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Förord  
Ett stort tack till Polismyndigheten som vi fått utföra vår studie hos och till de poliser som 
medverkat och möjliggjort för oss att genomföra studien. Vi är tacksamma över att ni har tagit 
er tid och öppnat upp er om era upplevelser som poliser. Det finns en förhoppning om att era 
berättelser har bidragit till en djupare förståelse för hur ingripandepolisers inställning till sitt 
yrke kan se ut. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson på Karlstads 
universitet, som gett oss stöd och goda råd under forskningsprocessen. Vi uppskattar den tid 
du har lagt på våra handledningsmöten. Till sist vill vi tacka varandra för ett gediget 
samarbete där vi kunnat förlita oss på varandras engagemang och arbete i studien. Vi har båda 
varit lika delaktiga under hela processen och tagit ett gemensamt ansvar för studien. 	
 
Karlstad juni 2019 
Rebecca Jarl och Ebba Linge 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för ingripandepolisers inställning till sitt yrke. 
För att besvara syftet undersöker vi om det finns en koppling mellan passion och inställningen 
till sitt yrke och hur den i så fall kan se ut, samt vilka andra faktorer som kan påverka 
inställningen till sitt yrke och hur dessa i sin tur kan karaktäriseras. I vår teoretiska 
referensram beskriver vi passion, identitet och motivation samt hur dessa hör samman. 
Studien genomfördes på en Polismyndighet i en mellanstor stad i Sverige i form av kvalitativa 
intervjuer, där tio personer inom ingripandeverksamheten intervjuades. Utifrån empiri har vi 
kunnat fastställa att det finns en viss koppling mellan passion och inställningen till sitt yrke 
samt att identitet och motivation påverkar inställningen. Ytterligare faktorer som framkommit 
är samhällsnytta och kall där barndomsdröm haft en betydelse för att se polisyrket som ett 
kall. Samtliga faktorer har visats sig karaktäriseras på olika sätt för intervjupersonerna och vi 
har dragit slutsatsen om att alla dessa faktorer påverkar inställningen till sitt yrke. I studien 
används egna illustrerade modeller för att tydliggöra hur vi ser på kopplingen mellan teorierna 
och inställningen samt teoriernas relation till varandra.  
 
Nyckelord: Ingripandepolis, passion, kollegial sammanhållning, inre motivation, 
samhällsnytta, kall, barndomsdröm 
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1. Inledning 
 
I det inledande avsnittet presenteras först en bakgrund till ämnesvalet. Därefter redogörs det 
för vårt syfte, frågeställningar samt våra avgränsningar med studien följt av tidigare 
forskning kring polisyrket och ingripandepoliser. Till sist ges en beskrivning över vår 
disposition av studien.  
 

Media riktar stor uppmärksamhet mot Polismyndigheten och det uppkommer en bild av att det 
råder tuffa arbetsförhållanden för poliserna och att Polismyndigheten har problem med att 
behålla personal. I en intervju hos SVT nyheter citeras Johan som förklarar att det inte endast 
är arbetsförhållandena som är påfrestande, utan även den emotionella biten i polisyrket kan 
vara tung att hantera. 
	

Man får ta det onda med det goda, men till slut så vägde ju vågskålen över, i kombination 	
med saker som månadslön och utvecklingspotential. Sedan är det en tuff tillvaro. Det är ju ingen 
som ringer polisen när det är något bra som har inträffat, utan det är tragedier och tråkigheter. Man 
känner med brottsoffer och olyckor som drabbar medborgarna. (Johan Storm 2018, SVT nyheter) 	

 
Så säger Johan som en gång sett yrket som ett kall men som till slut valde att lämna yrket. 
Bilden av hur arbetsförhållandena ser ut och det tungsinta arbetet väcker funderingar kring 
vilka tilltalande faktorer det finns i arbetet. Vad är det som gör att andra väljer att stanna i 
polisyrket och att deras vågskål inte väger över?	
	
1.1 Bakgrund 
Från medias riktade uppmärksamhet mot Polismyndigheten har vi länge hört talas om 
bristande resurser, låga löner och försämrade arbetsvillkor hos arbetande poliser i Sverige. En 
vanlig tanke kan vara att människor som finner arbetsvillkor och andra faktorer negativt 
värderade i sitt yrke börjar söka sig mot andra, mer tilltalande yrken. Det har därmed väckts 
tankar hos oss kring vilken inställning ingripandepoliser har gentemot sitt yrke.	
	
