och kreativitet och 

att improvisation och personlig intervjustil skulle kunna generera i andra svar. De menar även 

att intervjuarens reliabilitet i situationen kan ha betydelse där omedvetet ledande frågor 

oavsiktligt kan ha en påverkan på svaren. Likt Kvale & Brinkmanns (2009) teori menar 

Johansson-Lindfors (1993, s 111 ff) att intervjuarens påverkan på respondenten har betydelse 

för reliabiliteten. Den så kallade intervjuareffekten, som innebär att intervjuaren och 

respondenten upplever vissa förväntningar från varandra, kan påverka vilka svar som ges. Det 

kan till exempel handla om att respondenten omedvetet uttrycker svar som intervjuaren ser ut 

att vilja ha utifrån sin klädsel (Johansson-Lindfors 1993).  

 

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi i så stor mån vi kunnat försökt skapa så goda 

förutsättningar som möjligt genom att exempelvis utforma intervjufrågor som inte varit 

ledande. Trots att vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervju där samma frågor 

ställdes går det ändå att dra paralleller till den teori som Kvale & Brinkmann (2009) har 

gällande personlig intervjustil. Av den anledningen att vi valde att dela upp utförandet av 

intervjuerna, där vi båda genomförde fyra tillfällen var, så har vi reflekterat över huruvida 

reliabiliteten skulle ha påverkats om en och samma person skulle ha intervjuat alla deltagare. 

Eftersom de olika följdfrågorna som ställdes kunde variera beroende på vem av oss som 

utförde intervjun samt att en viss nervositet gick att utläsa hos våra respondenter, något som 

kan ha haft en koppling till vem som utförde intervjun. Även Johansson- Lindfors (1993) 

teori om eventuell förväntan på varandra i intervjusituationen kan ha haft en avgörande roll 

för de svar som genererades. Vi som intervjuare tog oss båda an en professionell men varm 

roll, men om vi istället hade valt att vara än mer strikta i vårt tillmötesgående och burit en 

annan klädsel, kanske andra svar hade framkommit beroende på vad våra respondenter då 

hade trott vi hade förväntat oss att höra. 

 

Validitet inom kvalitativa undersökningar kan betraktas som att de frågor som ställs verkligen 

undersöker det som de är ämnade att undersöka (Trost 1997, s 101 f). Ett påstående som även 
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Johansson-Lindfors (1993, s 111 f) betonar är att konstruktionen av frågorna är en viktig 

faktor gällande validitet. Kvale & Brinkmann (2009, s 266 f) påstår att validitet inom 

kvalitativa undersökningar kan kopplas till hantverksskickligheten hos den som utför 

intervjuerna, något som kan förklaras som skicklighet av kommunikation och resultatinriktat 

handlande. Även intervjuarens trovärdighet benämns ha en stor betydelse för validitet inom 

kvalitativa undersökningar. Som tidigare nämnts har de frågor som ställts under intervjuerna 

haft en tydlig koppling till teorier samt tidigare forskning. Därmed fanns en tydlig baktanke 

gällande konstruktionen av frågorna för att uppnå validitet. Även i det specifika 

sammanhanget kan den kommunikativa aspekten och intervjuarens trovärdighet vägas in i 

bedömningen, utifrån Kvale & Brinkmanns (2009) teori. Återigen går det då att koppla 

uppdelningen av intervjuerna som en påverkande faktor till validiteten.  

 

Trost (1997, s 101 f) redogör dock för komplexiteten med att försöka applicera reliabilitet 

och validitet på en kvalitativ studie eftersom människor är aktiva och automatiskt förändras 

på grund av nya erfarenheter som gör att vår värld konstant förändras. Människan är ständigt 

en deltagare i en process och inte alls statisk, något som Trost menar är en självklar anledning 

till att de svar som ges från respondenten inte nödvändigtvis ska bli detsamma varje gång.  

 

Utifrån de definitioner av reliabilitet och validitet och dess applicerbarhet på kvalitativa 

undersökningar som Trost, Kvale & Brinkmann och Johansson-Lindfors gjort är det därmed 

svårt att uttrycka sig om reliabilitet och validitet i vår undersökning. Den svaghet som finns i 

vår undersökning är att vi valde att dela upp intervjuerna, något som kan betraktas som en 

störande variabel samt att vi inte hade någon större tanke på klädsel vid intervjutillfället. 

Dessa faktorer kan ha haft en påverkan på de svar som samlats in från respondenterna. Vi 

anser trots svårigheten att bestämma reliabilitet och validitet utifrån ett kvalitativt sätt att den 

valda metoden var rätt för problemformuleringen eftersom det hade varit svårt att få in 

samma nyanserade svar utifrån en kvantitativ metod. Den kvalitativa undersökningen har 

genererat i material som vi inte skulle ha fått tillgång till via en kvantitativ undersökning, 

därmed är den valda metoden mycket lämplig med tanke på uppsatsens syfte. Eftersom vi 

eftersträvade att skapa ett professionellt intervjusammanhang anser vi att kvaliteten på det 

empiriska materialet bör vara god. Generellt sett bedömer vi vår studie som trovärdig då vi 

anser oss ha haft ett tydligt intervjuunderlag och genomfört en reliabel undersökning som har 

genererat i valida svar.  

 

3.7 Etiska riktlinjer 

Etiska riktlinjer finns till för att skydda de som på något sätt är kopplade till olika 

undersökningar. Dessa riktlinjer är något som bör beaktas inför varje form av studie. Kvale & 

Brinkmann (2009, s 84 ff) har därför utformat etiska frågor som intervjuaren bör ha i åtanke 

inför intervjuundersökningar. Dessa frågor kan handla om hur man ska gå tillväga för att 

skydda intervjupersonernas identitet och konfidentialitet. Kvale & Brinkmann (2009) menar 

att denna typ av frågor bör betraktas som osäkerhetsområden som alltid bör reflekteras över 

och uppmärksammas i samband med en intervjuundersökning. Den som utför den kvalitativa 

intervjuundersökningen ska därmed vara öppen för de mångtydigheter, dilemman och 

konflikter som kan uppstå under processen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Forskningskravet och individskyddskravet 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är det nödvändigt och viktigt både för 

individens och samhällets utveckling att forskning genomförs och i samband med det är det 

minst lika viktigt att forskningen håller en god kvalitet (Vetenskapsrådet, s 5 f). Både 

samhället och samhällets medlemmar kan därför sätta krav på att forskning av god kvalitet 

bedrivs på väsentliga frågor. Det kravet kallas för forskningskravet, men det finns även ett 

krav på att de individer i samhället som omfattas av forskningen är skyddade från otillåten 

insyn i exempelvis sina livsförhållanden. Det senare kallas för individskyddskravet och det är 

den huvudsakliga utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet 

kan konkretiseras ned till fyra olika allmänna huvudkrav, dessa kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Vi var i våra 

intervjuundersökningar mycket noggranna med att följa dessa olika typer av etiska krav. 

  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att respondenten måste informeras om undersökningens syfte och 

på vilka villkor individen deltar (Vetenskapsrådet, s 7 f). Institutionsanknytning och de 

projektansvariga personernas namn skall nämnas för att parterna lätt ska kunna komma i 

kontakt med varandra. Ett informerat samtycke betyder även att deltagaren ska få information 

om undersökningens upplägg och vilka fördelar och risker som kan vara kopplade till 

medverkan i undersökningen. Respondenten måste även få information om att det är frivilligt 

att delta och att det alltid finns möjlighet att dra sig ur undersökningen (Kvale & Brinkmann 

2009, s 87). Det är viktigt att det framgår att informationen som samlas in endast kommer att 

användas i undersökningssyfte och det kan med fördel lämnas information om var det 

slutgiltiga resultatet kommer att offentliggöras (Vetenskapsrådet, s 7). Vi började med att 

informera våra respondenter om syftet med vår undersökning och hur de huvudsakliga 

frågeställningarna var formulerade. Vidare gav vi information om att det är frivilligt att delta 

i undersökningen och att det är möjligt att avbryta och lämna intervjun precis när man vill. 