Att polisen är en omdiskuterad myndighet är oftast beroende på vad som för tillfället är 
dominerande i mediaflödet (Eklund & Landström 2013, s 19). Det handlar både om det som 
tidigare nämnts kring polisens arbetsförhållanden men det kan också handla om enskilda brott 
eller när polisen inte lyckas hitta tillräckligt med bevis som kan leda till lagföring. Dessutom 
riktas det ibland uppmärksamhet mot arbetsmetoder inom polisen och polisen som 
organisation (Eklund & Landström 2013, s 19).	
	
Polismyndigheten i Sverige är en statlig myndighet vars mål är att säkerställa den enskildes 
rättssäkerhet och rättstrygghet (Polisen 2019). Polismyndigheten hade vid 2018 årsslut 30 339 
medarbetare och totalt består myndigheten av sju polisregioner som finns runtom i landet. 
Rikspolischefen bär ansvaret över myndighetens verksamhet och utses av regeringen. En 
viktig och grundläggande beståndsdel för svensk polis är att de skall upprätthålla trygghet i 
det svenska välfärdssamhället (Polisförbundet 2017, s 4). Ökad brottslighet och en utveckling 
av IT gör att polisen behöver anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det, tillsammans med 
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bristande resurser, låga löner och försämrade arbetsvillkor medför att många väljer att lämna 
polisyrket. Närmare bestämt planerar idag 6 av 10 poliser att lämna yrket som en följd av låga 
löner och bristande arbetsvillkor. Ett stopp på flykten från polisyrket är därmed något som 
behöver prioriteras (Polisförbundet 2017, s 4 f). 	
	
Inom Polismyndigheten bedrivs det en mängd olika verksamheter då polisens arbete och 
uppdrag är omfattande (Polisens årsredovisning 2018, s 9). I vår studie är fokus på 
ingripandepoliser, vilka utgör den näst största verksamheten inom Polismyndigheten. 
Ingripandepoliser innefattas i ingripandeverksamheten där det bedrivs både planerat 
brottsförebyggande arbete samt händelsestyrda aktiviteter, såsom larmutryckning. 
Ingripandepoliser går även att benämna som poliser i yttre tjänst, patrullerande poliser, 
ordningspoliser, etcetera (Granér 2004, s 15 f).	
	
1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 	
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för ingripandepolisers inställning till sitt 
yrke och undersöka om det finns en koppling till passion i förhållande till inställningen. För 
att besvara syftet kommer vi att använda oss av följande frågeställningar: 
	

• Finns det en koppling mellan ingripandepolisers inställning till sitt yrke och passion, i 
så fall hur ser den ut? 

• Vilka faktorer påverkar ingripandepolisers inställning till sitt yrke och hur kan dessa 
karaktäriseras?  

 
Studien har vissa avgränsningar som bör tas i beaktning. En första avgränsning med studien är 
att vi endast utgår från tre teorier i vår teoretiska referensram, vilka är passion, identitet och 
motivation. Ytterligare en avgränsning är att vi endast fokuserar på ingripandepoliser och inte 
poliser i allmänhet. Polisens verksamhet kan även skilja sig beroende på ort och storlek på 
kommun, därför vill vi förtydliga att studien genomförts i en mellanstor stad i Sverige.	
	
1.3 Tidigare forskning  
Det har gjorts tidigare forskning av bland annat Granér kring polisyrket där det finns likheter 
med vår egen studie. Från Granér (2004, s 181) framgår ett sätt att se på poliser som antingen 
“hungriga” eller “trötta” i deras förhållningssätt till polisyrket. Den hungrige polisen söker sig 
till arbetssituationer och utgår från eget bevåg att fördjupa sig i situationer som inte känns rätt. 
För den trötte polisen måste bordet stå uppdukat med ett uppenbart brott, en gärningsman som 
finns på plats och bevis som kopplar gärningsmannen till brottet (Granér 2004, s 181). Tanken 
med begreppen är att de går att likna vid det som skall undersökas i studien, det vill säga hur 
inställningen till polisyrket ser ut hos ingripandepoliser.  
 
Granér (2004, s 183) menar att bristande motivation och trötta poliser inom poliskollektivet är 
ett växande fenomen som hotar den kollegiala sammanhållningen, det vill säga 
sammanhållningen mellan kollegorna. Den bristande motivationen har kommit redan efter 
några år i polisverksamheten trots att majoriteten av personalen varit engagerad under sin tid 
på Polishögskolan. Enligt Granér (2004, s 184) är den bristande motivationen ett tecken på en 
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försämring i bedrivandet av verksamheten. Det har lett till att föreställningen om polisyrket 
idag ses mer som en försörjningskälla. Däremot menar Granér (2004, s 185) att påståendena 
om att polisyrket endast ses som en försörjningskälla i hans studier blivit motsatta och 
bemötts med bitterhet. Idén kring att polisyrket ses som en del av självbilden menar Granér 
(2004, s 185) gör bitterheten förståelig. 	
	
Trötta poliser är ingen ny företeelse menar Granér (2004, s 202 f) och skriver att patrullerande 
poliser mycket väl kan vara känsliga för utbrändhet. Detta som en följd av ett påfrestande 
dygnsschema och en föreställning kring att poliser exempelvis mentalt kan avskärma sig från 
ångestväckande situationer. Faktorerna menar Granér (2004, s 203) har lett till att poliser 
upplever bristande motivation i sitt arbete. Trots att forskningen visar likheter med vår egen 
studie kommer inte allt att beröras. Dock kan det vara viktigt att påtala och belysa i och med 
att den tidigare forskningen sätter studiens syfte i ett sammanhang som kan ses som likartat 
med hur inställningen till sitt yrke kan se ut. Det finns förstås annan forskning kring 
polisyrket än Granérs forskning, men vi har valt att lyfta Granér som ett exempel. 	
	
1.4 Disposition 	
I den teoretiska referensramen inleder vi med en egen illustrerad modell som visar hur vi 
tänker att valda teorier hör samman med inställningen till sitt yrke. Därefter redogör vi mer 
djupgående för respektive teori och avslutar avsnittet med att visa hur vi ser en samhörighet 
teorierna emellan. Vidare presenteras metodavsnittet för studien där vi metodiskt går igenom 
tillvägagångssättet i studien. Både styrkor och svagheter med studien kommer att redogöras 
för under metodavsnittet. Efter metodavsnittet följer analys och resultat där vi analyserar hur 
de faktorer vi fått fram påverkar inställningen till sitt yrke. Detta tydliggörs i form av en 
sammanfattande egen illustrerad modell. Avsnittet kring analys och resultat är uppdelat efter 
de frågeställningar studien utgår ifrån och ytterligare en rubrik är tillagd för att presentera 
faktorer som växt fram under studiens gång. Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi 
kommit fram till utifrån de resultat vi erhållit. Därefter följer en allmän diskussion kring 
studiens styrkor och svagheter, vad som hade kunde gjorts annorlunda samt förslag till 
framtida forskning.	
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2. Teoretisk referensram  
	
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för att få en djupare förankring i 
ämnesområdet. En djupare redogörelse för vad passion, identitet och motivation innebär 
kommer att beskrivas och förklaras samt hur dessa hör samman i förhållande till 
inställningen till sitt yrke. 	
 

 

 
 

Figur 1. Egen illustration av passion, identitet och motivation kopplat till inställning 
 
Ovanstående modell har vi skapat för att visa hur vi tänker att passion, identitet och 
motivation hör ihop i förhållande till ingripandepolisers inställning till sitt yrke. Passion 
kommer att användas som huvudsaklig teori och utgör därmed en större cirkel i vår modell. 
Tanken är att vi ser passion som en unik infallsvinkel att se på ingripandepolisers inställning 
till sitt yrke eftersom passion tidigare undersökts främst i förhållande till fritidsaktiviteter och 
drömyrken, såsom elitidrottare (Ivarsson 2014, s 10). Vi anser dock att passion likväl kan 
tänkas existera inom andra yrken, exempelvis inom polisyrket som kan ses som ett mer 
vardagligt yrke till skillnad från elitidrottare.  
	
Identitet och motivation utgör mindre cirklar i vår modell, vilket beror på att vi valt att 
fokusera mer på passion i studien. Däremot tänker vi att de kan vara centrala i kopplingen till 
inställningen till sitt yrke eftersom vi funnit att de är relevanta utifrån tidigare forskning. Den 
mittersta cirkeln i modellen visar inställningen till sitt yrke för att tydliggöra att det är kärnan 
för studiens syfte. Cirkeln som utgör inställningen är den som länkar samman teorierna i och 
med att tanken är att undersöka om dessa kan vara påverkande faktorer till ingripandepolisers 
inställning. 	
	