Respondenterna blev meddelade om var det slutgiltiga undersökningsresultatet kommer att 

publiceras och de fick fullständig information om oss som projektledare för undersökningen 

för att förenkla all möjlig vidare kontakt om frågor skulle uppstå senare. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att varje deltagare har rätt att själv bestämma ifall hen vill 

medverka i en undersökning eller ej (Vetenskapsrådet, s 9 f). Den som genomför 

undersökningen måste därmed samla in samtycke från de som deltar och om en individ 

exempelvis är under 15 år och frågorna berör ett ämne av etiskt känslig karaktär måste 

samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Den som deltar har även rätt att sätta egna villkor 

för sitt deltagande, exempelvis hur länge de vill medverka och utöver det ska respondenten 

inte riskera att påverkas negativt av att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet). Eftersom 

alla våra respondenter i vår undersökning var över 18 år krävdes inget samtycke från någon 

annan part än dem själva och vid frågan om samtycke gav alla våra deltagare sitt 

godkännande. Vi meddelade även alla våra deltagare om att de kommer att vara anonyma i 

denna undersökning och att det inte på något sätt kommer att vara möjligt för någon annan att 

skönja att det är dessa individer som medverkat. 
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Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att det material och de uppgifter som den medverkande delger 

hanteras på ett sätt så att ingen obehörig skall få tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, s 12 

f). Alla som medverkar i undersökningarna har en tystnadsplikt gällande de eventuellt etiskt 

känsliga uppgifter som inhämtas från de enskilda respondenterna. Beroende på vad som 

betraktas vara känslig information, något som kan skilja sig från tid till tid eller mellan 

samhällen, så skall den medverkande inte känna ett obehag av att ha medverkat i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär även att respondenterna inte på något sätt skall kunna 

identifieras av utomstående, vilket betyder att det inte får finnas allt för detaljerad 

information som kan koppla någon till uppgifterna (Vetenskapsrådet). För att uppfylla 

konfidentialitetskravet meddelade vi våra respondenter om att det endast är vi som intervjuare 

som kommer ha tillgång till intervjumaterialet och att det sedan kommer förstöras. 

 

Nyttjandekravet 

Det material som inhämtats i samband med undersökningen får endast användas i 

undersökningssyfte (Vetenskapsrådet, s 14 f). Det innebär att informationen inte får utlånas i 

ett icke-vetenskapligt syfte eller i kommersiellt syfte. Uppgifterna får endast doneras till 

andra som vill utföra vidare undersökningar på ämnet om de fortsatt följer de skyldigheter 

mot de som ursprungligen medverkat i undersökningen. Den respondent som medverkat får 

använda sig av resultatet i undersökningen i samband med att personligen söka vård eller 

hjälp av en myndighet. Det är viktigt hur projektledarna för undersökningen överväger vilka 

risker som offentliggörandet av resultatet kan medföra (Vetenskapsrådet). Eftersom resultatet 

av vår studie ska kunna stå till förfogande för påbyggande undersökningar meddelade vi våra 

respondenter om att det kan komma att användas i senare undersökningssyfte enligt 

nyttjandekravet. Ingen av våra deltagare ställde sig mot de etiska riktlinjerna utan vi kunde 

direkt gå vidare med att genomföra intervjuerna. 
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4. Analys och resultat

I föreliggande avsnitt redogör vi för de olika faktorer som utifrån bearbetningen av det 

empiriska materialet framstår som betydelsefulla för polisstudenternas vilja att ge sig in i 

yrket. I analysavsnittet avser vi därmed att uppnå vår uppsats syfte som innebär att få en 

djupare förståelse för vilka faktorer som driver polisstudenter att vilja arbeta med polisyrket. 

Vi vill sålunda skapa en uppfattning om studenternas inställning till deras kommande 

sysselsättning. Genom att dela in kapitlet under olika rubriker avser vi att ge läsaren svar på 

vår frågeställning. För att illustrera vårt resonemang har vi valt att använda oss av citat från 

intervjuerna.

4.1 Vad motiverar polisstudenter att ge sig in i yrket? 

Utifrån analysen av intervjumaterialet har vi kommit fram till sju olika kategorier som 

besvarar vår frågeställning. De representerar tillsammans svaret på vad som motiverar 

polisstudenter att ge sig in i yrket. Kategorierna som i följande avsnitt kommer att presenteras 

är:  

• Tidigare personliga erfarenheter 

• Värderingar och ansvar 

• Social samhörighet, igenkännande och chefer 

• Autonomi 

• Lön 

• Utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet 

• Arbetet i helhet 

 

4.1.1 Tidigare personliga erfarenheter 

I vår strävan att skapa en förståelse över respondenternas incitament till att i framtiden arbeta 

som poliser har det i intervjumaterialet framkommer det att respondenterna har en eller flera 

positiva upplevelser av polisyrket i dess uppväxt. Beträffande den tidigare forskning som 

Lander (2013, s 49 f) bedrivit ter det sig inte som ett unikt sammanträffande att polisers 

tidigare upplevelser gentemot yrket varit en stark påverkansfaktor likväl i vår studie. Genom 

att ställa frågor gällande hur det kommer sig att respondenten valt polisyrket har vi kunnat 

skönja en linje där en tanke runt en framtida roll som polis legat antingen som en klar 

vägvisare eller som en grubblande tanke i periferin. Det är till synes endast i undantag som 

respondenter halkat in på polisbanan mer eller mindre av en slump. Istället har uppväxt och 

omgivning påverkat i större utsträckning. En av studenterna reflekterar i citatet nedan över 

aspekter som kan ha påverkat varför hen sökt sig till polishögskolan och konstaterar att 

polisyrket alltid legat nära personen i fråga redan i tidig ålder:  

 

Jag har poliser i släkten och växt upp med många poliser. Så det har kommit 

ganska naturligt med uppväxten... Som barn sprang jag alltid runt och lekte 

med morfars polishatt.  
(Intervjuperson 2) 

 

I ett annat fall har respondenten en senare kontakt med tanken att bli polis. Oavsett när 

förbindelsen till polisyrket kommit i livet finns det en gemensam nämnare att den i vilket fall 

påverkat respondenterna på ett eller annat sätt. Intervjuperson 1 nämner: 
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Jag har några vänner hemma som jobbar som poliser [...] och de har alltid 

petat på mig och sagt ‘fan med din bakgrund varför blir inte du polis?’. 

(Intervjuperson 1) 

 

Vidare går det att se hur tidigare erfarenheter av möten med poliser har präglat respondenter 

till att välja denna yrkesväg. Intervjuperson 8 beskriver en tidigare händelse som påverkat 

hens val: 

Jag hade fyllt arton, jag fyller år i januari så vi var ute och festade och då 

blev jag ombedd av en vakt att lämna barstället, krogen. Så jag tog min 

jacka och gick hem i snön och det var halt ute och minusgrader och jag 

skulle ta tåget hem, så det var inga problem sådär. Helt plötsligt svänger det 

upp en polisbil framför mig och jag tänker att ‘herregud vad är det som 

händer nu?’. Så frågade dom vart jag skulle, vart jag bodde och så sa dom 

‘hoppa in här’ och så körde dom mig hem hela vägen till dörren. Det är min 

första kontakt med polisen och det tänker jag på än idag, fortfarande, även 

om det här snart nästan är tio år sedan. 

(Intervjuperson 8) 
 

Personliga erfarenheter är något som Lander (2013, s 49 f) menar kan ha stor betydelse för 

studenter och i det ovan presenterade citatet ser vi utifrån vår undersökning en stark 

sammankoppling till det påståendet. Där den personliga erfarenheten haft en avgörande roll 

för personens uppfattning av polisen som senare lett individen in på dess yrkesväg.  

 

4.1.2 Värderingar och ansvar 

Utöver de tidigare personliga erfarenheterna som legat till grund för våra respondenter att ge 

sig in i yrket ser vi den gemensamma bilden kring värderingar som en stark motivator. 

Lander (2013, s 50 f) tar upp viljan att skydda och förbättra samhället som en 

motivationsfaktor, en faktor med två utgångspunkter där vissa individer uttrycker en stark 

vilja att arbeta med och för andra människor medan andra är mer inriktade på att vara 

delaktiga i att skapa ordning och reda. Likt det Lander nämner har även vi i våra svar kunnat 

urskilja två parametrar. Antingen vill man in i yrket för att hjälpa sina medmänniskor eller så 

ser man det mer som en plikt att upprätthålla lag och ordning. I studien kan vi således se att 

den genomgående tråden är att respondenterna har en stark drivkraft av inre 

motivationsfaktorer. Likt tidigare studier gällande Public Service Motivation har det 

framkommit att offentligt anställda har högre svarsfrekvens på motivationsfaktorer som att 

arbeta för samhället och människor än anställda inom den privata sektorn (Park & Word 

2012, s 710 f). Vill säga arbetet utförs för att att tjäna andra än sig själv. Den inre drivkraften 

att vilja göra gott för andra är ett återkommande svar och även ifall respondenterna inte tror 

de kommer förändra samhället övergripande räcker det ofta att veta att de ialla fall gör någon 

skillnad, vilket intervjuperson 2 belyser nedan: 

 

Alltså jag tror det är svårt att se att man ska vara en hjälte och rädda världen, 

men så länge man kan hjälpa en människa, så förändrar man något och kan 

skapa ett tryggare samhälle. 