Passion, identitet och motivation kan ses som viktiga faktorer som påverkar inställningen till 
sitt yrke. Det kan även finnas andra faktorer som påverkar. Dock har vi valt att belysa passion, 
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identitet och motivation då vi även ser en samhörighet mellan teorierna, vilket vi funnit stöd 
för i litteratur som framkommer senare. Teorierna kan således visa förklarande faktorer, 
däremot bör inte teorierna ses som enskilda komponenter när vi vill förstå hur 
ingripandepolisers inställning till sitt yrke ser ut. De bör istället ses som sammanfogade delar 
som kan ha olika grad av påverkan.	
	
2.1 Passion	
Inledningsvis presenteras diverse synvinklar att se på passion och hur dessa synvinklar yttrar 
sig utifrån olika teoretiker. Olika perspektiv på passion tas upp eftersom vi vill förklara vad 
passion innefattar och hur relationen till arbete ser ut. Det möjliggör för oss att få en vidare 
bild av passion och hur passion förhåller sig till inställningen. 	
	
Definitionerna kring hur passion bör användas framställs på olika sätt av teoretiker. 
Vallerand, et al. (2003, s 757) beskriver passion som en stark dragning mot en aktivitet eller 
ett objekt som individer värdesätter, som de finner viktig, som de kan älska samt som de 
investerar mycket tid och energi åt. För att aktiviteten skall ses som passionerad behöver den 
vara av betydelse för individens liv samtidigt som mycket tid spenderas på aktiviteten på en 
daglig basis. Människor med en passion för dans eller simning ser inte sig själva som att de 
enbart dansar eller simmar, de definierar sig som dansare eller simmare (Vallerand, et al. 
2003, s 757). Den passionerade aktiviteten blir därmed intressant genom att se hur det 
förhåller sig till ingripandepolisers inställning till sitt yrke. Om även ingripandepoliser 
upplever passion i sitt yrke skulle det kunna innebära att de ser sig själva främst som poliser 
snarare än att de ser polisyrket som enbart ett arbete. 	
	
Karlsson (2015, s 5) förklarar istället att passion går att jämföra med intensiva och positiva 
känslor. Intensiva känslor behöver nödvändigtvis inte associeras med positiva känslor, utan 
författaren antyder att intensiva känslor även kan vara negativa i form av aggression och 
vrede. Neutrala känslor eller mindre intensiva känslor kan vara positiva likväl som negativa. 
Vid positiva känslor känner individen sig nöjd och i det andra fallet, vid negativa känslor, 
upplever individen undergivenhet (Karlsson 2015, s 5). Aspekten av känslor när det talas om 
passion kommer att beröras ytterligare för att bidra med en förståelse kring att passion går att 
se på ur olika vinklar. Däremot är den förstnämnda definitionen, passion som riktar sig mot 
aktiviteter, av större intresse i vår studie då den går att applicera på mer allmänna 
förhållanden.   
 
Rip, et al. (2012, s 575) skriver om ytterligare en definition kring passion som skiljer sig från 
tidigare nämnda definitioner. Författarna menar på att individer utvecklar en passion för 
aktiviteter då aktiviteten blivit en del av identiteten som en följd av behovet hos individer att 
utvecklas psykologiskt (Deci & Ryan 2000 refererad i Rip, et al. 2012, s 575). Individer är i 
behov av en självuppfattning och självidentitet, vilket Rip, et al. (2012, s 575) menar att 
passionen bidrar med. Genom identifiering med en aktivitet menar Mageau, et al. (2009, s 
609) att aktiviteten blir en passion. En individ som resonerar kring en aktivitet som en del av 
den egna självuppfattningen börjar till sist tänka kring sig själv i termer av aktiviteten 
(Mageau, et al. 2009, s 609). När en aktivitet börjar ses som en del av identiteten, eller har 
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potential att göra det på antingen kort eller lång sikt, finns det större sannolikhet för individen 
att värdera aktiviteten, spendera tid på den samt inneha ett passionerat förhållningssätt 
gentemot aktiviteten (Mageau, et al. 2009, s 609).  
	
2.1.1 Dualistiska passionsmodellen 
För att närmare förstå passion har vi valt att se till teorin om hur passion kan delas in i två 
olika former och hur dessa former kan påverka individens förhållningssätt gentemot sitt yrke. 
Främst diskuteras den dualistiska passionsmodellen av Vallerand, et al. och som komplement 
diskuteras även Karlssons och Carpentiers redogörelser kring passion. Vallerand, et al. (2003, 
s 757) nämner två former av passion som avgör huruvida den passionerade aktiviteten är 
införlivad i individens identitet. De två formerna av passion benämns som harmonipassion 
och besatthetspassion. Beroende på hur passionen införlivas i en individs identitet kommer 
den att utvecklas till antingen en harmoni- eller besatthetspassion (Vallerand, et al. 2003, s 
757). 
 
Den första formen av passion, harmonipassion, förklaras av Vallerand, et al. (2003, s 757) 
som en autonom införlivning av den aktivitet som anses betydelsefull för individens identitet. 
Autonom införlivning innebär att individen väljer den passionerade aktiviteten av fri vilja och 
känner sig inte tvungen att engagera sig i den. Avgörande är dock att individen har accepterat 
aktiviteten som betydelsefull, vilket kommer att resultera i motivation och vilja till att utföra 
aktiviteten. Genom harmonipassion upplevs harmoni med resterande aspekter av livet. 
Samtidigt som aktiviteten tar upp en stor del av individens liv, ses den inte som 
överväldigande eftersom den inte påtvingas (Vallerand, et al. 2003, s 757). Harmonipassionen 
blir således en styrka och positiv energi för individen (Karlsson 2011, s 13).	
	
Individer som innehar harmonipassion till en aktivitet kommer uppleva större positiva 
effekter. Det beror på att den autonoma införlivningen av aktiviteten möjliggör för individen 
att hantera aktiviteten mer flexibelt, vilket kommer att resultera i bättre koncentration och 
bättre upprätthållning vid utövandet av aktiviteten. Vidare förklarar Vallerand, et al. (2003, s 
757 f) att individer som innehar harmonipassion har kontroll över den aktivitet som utförs. De 
väljer aktivt om de vill engagera sig i aktiviteten och när de skall göra det. En förutsättning 
för harmonipassion är att den i högre grad leder till positiva effekter och minimerar negativa 
effekter efter att ha utfört aktiviteten. Harmonipassion har enligt Carpentier, et al. (2011, s 
503) visats öka välmåendet avseende livstillfredsställelse, positiva effekter och en känsla av 
att finna mening med livet. Rip, et al. (2012, s 576) hävdar också att harmonipassion gynnar 
tillfredsställelse och kvalitet i relationer då harmonipassionen bidrar med positiva effekter 
under interaktion med andra.  	
	
Karlsson (2011, s 14) menar att passion kan leda till besatthet om passionen har införlivats 
utifrån yttre tryck. Det innebär att det engagemang som individen har för aktiviteten 
omvandlas till något okontrollerbart. Det betyder dock inte att aktiviteten inte älskas eller 
värdesätts. Trots att individen kontrollerar aktiviteten, en så kallad harmonipassion, har 
aktiviteten eller snarare besattheten till aktiviteten också fått kontroll över individen. Detta 
brukar benämnas som besatthetspassion, motsatsen till harmonipassion (Karlsson 2011, s 14). 
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Besatthetspassionen införlivas i en individs identitet under mer kontrollerade omständigheter i 
jämförelse med den tidigare nämnda harmonipassionen (Vallerand, et al. 2003, s 757). I de 
flesta sammanhang yttrar sig passionen som en press från antingen individen själv eller från 
individens omgivning kring utövandet av aktiviteten för att behålla känslan av att den är 
socialt accepterad eller för att behålla sitt egenvärde. Passionen kan även komma från en 
känsla av exaltering när aktiviteten upplevs som okontrollerbar, exempelvis genom att 
passionen övergår till en form av arbetsnarkomani. Det skall dock inte misstas att den är 
tvångsmässig, utan individen kan gilla aktiviteten. Däremot kan individen känna sig tvungen 
att engagera sig i aktiviteten som en följd av att känna sig kontrollerad av den. Vallerand, et 
al. (2003, s 757) förklarar att besatthetspassion till en aktivitet tillslut kan leda till konflikter 
med andra aktiviteter i individens liv eftersom den ses som okontrollerbar. 	
	