(Intervjuperson 2) 
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I svaret ovan går det urskilja hur respondenten är medveten om svårigheterna som finns att 

skapa förändring i samhället som helhet men så länge hen får vara delaktig att hjälpa till 

följer respondenten sina inre värderingar. En annan av respondenterna svara nedan att hen har 

en stark rättskänsla inom sig som kan upprätthållas genom polisyrket: 

 
Jag tycker väl om att folk gör rätt för sig, om man säger så. Och att det 

upprätthålls [...] Fel är fel av någon anledning och rätt är rätt [...] Men jag 

tycker om människor också och det är ju verkligen ett arbete där man får 

arbeta med människor. 

(Intervjuperson 5) 

 

Genom att vilja göra gott för andra eller samhället går det visa att även polisstudenterna har 

hög Public Service Motivation. Att poliserna har en hög grad av Public Service Motivation 

menar vi inte är särskilt överraskande. Vilket stöds genom hur de ser på sitt samhällsintresse. 

Svaren visar att de intervjuade har en eller flera samhällsgrupper de brinner extra för och 

som de gärna vill kunna arbeta mer med i framtiden. Till exempel finns önskemål om att 

arbeta med särskilt utsatta grupper likt ungdomar, missbrukare, hemlösa eller psykiskt sjuka. 

Respondenternas visar att i sina grundläggande värderingar finns en vilja att nå ut till de som 

är i extra behov av hjälp. Motivationsfaktorerna är därmed i det stora hela grundat på inre 

motiv och baseras på egna värderingar om vad som är viktigt. 

 

Landers (2013, s 49 f) studie påvisar att yrket som polis lockar de som önskar att tillhöra en 

kategori i samhället som ökar deras egen status, där kollegial tillhörighet värderas högt och 

att poliser i jämförelse med övriga individer i samhället anser sig ha en högre moral samt 

bättre bedömningsförmåga. Något som leder till en stark sammanhållning och solidaritet 

inom kåren där kollegorna enligt normen ställer upp för varandra, försvarar varandra från 

kritik utifrån och att ärenden där kollegor är hotade ges högsta prioritet. Eftersom yrket som 

polis är så pass komplext i den mån att de i sin vardag måste hantera riskfyllda situationer där 

de personliga värderingarna kan ha betydelse, anses det därför vara viktigt för motivationen 

att arbeta med likasinnade. En av respondenterna uttrycker nedanför sin åsikt gällande 

arbetsmoral och att det är viktigt för hen att kollegorna delar samma värderingar inom yrket: 

 

Bra kollegor, arbetsmoral och tillit är ganska viktigt inom polisarbetet [...] 

Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, men när det gäller polisyrket så 

hade jag nog inte velat patrullera med någon som valt polisyrket för den 

gillar att bruka våld, jag tror inte på det [...] Då kanske man inte ska bli polis 

om man vill använda sin makt mot samhället eller människor, så att så länge 

jag inte har sådana kollegor så vill jag gå till arbetet. 

(Intervjuperson 2) 

 

Beroende på de personliga värderingarna så kan motivationen baseras på olika 

utgångspunkter. Våra respondenter berättar om den tid de kommer att spendera med sina 

kollegor och att det då är viktigt för dem att dela samma värderingar. Att dela liknande 

värderingar med sina kollegor ses således som en motivationsfaktor. 
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Respondenternas tankar kring den auktoritet som kommer i samband med bärandet av 

uniform är en faktor som vi valt att koppla till ansvar och hur dess användning kan bidra till 

motivation. Den teoretiska kopplingen riktar sig mot Maslows uppskattnings och statusbehov 

och Herzberg motivationsfaktor som är kopplad till ansvar (Maslow 1987, kap. 2; Herzberg, 

et al. 1993, s 44 ff). När våra respondenter blev tillfrågade hur de resonerar kring sin 

auktoritet gick det att se en tydlig medvetenhet över det ansvar och den status som följer med 

yrket: 

 
With great power comes great responsibilities, det blir mitt ansvar att sköta 

det på något vis och att inte missbruka det. Och lite som jag var inne på, det 

här med ömsesidig respekt, bara för att jag har uniform på mig så är inte jag 

större än dig. Exempelvis så sitter jag gärna ner och pratar med våra offer 

eller brottslingar när vi har övning, så jag sitter på en jämn eller lägre nivå 

än dem. Bara för att visa att jag inte har något behov av att vara större än 

dig.  

(Intervjuperson 3) 

 

Respondenternas svar återspeglar deras grundvärderingar. På samma sätt som Maslow 

beskriver att bekräftelse och respekt från andra människor kan bidra till en förhöjd 

självkänsla, beskriver även intervjupersonerna hur betydelsen av deras valda förhållningssätt 

när de bär uniform påverkar deras omgivning, även i övningssammanhang. Respondenterna 

talar återkommande om det ansvar som följer med att bära uniform och betraktar det som en 

betydelsefull aspekt att ha i åtanke i arbetet som polis. Eftersom uniformen signalerar en 

tillhörighet till en organisation som är beroende av medborgarnas förtroende ligger ett stort 

ansvar hos den enskilde individen vid utförandet av arbetet. En av respondenterna svarar 

följande på frågan gällande uniformens betydelse i yrket:  

 

Jag ser det som ett verktyg. Både att jag kan gömma mig lite bakom den, att 

nu är jag polis, men kommer jag så här (pekar på sina civila kläder) så är jag 

civil. Med uniform är jag en i mängden, samtidigt som jag kan välja att 

knäppa upp uniformen lite eller ta av mig jackan, om jag bara vill sitta ner 

och snacka med någon som det hänt något med. Till exempel någon som 

blivit misshandlad. Så jag ser det som ett verktyg som känns naturligt. 

(Intervjuperson 1) 

 

Uniformen betraktas av våra respondenter som ett kraftfullt verktyg för att skapa förtroende 

hos brottsoffer och samtidigt som en motivationsfaktor genom att den bidrar till att känna en 

samhörighet till organisationen. Med hjälp av signalvärden som respekt, auktoritet och 

förtroende som uniformen tycks spegla enligt våra respondenter, så anser de att den har en 

stor betydelse för hur de kommer att bemötas i yrkessituationer och att de med hjälp av den 

förväntar sig ha respekt med sig in i diskussioner. Något som även beskrivs motivera dem till 

att ge sig in i yrket som polis.  

 

4.1.3 Social samhörighet, igenkännande och chefer 

Hand i hand med de grundläggande värderingar som sätter sin prägel hos många av 

respondenternas svar tas även den sociala samhörigheten upp som en drivkraft. Den 

förväntade gemenskapen bland kollegor anses vara viktig för att de ska trivas på sin framtida 
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arbetsplats och är en faktor som har en betydelsefull roll för hur motiverade de tillfrågade 

kommer att vara i sin framtida yrkesroll. I Maslows (1987, kap. 2) behovshierarki är de 

sociala relationerna ett av grundbehoven, likväl är det en del av hygienfaktorerna som 

Herzberg et al. (1993, s 44 ff) tar upp. Att de sociala relationerna är en faktor som enbart kan 

skapa trivsel och inte motivation är dock något som inte överensstämmer med 

respondenternas svar och således går emot Herzbergs teori. Svaren vi fått in har istället 

särskilt betonat hur viktigt de tror det kollegiala stödet från kollegor och chefer kommer att 

vara. Polisyrket benämns ofta av respondenterna som ett yrke där de tror utomstående har 

svårt att ta in det som de själva upplever i tjänsten, vilket i sin tur skapar ett starkt behov av 

att ha varandras rygg, kollegor sinsemellan. Respondenternas upplevelse av betydelsen av 

social samhörighet kan belysas i nedanstående citat:  

 

Det tror jag har väldigt stor betydelse i det här yrket, och det har haft det i 

tidigare yrken också som jag varit på... Men särskilt när man fått uppleva 

hemska saker så har man folk som fått uppleva samma saker och kan prata 

om det och få stöd, det tror jag är otroligt viktig.  

(Intervjuperson 4) 

 
Det sägs att bland de som jobbar som polis är de få som har sån 

gruppdynamik och gruppanda [...] för man stöttar upp och finns där för 

varandra. Det är ju väldigt vanligt att poliser är tillsammans med poliser. 