De som innehar besatthetspassion och utövar aktiviteten, med vilja eller ovilja, kan uppleva 
negativa emotioner i form av skuldkänslor. Den inneboende pressen kring att utöva aktiviteten 
kan förhindra individen att distansera sig från tankar kring den (Vallerand, et al. 2008, s 375 
f). Individen kommer även uppleva negativa emotioner i form av psykologiskt beroende när 
individen förhindras från att utöva aktiviteten. På grund av sin kontrollerande natur kommer 
besatthetspassionen vara bestående trots att den även sker under personliga kostnader, såsom 
försvagade relationer (Vallerand, et al. 2008, s 376). Ytterligare en konsekvens av att inneha 
besatthetspassion är att den i högre grad relaterar till depression och ångest samt har få eller 
inga samband med positiva effekter (Carpentier, et al. 2011, s 503).  
 
2.1.2 Passion och arbete 
För att tydliggöra passion i förhållande till arbete hänvisar vi till hur synen på arbete har 
utvecklats. Tidigare har forskning om arbetslivet inte fokuserat på individens personliga 
intressen i förhållande till arbetet (Ivarsson 2014, s 130 f). Det har därav, historiskt sett, inte 
ansetts vara av betydelse i diskussioner om det goda arbetet. Detta kan ha sin orsak i att 
manligt industriarbete varit ett större intresseområde och fokus, därmed har diskussion och 
intresse för passion relaterat till arbete varit betydligt hämmat. Ytterligare skäl till att passion 
inte haft en roll i diskussionen kring det goda arbetet är att arbete genom historien setts som 
ett sätt att överleva snarare än att arbetet skall vara lustfyllt och underhållande (Ivarsson 2014, 
s 130 f). 	
 
Zigarmi, et al. och Vallerand, et al. resonerar olika kring hur passion bör användas. Medan 
Vallerand, et al. (2003, s 757) riktar passion mot aktiviteter riktar Zigarmi, et al. (2009, s 310) 
passion mot en mer arbetsrelaterad passion. Zigarmi, et al. (2009, s 310) definierar 
arbetsrelaterad passion hos arbetstagare som en individs bestående välmående av positiva och 
meningsfulla emotioner i sitt arbete. Passionen kan därmed endast uppkomma när 
arbetstagaren upplever välbefinnande i sitt arbete. Denna förklaring kan vara betydelsefull för 
att förstå huruvida ingripandepoliser upplever passion eller icke-passion i sitt yrke.  
 
2.1.3 Passionens fundamentala grunder 
Karlsson (2015, s 5) hänvisar till en fransk utopisk socialist vid namn Fourier i hans 
resonemang kring fenomenet passion. Den fundamentala idén kring passion är enligt Fourier 
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(1968 refererad i Karlsson 2015, s 5) att mänskligheten är befriad när passionen är befriad. 
Passion som är fullt utvecklad och får utrymme att uttryckas leder till harmoni i samhället. 
Harmonin är i sin tur uppbyggd av rivalitet, konkurrens, opposition och konflikter. Fourier 
(1968 refererad i Karlsson 2015, s 5 f) propagerade för ett samhälle där passionen blir 
harmonisk och inte undertryckt. Harmoni beskrivs i det här fallet med en annan innebörd än 
den harmoni som Vallerand, et al. (2003, s 757) redogör för i form av motivation och vilja till 
att utföra en viss aktivitet. Trots att både Vallerand, et al. (2003, s 757) samt Fourier (1968 
refererad i Karlsson 2015, s 5) talar om harmoni verkar de ha olika idéer och tankar kring hur 
begreppet skall användas. Den harmoni som Vallerand, et al. (2003, s 757) förespråkar kan 
anses vara av större betydelse för hur passionen bör utvecklas i dagens arbete.  
 
Fourier (1968 refererad i Karlsson 2015, s 6) begränsade sin teori om passion till tre former, 
passiv passion, aktiv passion och neutral passion. Dessa tre former av passion används som en 
del i att förstå hur passion kan definieras och tolkas. Den första formen av passion, den 
passiva passionen, menade han riktar sig mot njutning i form av syn, hörsel, smak, lukt och 
beröring. På samhällelig nivå fokuserade Fourier (1968 refererad i Karlsson 2015, s 6) mer på 
smak och beröring för att beskriva och analysera passion för mat och kärlek. Den aktiva 
passionen yttrar sig istället bland annat i form av vänskap, ambition och familj där Fourier 
(1968 refererad i Karlsson 2015, s 6) menar att passionen finns i relationer mellan människor. 
Vidare menade han på att ambition är viktigare för social utveckling än vänskap och familj.  
 
Den senare formen av passion, den neutrala passionen, innehåller tre former av passion som 
riktar sig åt organisering. Dessa är principen av konkurrens, principen av variation samt 
principen av kombination som Fourier (1968 refererad i Karlsson 2015, s 6) uppger är 
undertryckta i samhället. Passionerat arbete måste vara lustfyllt genom ordning och planering. 
De tre principerna av organisering som inte får synas i samhället är därmed betydande för att 
inte trötthet och likgiltighet skall uppstå bland passionerade individer i ett harmoniskt 
samhälle (Fourier 1968 refererad i Karlsson 2015, s 6).  
 
Tanken bakom de olika formerna av passion är att passionen kommer leda till harmoni. När 
individerna upplever harmoni kommer de känna en passion för sitt arbete genom kärlek för 
arbetet (Fourier 1968 refererad i Karlsson 2015, s 6). En förutsättning för passionerade 
arbeten är att individernas arbete är ett uttryck av individernas individuella kombinationer av 
passioner. Kombinationen av passioner som blommar ut genom individernas arbete integrerar 
med varandra och bidrar till passionerade arbetare (Fourier 1968 refererad i Karlsson 2015, s 
7). Genom detta nås harmoni och resulterar i att arbetet blir en passion.  
 
Passion förekommer i samband med att passionen är riktat mot ett fenomen, passion är 
passion för någonting (Karlsson 2015, s 8 f). Passionen ses som betydande när den bidrar med 
positiva och intensiva känslor vid utövande av en aktivitet som är associerat med 
meningsfullhet för självidentiteten. Den passionerade arbetaren är medveten om sina känslor 
kring den aktivitet som utförs och kan jämföra känslan med andra känslor. Passionen som en 
individ har riktat mot en viss aktivitet är någonting unikt och inte något som andra 
nödvändigtvis upplever. Passionen riktar sig mot en specifik aktivitet som är betydande för 
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självidentiteten. Inom arbetet kan individen inneha flera identiteter. Det är dock de identiteter 
som är av betydelse för individen och som placerar sig högt i hierarkin av identiteter som är 
associerade med passion och som är avgörande för självidentiteten (Karlsson 2015, s 9). 
	
2.2 Identitet 
Att uppleva någon form av identitet i arbetet kan ses som en näraliggande faktor till passion 
utifrån de beskrivningar som presenterats i passionsavsnittet. Identitetsperspektivet blir 
därmed ytterligare en intressant infallsvinkel för att förstå hur inställningen till sitt yrke kan se 
ut och även om det utgör en viktig del.  
	
Leidner (2006 refererad i Ivarsson 2014, s 212) beskriver att människor förknippar yrken med 
personliga egenskaper, såsom att en brandman har egenskapen modig, och förväntar sig att 
dessa personliga egenskaper skall tillhöra personer som arbetar inom en viss yrkesgrupp. Det 
skapar en förväntning om en slags helhet av en yrkesidentitet, exempelvis över hur någon som 
arbetar som polis skall agera och vara. Dessa föreställningar kan ibland stämma överens med 
verkligheten (Ivarsson 2014, s 212). Ivarsson (2014, s 218) menar att detta sannolikt har att 
göra med att människor som tillhör en viss yrkesgrupp tar till sig den kultur och de 
stereotypiska föreställningar som råder inom yrkesgruppen. Det leder således till att specifika 
attityder och beteenden förstärks medan andra blir underkuvade. Det sker en slags 
sammanblandning av utövande och identitet (Ivarsson 2014, s 218). Åtminstone berör det 
situationer där människor passionerat ägnar sig åt ett specifikt utövande varpå de har tagit till 
sig kulturen och attityden (Bissinger 2001 refererad i Ivarsson 2014, s 218). Med stöd av 
Ivarssons (2014, s 218) argumentation finner vi att detta skulle kunna vara en bidragande 
faktor till hur ingripandepolisers inställning till sitt yrke ser ut, beroende på om de införlivat 
de föreställningar, attityder och den kultur som råder inom yrkesgruppen.	
	