Och det är ju för att man har en förståelse för att vissa dagar kommer man 

hem och inte kan prata om det som hänt [...] Sen säger de att den du kör 

patrull med är den som kan mest om dig, mer än kanske din egen fru eller 

man för du pratar om allt i polisbilen. Dels vanliga händelser men också om 

det hänt någonting, så pratar man om det direkt efteråt. 

(Intervjuperson 3) 

 

Genom respondenternas svar kan vi se att det sociala stödet och arbetskollegorna är en stor 

del av det polisstudenterna värderar som viktigt för motivationen i sin kommande yrkesroll. 

Det finns en förväntan om att polisyrket kommer vara någonting familjärt, där kollegorna 

väntas stå upp för varandra och stötta. Gör en enskild individ fel i sin yrkesutövning är det 

organisationen som får stå för kritiken, vilket i sin tur påverkar anseendet för samtliga inom 

verksamheten. Genom att se varandra likt en helhet som utåt gemensamt representerar 

polisen blir den sociala samhörigheten således än starkare. Intervjuperson 8 beskriver hur 

polisers agerande påverkar hela organisationen: 

 
Jag kanske är en snäll polis, men det kan finnas kollegor till mig som kanske 

inte har gjort ett bra jobb. Men då åker jag på det också, för jag är polis, jag 

bär samma uniform som dom. Så när något positivt händer så påverkas vi 

och när något negativt händer så blir vi också alla påverkade. 

(Intervjuperson 8) 

 

På samma sätt som social samhörighet har påverkan för motivationen blir även 

igenkännande från chefer och arbetskamrater betydande för respondenterna. Samtliga 

intervjupersoner framhåller att utan återkoppling från chefer samt arbetskamrater så skulle de 

inte känna att de utvecklas tillräckligt. Både i Self Determination Theory och bland 

Herzbergs motivationsfaktorer tas igenkännande upp som en aspekt att se motivation utifrån. 
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Deci & Ryan (2000c, s 234) betonar att inom Self Determination Theory så ökar positiv 

feedback den inre motivationen, medan negativ feedback i jämförelse minskar den inre 

motivationen. Enligt Herzbergs, et al. (1993, s 44 ff) är igenkännande att bli uppmärksammad 

för sin arbetsinsats och kan innefatta komplimanger men även mer negativ feedback från 

antingen kollegor, chefer eller kunder. Beroende på hur mycket eller lite igenkännande 

individen upplever, desto mer motiverad blir den anställde att utföra sitt arbete. 

Respondenterna i sin tur menar att de skulle känna sig otillfredsställda och frustrerande om 

det visar sig att de i sin yrkesutövning inte får respons på hur ens ageranden upplevts, oavsett 

om igenkännandet är negativt eller positivt. En av respondenterna ger nedanför sin bild av 

hur hen anser att polisen bör arbeta:  

 

Jag tycker att feedbacken ska komma på ett konstruktivt sätt. Polisen är 

alltid en för mig lärande organisation. Man vet sällan vad som komma skall 

utan man lär sig mycket på varje sak som händer. Då gäller det att man får 

den feedbacken också på ett sätt som gör att du kan utveckla det här nästa 

gång det sker.  
(Intervjuperson 8) 

 

Den delade upplevelsen från respondenterna är att polisyrket ses som ett konstant lärande. 

Igenkännandet blir en del av den personliga utvecklingen. I vår studie har det även 

framkommit att studenterna gärna vill ha återkoppling i stor utsträckning. Det finns en 

gemensam linje i att du aldrig är färdiglärd och att det finns förbättringsmöjligheter i det 

mesta. I motsats till Self Determination Theory som menar att negativ feedback sänker 

motivationen så visar vår studie att negativ feedback inte har avseende påverkan på 

motivationen så länge den framförs på ett konstruktivt sätt. Den starka viljan att ständigt 

kunna se förbättring hos sig själv menar vi har samband med dels den starka sociala 

samhörighet som finns inom polisyrket, att vilja ha ett så bra team som möjligt för att kunna 

hjälpa samhället och människorna i det. Men även att polis är ett utsatt yrke och för att inte 

riskera sin samt andras säkerhet krävs det att ständigt sträva mot perfektion. 

 

För att ta reda på vilket ledarskap som motiverar respondenterna har de blivit tillfrågade vad 

en bra chef innefattar. Resultatet tyder på att studenterna motiveras av ledare som lyckas 

kombinera en balans mellan vän och ledargestalt. En bra chef beskrivs därmed kunna vara 

auktoritär när det behövs men även kunna se individen bakom uniformen. En ledare inom 

polisen ska i viss mån ha attribut och kunna agera på ett förfaringssätt lämpat för den 

polisiära organisationen. Det finns en föreställning att en bra chef ska vara handlingskraftig 

och kunna ta ansvar för sina beslut. Likt en av respondenterna säger nedan ska chefen inte 

behöva visa att den är chef, auktoriteten ska finnas där sen innan: 

 
En chef för mig är en person som inte behöver visa för mig att den är chef, 

förrän det behövs. För jag personligen vet redan att den här personen är min 

chef och jag vet vad det innebär att någon är chef över mig liksom. Den ska 

vara konstruktiv och kunna känna av en bra sinnesstämning hos sina 

kollegor. Men den ska också kunna vara rak och kunna fatta beslut, tycker 

jag är viktigt. Och att också kunna hantera många bollar i luften samtidigt, 

att kunna vara bestämd och rak om det behövs.  

(Intervjuperson 8) 



35 
 

Att ett tydligt och rakt ledarskap motiverar polisstudenterna ter sig inte helt oväntat. Den 

polisiära organisationen är mycket regelstyrd och byråkratisk och att respondenterna vill ha 

en ledare som står bakom det hen säger menar vi hänger samman med tryggheten att veta om 

att det man gör är riktigt och rätt.  

 

4.1.4 Autonomi 

Autonomi är en aspekt som är både mer eller mindre möjligt för våra respondenter att 

förhålla sig till i deras kommande yrke. Något som är en följd av att poliser har ett strikt 

regelverk att följa och basera sina ageranden på, medan det samtidigt finns utrymme för att de 

själva både ska kunna och behöver ta egna beslut. Likt Deci & Ryan (2000c, s 234 f) 

beskriver är individens möjlighet till att ta egna beslut en viktig faktor för självförtroende och 

inre motivation. Våra respondenter svarar att de ställer sig neutrala till att vara styrda av lagar 

och regler i sitt arbete, men att det samtidigt måste finnas ett hänsynstagande till hur polisens 

egna känslor kan påverka beslutsfattandet och hur det påverkar deras motivation. Nedan 

följer ett exempel från en av de intervjuade som påvisar hur tolkningsbar frågan gällande att 

följa lagar och regler är i relation till polisens egna känslor samt att hur det kan påverka vilket 

beslut som tas i situationen: 

 

Polisen är ju väldigt lagstyrd men sen har vi också väldigt många friheter, 

det är du som polisman där ute som får ta dina beslut, sen så vägs det liksom 

beroende på dina känslor där och då hur du upplever situationen. Det finns 

ingen som kan ta ifrån mig mina känslor. ‘Ja men jag blev så rädd när han 

kom springandes med en kniv i handen så jag drog mitt tjänstevapen och 

sköt ett skott.’ ‘Ja men varför gjorde du det?’ ‘Ja jag blev rädd.’ ‘Nej det 

blev du inte…’ Det är ingen som kan säga så, eller hur? Men det står också i 

lagtext att jag får dra mitt vapen utifrån de känslor jag har, sen står det också 

att kommer någon gåendes mot mig så får jag inte dra mitt vapen, det står 

det också. 
(Intervjuperson 1) 

 

Här går det att se hur autonomi inte alltid är en möjlighet inom yrket på grund av de 

komplexa situationer som kan uppstå. Baserat på intervjusvaren ser vi en antydan till att 

beslutsfattandet i vissa situationer kan komma att påverkas av polisens egna känslor kopplade 

till ärendet. Något som kan betraktas som en motstridighet till att behöva ta beslut utifrån 

lagar och regler som enligt den enskilde polisens tycke skulle kunna hanteras på ett annat sätt.  

Ser vi till Holgerssons (2005, s 178 ff) resonemang gällande de motstridiga ärenden som 

poliser kan ställas inför kan det exempelvis handla om att en polisman vill skjutsa hem en 

ungdom från fest för att denne ska slippa gå ensam hem, medan polisorganisationen säger att 

det är fel då polisens fordon enligt regler inte får användas i denna situations avseende. 

Polisens egna känslor kopplade till ärendet ställs således mot de lagar och regler som de 

egentligen ska förhålla sig till. I vår studie har det dock framkommit att respondenterna 

motiveras av att få utöva sitt självbestämmande i vissa situationer, trots att lagregleringen 

säger att hen borde ha agerat annorlunda. Något som vi kopplar till den inre motivationen 

som benämns inom Self Determination Theory, där autonomin beskrivs vara avgörande för 

den inre motivationen då det skapar en känsla av självbestämmande, frihet och att inte vara 

kontrollerad (Deci & Ryan 2000c, s 234 f).  
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Utifrån vår analys kan vi se hur respondenternas tankegångar och svar gällande 

förhållningssättet till lagar och regler betraktas som något som vid alla tillfällen inte kan 

följas till punkt och pricka. I citatet nedan reflekterar intervjuperson 8 kring att de som poliser 

i framtiden kommer att försöka följa lagar och regler så långt det går, men att även 

självbestämmandet kommer att påverka beslutsfattandet i vissa situationer: 

 

Lagar och regler är inte så vattentäta utan det finns liksom hål som gör att 

även om man följer lagen och att det lagmässigt och rent juridiskt är rätt, så 

behöver det inte betyda att det är rätt för omgivningen eller för personerna 

som blir inblandade. Och där är en vågskål tror jag, inom polisyrket. Ja, jag 

ska följa mina lagar och det som jag är satt till och har lagstöd för att göra, 

men är det verkligen rätt för dom personerna som blir inblandade i den här 

händelsen sen? Så jag ställer mig tveksam till att vara den som endast följer 

lagarna, jag tror man behöver vara lite openminded. 
(Intervjuperson 8) 

 

Trots svårigheten att applicera autonomi inom alla delar av polisarbetet så uppvisar våra 

respondenter i sina svar ett generellt sett positivt synsätt gällande autonomin inom arbetet. 

Anledningen till att de tenderar att ställa sig positiva till att arbeta under dessa lagstyrda 

förhållanden verkar vara upplevelsen av självbestämmande och frihet i vissa andra 

situationer, något som verkar som en motiverande faktor till att vilja ge sig in i yrket. Det kan 

handla om beslutsfattande gällande patrullering, exempelvis möjligheten att själva bestämma 

var de ska patrullera för tillfället. Alternativt att de vid kritiska situationer kan bli tvingade att 

ta egna beslut där risken finns att de inte hinner se över om de har fullkomligt lagstöd för sitt 

agerande. Följande citat redovisar hur en av respondenterna uppvisar hur komplexiteten att 

arbeta utifrån lagar och regler ändå kan verka som en motivator för att lära sig mer om hur 

olika situationer kan hanteras på ett bättre sätt ju mer erfaren hen blir: 

 
Jag ser det på lite olika sätt, när man är där ute då går det fort. Vissa 

människor är ju sådana som tänker ‘nej jag vill inte ta beslut själv, jag måste 

snacka med chefen först’. Men jag ser det som en vital del i det här yrket, att 

man måste kunna ta sekundbeslut. Men också att man sen får stå för de här 

besluten, att där och då så tänkte jag såhär. Sen då när man har kontaminerat 

det i efterhand så kanske det inte var det bästa beslutet, men vi åtgärdar det 

när vi har en bättre situation. 
(Intervjuperson 1) 

 

Trots att de är lagstyrda så upplever de sig inte vara begränsade i yrket. Motivationen hos 

våra respondenter tenderar därför inte att påverkas negativt för att ge sig in i arbetet utan den 

begränsade friheten som stundtals ges kan istället betraktas som en motiverande faktor som 

är kopplad till autonomi.  

 

4.1.5 Lön 

Respondenterna är i hög grad medvetna om hur lönesituationen ser ut för poliser. 

Ingångslönen ligger runt 25 000 kronor innan skatt och även ifall de tillfrågade önskar att 

lönen vore högre är det endast i undantag där en intervjuperson inför sitt beslut att söka till 

polishögskolan haft lönen som en anledning att inte vilja bli polis. Den låga lönen är således 
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något som intervjupersonerna reflekterat kring innan de sökt men samtliga är dock väl 

noggranna att poängtera ut andra faktorer som vägt upp lönesättningen. Ser vi till Maslows 

(1987, kap. 2) resonemang gällande lön så innefattar de det första steget i behovspyramiden, 

vill säga individen har tak över huvudet och mat på bordet. Respondenterna anser således att 

lönen visserligen kunde varit högre men den är ändå tillräckligt hög för att den ska kunna 

tillfredsställa individens mest grundläggande behov. På så sätt utgör inte lönen ett hot mot 

individen i sig. Istället är snarare lönen ett komplement till andra faktorer som motiverar 

högre vilket nedanstående citat exemplifierar: 

 

Alltså som många andra så tycker jag att den kunde ha varit högre. Men jag 

sökte till yrket och visste vad man tjänar och att det inte kommer att ändras 

värst mycket och ja, jag kan vara polis på den lönen. 
(Intervjuperson 6) 

 

Jämför vi med Herzbergs, et al. (1993, s 44 ff) så är lönen en av hygienfaktorerna som måste 

vara tillgodosedda för att missnöje inte ska yttra sig inom organisationen. Så länge lönen är 

proportionerlig gentemot utfört arbete så anses arbetssituationen vara duglig. Även här 

stämmer Herzbergs teori överens med de svar vi fått in. En stor del av respondenterna tycker 

visserligen att de bör ha högre lön i förhållande till de risker de kommer utsätta sig för i 

arbetet, men eftersom det inte främst är lönen som motiverar dem att ge sig ut och hjälpa till i 

samhället blir den faktorn aldrig en blockering för att inte vilja bli polis. På så sätt väger 

Herzbergs motivationsfaktorer över hygienfaktorerna inom det beskrivna stadiet. Andra 

incitament skapar motivation och lönen kan därför skapa ett missnöje relaterat till 

arbetsförhållandena men inget som påverkar motivationen att vilja utföra sina 

arbetsuppgifter. Nedan konstaterar en respondent att hen är medveten om lönesättningen men 

ser det inte som ett hinder då det är arbetet i sig som motiverar hen att söka sig till yrket: 

 

Jag söker inte jobb för att få lön, jag söker jobb för att ha något att göra. 

Skulle jag sitta på ett kontor och bläddra varje dag eller göra något som jag 

tycker är svintråkigt, då hade jag nog haft svårare att motivera 25 000 kr 

innan skatt. Men det här är något jag vill göra och om jag då hade suttit i 

kassan på ICA hade jag haft svårare att känna motivation, men nu är det 

något jag vill och brinner för och då blir det lättare att inte fokusera på 

lönen. 

(Intervjuperson 3) 
 

Att polisstudenterna inte i högre utsträckning motiveras av lönesättningen må anses vara 

förväntat och bekräftas även av tidigare studier om motivation inom den offentliga sektorn. 

Teorin om Public Social motivation har visat att offentligt anställda har en högre drivkraft av 

inre motivationsfaktorer än anställda inom den privata sektorn vilket även vår studie kan 

bekräfta (Park & Word 2012, s 710 f).  

 

4.1.6 Utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet 

En aspekt som polisstudenterna lyfter fram som särskilt positivt i sitt framtida yrke är 

bredden inom polisorganisationen. Karriärmöjligheterna är flera och i linjeorganisationen 

finns det många led att klättra i. När respondenterna reflekterar över sin framtid inom polisen, 
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finns det ett genomgående tema att utvecklingsmöjligheterna möjliggör för respondenterna att 

kunna stanna kvar inom organisationen oavsett om det gäller att klättra på karriärstegen eller 

att specialisera sig inom ett yrkesområde som står dem särskilt nära. Herzberg et al. (1993, s 

44 ff) beskriver utvecklingsmöjligheter som en motivator, vilket involverar att arbeta inom en 

organisation där det finns möjlighet till avancemang och variation. Utifrån vår analys av 

intervjumaterialet blir det tydligt att även respondenterna ser det som en motivationsfaktor. 

När en av respondenterna blir tillfrågad vilken betydelse utvecklingsmöjligheterna har får vi 

följande svar:  

 
Jättemycket att man känner att man kan utvecklas och komma vidare, inte 

bara stå och stampa på samma ställe. Men också att kunna testa på olika 

delar med samma grundutbildning och hitta det som man själv tycker man 

passar för, alltså inom polisen. Även om alla går samma utbildning så 

kommer vi ju inte att jobba med samma sak. Det är också det som är lite 

häftigt för man vet inte ens vad som finns typ. 
(Intervjuperson 6) 

 

Likväl kan utvecklingsmöjligheter ses som en del av Maslows självförverkligande. Att 

individen realiserar sina drömmar genom sitt yrke (Maslow 1987, kap. 2). Vissa respondenter 

som vi intervjuat har haft intressen utanför polissfären som de i sin tur hoppas på att 

förverkliga genom polisyrket, bland annat har utvecklingsmöjligheterna möjliggjort för en 

individ att i framtiden förhoppningsvis kunna förverkliga sitt intresse för hundar genom att 

satsa på att bli hundförare. Möjligheterna till att kunna kombinera tidigare relevanta 

intressen till arbetet som polis tenderar ha en betydelse för våra respondenter att känna en 

motivation till att ge sig in i yrket. 

 

Anställningstryggheten är en aspekt som respondenterna inte behöver reflektera över 

avsevärt. Vid utbildningens slut är de garanterade arbete vid någon av landets polisstationer. 

Respondenterna har således inte mycket att tillägga om hur de ser på anställningstryggheten, 

vilket vi tolkar som att de litar på att organisationen står bakom en och hjälper dem att 

komma ut i arbete. Herzberg et al. (1993, s 44 ff) tar upp anställningstryggheten som en 

grundläggande faktor för att känna trivsel i arbetet, men inget som egentligen motiverar de 

anställda. Vår studie visar likt Herzbergs att anställningstryggheten inte är ett faktum som 

motiverar respondenterna, utan snarare tar respondenterna det som en självklarhet.  

 

4.1.7 Arbetet i helhet 

När våra respondenter svarar på frågan gällande deras förväntningar på yrket presenteras en 

föreställning om att yrket ska vara utvecklande och utmanande för den enskilde individen och 

att ingen dag kommer att vara den andra lik med spännande och varierande arbetsuppgifter. 

De nämnda faktorerna överensstämmer till stor del med resultatet från Landers (2013, s 48 f) 

tidigare studier där yrket anses tillgodose studenternas önskan om spänning, att det är ett 

fysiskt arbete som är varierat och utvecklande samt att det finns möjlighet till utveckling 

inom organisationen. Lander (2013) presenterar att en av de vanligaste föreställningarna om 

yrket är att poliserna anser att de kommer att befinna sig i centrum för actionfyllda händelser. 

Trots att våra respondenter tydliggjort att spänning är en motiverande faktor framstår den inte 
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som en av de vanligaste föreställningarna om yrket. Nedan exemplifieras två tankar gällande 

deras förväntning på yrket:  

 
Det kommer bli jäkligt roligt, men [...] jag har känt redan det här året att jag 

på den här utbildningen har utvecklats kolossalt mycket som person. Så det 

är den största förväntningen jag har, att utvecklas som person. Jag förstår ju 

att man kan kommer att se mycket hemska saker, man får ta del av en annan 

sida av samhället, det märker man bara på den praktiken man har i en vecka. 

Det är sådant man aldrig har sett tidigare och det finns där hela tiden... Men 

det ska bli roligt framför allt. 
(Intervjuperson 4) 

 
Många utmaningar tror jag, och det gillar jag [...] Både fysiskt, men även 

psykiskt. Att man får möta sånt som utmanar mitt sätt att analysera och 

uppfatta situationen. [...] Varje dag så vet man inte vad som kommer att 

hända, det är inte som att sitta på ett kontor där man har samma uppgift 

varje dag. Som polis vet man inte. 
(Intervjuperson 2) 

 

Respondenternas inställning till yrket bedömer vi i helhet vara positiv, att variationen och 

utmaningen ger en positiv känsla. Trots en medvetenhet om att de kommer att stöta på många 

hemska saker i arbetet så väger meningsfullheten och förmågan att hjälpa andra individer i 

samhället upp för det. Herzberg et al. (1993, s 44 ff) beskriver inställningen till själva arbetet 

i helhet som en motivationsfaktor. I följande citat berättar intervjuperson 1 om sin förväntan 

på det kommande yrket:  

 

Jag förväntar mig att det kommer vara ett väldigt omväxlande yrke, det 

kommer vara väldigt roligt och spännande. Jag förväntar mig att det 

stundtals kommer vara ganska farligt, det kommer vara situationer där man 

kommer vara rädd. Men jag förväntar mig också att jag kommer ha den 

erfarenhet och utbildning som krävs för att hantera dessa typer av 

situationer. 

(Intervjuperson 1) 

 

Efter att respondenterna fått konkretisera sin generella föreställning om yrket, fick de senare 

möjlighet att beskriva hur de ser på risken att behöva möta faror i arbetet och effekterna av 

det. Följande empiri kopplas till Holgerssons (2005, s 210 ff) teori där han redogör för hur 

polispersonal upplever att hot i yrket påverkat aktivitetsnivån och motivationen negativt och 

att det råder en upplevelse av dåligt skydd från kriminella i det civila livet. Trots att våra 

respondenter endast kan uttala sig om sina föreställningar om faktumet så avspeglas ett lugn 

och en medvetenhet i deras svar. Intervjuperson 1 beskriver nedan sina tankar om riskerna 

och farorna i arbetet: 
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Lite kaxigt att säga det, men jag är inte så rädd än så länge. Jag vet att jag 

kommer ha duktiga kollegor, jag vet att jag kommer bli duktig och jag litar 

på mig själv och min säkerhet. [...] Sen visst, det omkommer poliser… Det 

omkommer även byggarbetare [...] men fan ska man gå runt och vara rädd 

varje dag? Men visst polisyrket - vi är där när det smäller, vi är där när folk 

är utåtagerande [...] Dem som i mitt tycke ska bli poliser är dem som kan 

tänka sig att [...] till exempel ta tag i en människa som är arg eller förbannad 

som bara vill slå dig, då har du det rätta mindsetet [...] Men det är klart man 

måste veta om att det är farligt.  
(Intervjuperson 1) 

 

Respondenterna ter sig, trots risken att stöta på faror i arbetet och en risk för dåligt civilt 

skydd, motiverade till att ge sig in i yrket då de förlitar sig på sin egen kunskap från 

utbildningen samt på att arbeta med kunniga kollegor. De betraktar även bilden av yrkets 

påverkan på privatlivet på ett relativt avslappnat sätt. Respondenterna uppger sig vara 

medvetna om att deras roll som poliser i framtiden kan komma att påverka deras privatliv, 

dels genom att deras eget ansvarstagande beteende kan förstärkas i och med rollen men även 

att beteendet hos människor i dess närhet eventuellt kan förändras. Men de uppger trots det 

att de redan nu valt att ha en avslappnad inställning till frågan då de inte ser någon vits med 

att ständigt leva i sin yrkesroll. Genom att medvetet försöka skilja rollerna så mycket som 

möjligt kringgås upplevelsen att arbetet ska gå ut över privatlivet. Nedan exemplifieras 

respondenternas inställning till frågan: 

 
När vi är anställda så kommer vi betraktas som poliser 24/7, så ser vi något 

så ska vi agera eller i alla fall ringa 112 eller till inre befäl. Men sen beror 

det på, är jag ute med mina kids kanske jag inte säger ‘vänta lite här, pappa 

ska bara gå och slåss lite’. Men ni förstår vad jag menar. Så jag tror det 

kommer påverka, men sen får man ju någonstans ta ett slags 

ställningstagande… Ska jag ta den där rollen som polis dygnet runt som alla 

kommer veta om? Då kommer det sluta med att jag inte har några vänner. 

(Intervjuperson 1) 

 

Att respondenterna reflekterat kring yrkets påverkan på privatlivet gör de möjligen mer 

rustade för sitt framtida yrke, dock är det i vår mening svårt att säga om det slutligen kommer 

ha en inverkan eller inte. Enligt Herzberg et al. (1993, s 44 ff) är det för att trivas på arbetet 

viktigt att inte yrket inverkar på privatlivet allt för mycket. Går arbetet utöver privatlivet 

alltför mycket kan arbetsförhållandena försämras. Även om respondenterna nu är medvetna 

och tror sig kunna distansera arbete och privatliv kan vi inte komma till slutsats att det 

egentligen är en faktor som skulle kunna påverka motivationen. Dock har vi fått fram att det 

inte oroar dem för tillfället.  
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5. Slutsats

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vad vi har kommit fram till under studiens 

gång. Vi kommer tydliggöra uppsatsens syfte för att få en djupare förståelse för vilka faktorer 

som faktiskt driver polisstudenter till att vilja arbeta som poliser, samt redogöra för vilken 

inställning de har till sitt kommande yrke. 

5.1 Vad motiverar polisstudenter att ge sig in i yrket? 

Att undersöka vilka faktorer som motiverar polisstudenter till att ge sig in i yrket har visat sig 

ge relativt enhetliga svar. Det finns en överlag gemensam linje bland svaren från våra 

respondenter och påverkansfaktorer i respondenternas uppväxt samt inre värderingar 

benämns som två huvudorsaker till varför de väljer att utbilda sig till polis.  

 

De påverkansfaktorer i respondenternas uppväxt som motiverat att ge sig in i yrket handlar 

främst om tidigare goda personliga upplevelser av polisen eller att de betraktat yrket som 

åtråvärt sedan barnsben. Exempelvis kan det röra sig om att respondenterna fått en god bild 

av yrkesverksamma poliser utifrån familj- och vänkretsen, eller att de personligen haft att 

göra med polisen på något sätt. Påverkansfaktorer likt det som ovan beskrivits har enligt våra 

respondenter haft en positiv påverkan på deras motivation till att söka sig till yrket.  

 

Även värderingar beskrivs vara en faktor som legat till grund för studenternas val att söka sig 

till polishögskolan. Det rör sig om värderingar som är starkt präglade av att vilja hjälpa 

medborgarna och samhället i det stora hela, något som kan kopplas till inre motivation. 

Förutom viljan att arbeta för och med andra människor kan vi också se en drivkraft att arbeta 

för att skapa och upprätthålla rättvisa och ordning i samhället. I samband med studenternas 

uttryckta vilja att göra gott för andra eller samhället, beskrivs även ett starkt samhällsintresse 

och en önskan om att kunna hjälpa en eller flera samhällsgrupper. Att kunna nå ut till de 

individer som är extra utsatta i samhället tenderar att verka som en stark motivationsfaktor för 

att ge sig in i yrket.  

 

Genom att få svar på vilka faktorer som främst driver polisstudenterna till att vilja börja 

arbeta som poliser, har vi kunnat skapa en uppfattning om hur studenternas attityder gentemot 

andra påverkansfaktorer ser ut. Resultatet visar att det finns en förväntan hos studenterna att 

polisyrket kommer innefatta en väldigt stark gemenskap, man förväntas stå upp för varandra 

och ha ett starkt stöd från organisationen bakom sig. Det finns en förväntan om en kollegial 

känsla som utomstående kommer ha svårt att förstå sig på, vilket i sin tur anses vara viktigt 

för motivationen i yrket.  

 

I följd med den starka gemenskap som förväntas råda inom poliskåren benämns 

arbetsmoralen kollegor emellan som en viktig del av yrket. Att dela liknande åsikter gällande 

arbetsmoral och personliga värderingar beskrivs vara betydelsefullt då det bidrar till att 

känna tillit för varandra om exempelvis riskfyllda situationer uppstår. Hand i hand med den 

sociala samhörigheten har det framkommit att studenterna ser polisyrket som ett ständigt 

lärande yrke, där igenkännande förväntas både från chefer och kollegor. Ett framtida yrke 

utan respons från andra skulle enligt våra respondenter kännas frustrerande. Igenkännande 
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blir således en del av den personliga utvecklingen som vi anser hör samman med drivkraften 

att vilja bli en så bra polis som möjligt. Respondenterna beskriver även hur uniformen anses 

vara en motiverande faktor då den betraktas som ett verktyg för att kunna få förtroende från 

övriga i samhället, samt att den bidrar till auktoritet. Med uniformen följer ansvar, något som 

tenderar att verka som en motivationsfaktor för studenterna.  

 

I studien har vi vidare kommit fram till att de intervjuade har en föreställning om att 

polisyrket är väldigt brett. När respondenterna reflekterat över sina framtidsutsikter går det 

att se en röd tråd om att de inte tror de kommer att tröttna på att arbeta inom 

polisorganisationen. Vissa respondenter är emellertid mer inriktade på karriär medan andra 

siktar på att specialisera sig inom ett visst yrkesfält, men oavsett motiveras de av sin 

förväntan på variation och omväxling i yrket.  

 

Vår studie visar även att studenterna har en positiv inställning till att ge sig in i yrket trots 

risken att stöta på faror i arbetet samt att de måste förhålla sig till lagar och regler. De 

återger ett lugn beträffande risken för faror på grund av att de förlitar sig på sin egna och sina 

kollegors kunskap. Gällande det faktum att de i det stora hela är styrda av lagar i arbetet så 

anses det inte heller vara en begränsning. Polisyrket innefattar en del självbestämmande som 

respondenterna tror kommer kompensera för den lagstyrda känslan.  

 

När vi ser till respondenternas resonemang kring yttre motivationsfaktorer såsom exempelvis 

lön, så anses den trots att den är relativt låg, inte vara en blockering för att vilja ge sig in i 

yrket. Främst har fokuset genomgående i intervjuerna legat på hur det kommande polisyrket 

möjliggör för studenterna att arbeta inom ett yrke som ger inre tillfredsställelse. På så sätt går 

det till stor del att säga att studenterna motiveras mer av att arbeta med sådant som främst 

tillgodoser den inre motivationen före de yttre motivationsfaktorerna.  

 

I helhet visar resultatet av vår studie att studenterna betraktar variationen och utmaningarna 

som följer arbetet som en motivationsfaktor för att ge sig in i yrket. Meningsfullheten och 

förmågan att kunna hjälpa människor i samhället beskrivs sammanfattningsvis som två 

starka faktorer för att känna sig motiverad att ge sig in i yrket.  
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6. Diskussion 

I det avslutande och sista kapitlet kommer vi diskutera uppsatsens styrkor och svagheter samt 

ge förslag på vidare forskning inom området. 

Arbetet med vår C-uppsats har på många sätt varit givande, både för oss personligen samt 

troligtvis för arbetsvetenskapen i sig. Vi anser att studiens styrka är dess anknytning till 

tidigare etablerade motivationsteorier som legat till grund för att skapa genomtänkta 

intervjufrågor. Frågor som sedan genererat i svar som gett en översiktlig bild av vilka 

bakgrundsfaktorer som påverkar varför man väljer att bli polis samt vilken inställning 

studenterna har till sitt kommande yrke. Vi anser således att vi besvarat vår frågeställning och 

uppnått vårt syfte.  

 

Ser vi till studiens förbättringsmöjligheter går det att se till svårigheten att applicera 

reliabilitet och validitet inom en kvalitativ undersökning. Eftersom vi valde att dela upp så att 

vi båda genomförde lika många intervjuer så innebär det att svaren möjligtvis skulle ha 

kunnat se något annorlunda ut om vi hade haft samma intervjuare för samtliga. Just av den 

anledningen att den personliga interaktionen mellan intervjuare och respondent kan ha haft en 

påverkan på materialet. 

 

Genom vår studie har vi kunnat belysa de faktorer som driver polisstudenter att vilja börja 

arbeta som poliser. Överlag kan vi se att studenterna är motiverade till att ge sig in i 

polisyrket. En aspekt som vi fastnade särskilt vid var att när de besvarade frågor gällande 

kompetensutveckling och karriär finns det antydan till att studenterna gärna ser sig själva 

arbeta inom polisen en längre tid. Ett faktum som speglar det antagande vi tidigare nämnde i 

inledningen, att poliser säger upp sig för att yrket inte motsvarar dess förväntan. I vår mening 

finns det ingen brist i studenternas vilja och motivation till att prestera väl i sin 

yrkesutövning, utan svaret på varför poliser väljer att sluta i förtid handlar snarare om en 

verklighet som kräver mer än vad studenterna förmodat.  

 

Förslag på vidare forskning 

Med tanke på hur vi inledningsvis kom in på ämnesområdet, vilket var genom en artikel om 

polisbristen i Sverige och hur fler och fler poliser väljer att sluta i förtid, anser vi att en studie 

som jämför polisstudenternas motivation med hur yrkesverksamma poliser faktiskt upplever 

arbetet skulle vara intressant. En annan intressant aspekt att se vår studie genom, vore att 

undersöka polisers motivation ur fler variabler. Exempelvis om man motiveras av olika 

faktorer beroende på kön eller ålder eller om det finns något som är utmärkande för kvinnor 

eller män för att ge sig in i yrket. Vilket skulle kunna ligga som grund för att exempelvis 

skapa förbättringsmöjligheter för att locka olika målgrupper.  
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Bilaga 1 - Intervjumall  
 

Teori Förklaring av teori Nyckelord Intervjufrågor 

Maslows 

behovshierarki 

Maslows teori bygger på att 

förklara hur människor prioriterar 

sina behov. Själva grundtanken är 

att ett av behoven ständigt är 

starkare än ett annat, det i sin tur 

driver individen att agera på ett 

sätt som tillfredsställer det 

starkaste behovet först. 

Människan rör sig sedan upp och 

ner mellan de olika skikten i 

pyramiden, individen rör sig uppåt 

när behoven på lägre nivå är 

uppfyllda och neråt när någon av 

de lägre behoven är hotade.  

Steg 1  
• Lön  
• Arbetsplats  

Steg 2  

• Faror i arbetet 

• Anställningstrygghet 

Steg 3  

• Samhörighet bland 

kollegor och chefer  

Steg 4  

•Karriär  
•Kompetensutveckling 

• Uppskattning  

Steg 5 

• Självförverkligande  

• Meningsfullhet 

- Hur ser du på lönen 

inom polisyrket? 

- Hur resonerar du 

kring att arbeta på 

obekväma arbetstider? 

- Hur resonerar du 

kring att arbeta trots 

faror i arbetet? 
- Hur resonerar du 

kring 

karriärmöjligheterna 

inom polisen?  

- Vilken betydelse har 

möjligheten till 

kompetensutveckling 

för dig? 
- Hur kommer det sig 

att du valde att 

studera till polis? 
 

Herzbergs 

tvåfaktorsteori - 

Hygienfaktorer 

Hygienfaktorerna innefattar de 

grundläggande samt nödvändiga 

faktorer som måste vara 

förverkligade för att en 

medarbetare inte ska vara 

missnöjda på arbetsplatsen. 

• Företagets politik 

• Arbetsledning 

• Arbetsvillkor 

• Status 

• Anställningstrygghet 

• Arbetskamrater 

• Lön 

• Privatliv 

- Vilka tankar har du 

kring att arbeta inom 

en statlig 

organisation? 

- Vad innebär en bra 

chef för dig?  
- Tror du att din roll 

som polis kan komma 

att påverka ditt 

privatliv? På vilket 

sätt? 
- Hur ser du på den 

sociala statusen som 

yrket medför?  

Herzbergs 

tvåfaktorsteori - 

Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer är de faktorer 

som innefattar ifall de anställda är 

motiverade att utföra sina 

arbetsuppgifter eller inte. 

• Igenkännande 
• Arbetsbedrift  
• Utvecklings- 

möjligheter 
• Avancemang 
• Prestation  
• Ansvar 
• Arbetet som helhet 

- Vilka tankar har du 

kring den 

ansvarstagande roll du 

kommer att ha i 

yrket?  

- Hur ser du på 

auktoriteten som 

kommer med ett 

uniformerat yrke? 
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Self-Determination 

Theory - Inre 

motivation 

Den inre motivationen ses som en 

drivkraft som kommer inifrån där 

människans beteende styrs utifrån 

hur väl de psykologiska behoven 

för kompetens, autonomi och 

samhörighet uppfylls. 

• Kompetens 
• Autonomi 
• Samhörighet 

- Vad tror du kommer 

vara viktigt för dig för 

att du ska vilja gå till 

arbetet på morgonen? 

- Vad anser du om att 

få feedback i ditt 

arbete? 

- Hur får positiv vs. 

negativ feedback dig 

att känna? 

-Hur resonerar du 

kring att själv kunna 

bestämma vilka beslut 

som ska tas när du är 

ute i tjänst? 

- Vilken betydelse har 

social samhörighet på 

arbetsplatsen för dig? 

Self-Determination 

Theory - Yttre 

motivation 

Den yttre motivationen kan 

betraktas som något som främst 

påverkas av yttre faktorer såsom 

belöningar, utmärkelser eller 

anseende. Individen tillgodoses en 

belöning för sin insats. 

• Extern reglering 
• Introjicerad reglering 
• Identifiering 
• Integrerad reglering 

- Är utmärkelser och 

belöningar en 

drivkraft som skulle 

kunna påverka din 

arbetsprestation? 

- När du gjort ett bra 

arbete, hur vill du att 

det ska bemötas från 

andra för att du ska bli 

vilja göra ett lika bra 

arbete igen? 

Motivation och 

attityd inom 

offentlig sektor 

 

 

Studier visar att offentligt 

anställda har en högre drivkraft av 

inre 

motivationsfaktorer.  Anställda 

inom den offentliga sektorn har 

högre svarsfrekvens på 

motivationsfaktorer som; att 

arbeta för samhället och 

människors intressen snarare än 

för lönen eller 

karriärsmöjligheternas skull. 

• Samhället 

• Engagemang 

• Medborgarna 

• Värderingar 
 

- Kan du beskriva ditt 

samhällsintresse? 

Finns det särskilda 

frågor du brinner 

extra mycket för? 

Vilka/Varför? Tror du 

det påverkat ditt 

yrkesval? 
- Upplever du 

polisyrket som 

meningsfullt? På 

vilket sätt? 

Påverkande 

faktorer för 

polisers prestation 

- med utgångspunkt ur 

Stefan Holgerssons 

doktorsavhandling. 

Polisyrket omgärdas av krav från 

en mängd utomstående 

uppdragsgivare att förhålla sig 

gentemot.  

• Utomstående krav - Hur tror du att 

utomstående krav från 

samhället på dig som 

polis kommer att 

påverka din 

motivation? 
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Motiv för att bli 

polis - med 

utgångspunkt ur Ingrid 

Landers artikel. 

Yrket uppfattas av studenter vara 

varierat, spännande, skiljer sig 

från andra monotona och 

stillasittande arbeten, ger chans 

till utvecklingsmöjligheter och en 

chans till att arbeta med andra 

människor. 

• Föreställning om 

yrket 

• Personliga motiv för 

att bli polis 

• En vilja att skydda 

och förbättra 

samhället 

- Vilka förväntningar 

har du på ditt 

kommande yrke? 

- Har du några 

personliga motiv för 

att bli polis? 

- Hur ser du på din 

möjlighet som polis 

att kunna bli delaktig i 

att skydda och 

förbättra samhället? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

1. Inledning 

Presentera oss. Berätta om syftet med intervjun. Gå igenom upplägget. Informera om 

forskningsetiska principer: vem man är, vad syftet är med 

intervjuerna/undersökningen, att resultatet ska behandlas konfidentiellt, att det är 

frivilligt att delta och han/hon kan avbryta när som helst, vem han/hon kan kontakta 

om han/hon undrar något, hur resultaten ska publiceras/användas. 

 

2. Bakgrundsfrågor 

•  Hur gammal är du?  

•  Vilken termin går du? 

 

3. Intervjufrågor 

• Hur kommer det sig att du valde att studera till polis? 

• Vilka förväntningar har du på ditt kommande yrke? 

• Har du några personliga motiv för att bli polis? 

• Hur ser du på din möjlighet som polis att kunna bli delaktig i att skydda och förbättra 

samhället? 

• Kan du beskriva ditt samhällsintresse? Finns det särskilda frågor du brinner extra 

mycket för? (Ex. utsatta barn, invandrarbakgrund, missbruksproblematik) 

Vilka/Varför? Tror du det påverkat ditt yrkesliv?  

• Upplever du polisyrket som meningsfullt? På vilket sätt? 

• Vad tror du kommer vara viktigt för dig för att du ska vilja gå till arbetet på 

morgonen? 

• Vad anser du om att få feedback i ditt arbete? 

• Hur får positiv vs. negativ feedback dig att känna? 

• Hur resonerar du kring att själv kunna bestämma vilka beslut som ska tas när du är ute 

i tjänst? 

• Hur ställer du dig till att vara styrd av lagar och regler i ditt arbete? 

• Vilken betydelse har social samhörighet på arbetsplatsen för dig? 

• Hur tror du att utomstående krav från samhället på dig som polis kommer att påverka 

din motivation? 

• Vilka tankar har du kring den ansvarstagande roll du kommer att ha i yrket?  

• Vilka tankar har du kring att arbeta inom en statlig organisation? 

• Vad innebär en bra chef för dig?  

• Tror du att din roll som polis kan komma att påverka ditt privatliv? På vilket sätt? 

• Hur ser du på den sociala statusen som yrket medför?  

• Hur ser du på auktoriteten som kommer med ett uniformerat yrke? 

• Är utmärkelser och belöningar en drivkraft som skulle kunna påverka din 

arbetsprestation? 

• När du gjort ett bra arbete, hur vill du att det ska bemötas från andra för att du ska 

vilja göra ett lika bra arbete igen? 

• Hur ser du på lönen inom polisyrket? 

• Hur resonerar du kring att arbeta på obekväma arbetstider? 

• Hur resonerar du kring att arbeta trots faror i arbetet? 

• Hur resonerar du kring karriärmöjligheterna inom polisen?  

• Vilken betydelse har möjligheten till kompetensutveckling för dig? 

• Har utbildningen hittills motsvarat de förväntningar du hade? 
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     4. Avslutning  

• Något att tillägga?  

• Tacka för deltagande. 

 

 

 

 