Individer bildar genom sitt specifika yrke en uppfattning om sin egen identitet och det 
specifika yrket är förknippat med särskilda värderingar, förhållningssätt och uppfattningar 
gentemot omgivningen som individen anammar (Bowman 2012, s 57). Det i sin tur innebär 
att det finns en så kallad yrkesstolthet i många yrken. Människor som ingår i en viss 
yrkesgrupp särskiljer sig från andra människor som inte tillhör gruppen och den särskiljningen 
innefattar för dem en positiv känsla (Ivarsson 2014, s 213). Ivarsson (2014, s 213) berör olika 
yrkeskategoriers uppfattade identitet och refererar bland annat till Reiner (1992) som 
beskriver hur kulturen ser ut inom polisen och påpekar att det finns en blandning av 
kännetecknande egenskaper för yrkesgrupper. Såsom att det förekommer machoideal och en 
relativt cynisk syn på världen samtidigt som solidaritet och en konservativ politisk 
uppfattning uttrycks (Ivarsson 2014, s 213). 	
 
2.2.1 Den sociala identitetens olika teorier 
En teori som tar hänsyn till det som sker i människors identiteter när de tillhör en social grupp 
är Social Identity Theory (Turner 1975, s 7). Social identitet, som är en central komponent 
inom teorin, handlar om en individs känsla av att tillhöra en specifik social grupp som är av 
betydelse för individen (Turner 1975, s 7). Den sociala gruppen tillför emotionell 
meningsfullhet för individen som medlem i gruppen. Haslam, et al. (2011, s 46) menar att 
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social identitet hos individer handlar om deras känsla av att exempelvis tillhöra en viss nation, 
en organisation eller en specifik klubb. Individen kan i likhet med det som tidigare beskrevs i 
passionsavsnittet referera till sig själv som “oss dansare” eller “oss simmare” (Vallerand, et al. 
2003, s 757).  	
	
För att en social grupp skall vara av betydelse för individen behöver den tillföra mening i 
kontrast till andra sociala grupper (Tajfel 1972 refererad i Turner 1975, s 7 f). Egenskaperna 
hos en social grupp, såsom dess status eller dess förmåga att nå sina mål, blir av betydelse när 
en jämförelse sker gentemot andra sociala grupper. En grupp blir därmed till när gruppen ses 
ha gemensamma egenskaper och där det förekommer jämförelser gentemot andra grupper 
med specifika skillnader mellan grupperna. Gruppmedlemmarna behöver se gruppen som 
positiv i förhållande till andra grupper, det är först då den får ett värde för den sociala 
identiteten (Tajfel 1972 refererad i Turner 1975, s 7 f). 	
	
Vidare kan individen själv placera sig i kategorier som definierar individens egna plats i 
samhället (Turner 1985, s 17 f). Genom att placera sig själv i ett system av sociala kategorier 
kan individen bättre förstå värdet av den egna sociala identiteten. Närmare bestämt syftar 
teorin till att individen definierar sig själv och andra som en process i att lokalisera sig själv i 
omvärlden. Om individen införlivar den valda sociala kategorin som en del av identiteten kan 
den antingen kortvarigt eller långvarigt bli en del av självbilden. Resultatet av hur individen 
definierar sig själv är i sin tur avgörande för hur den sociala identiteten beskrivs (Turner 1985, 
s 17 f). De former av sociala kategorier individer kategoriserar sig inom kan vara alltifrån 
organisatoriskt medlemskap till religiös anslutning, kön och åldersgrupp (Ashforth & Mael 
1989, s 20 f). Det kan exempelvis handla om att en individ ser sig själv tillhöra organisationen 
hen arbetar för, att individen tillhör ett visst parti samt att hen tillhör det manliga könet, vilka 
alla utgör individens sociala kategorier.  
 
Ett annat perspektiv att se på identitet är utifrån det socialpsykologiska perspektivet 
symbolisk interaktionism. Trost och Levin (2014, s 175) menar att inom den symboliska 
interaktionismen kan begreppet identitet liknas vid en föreställningsvärld, vilket innebär att 
identiteten beskrivs som situationsbetingad, att den är föränderlig från situation till situation. 
Stone (1962 refererad i Trost & Levin 2014, s 175) förklarar identiteten som 
situationsbetingad genom att beskriva att en identitet både kan vara exkluderande samtidigt 
som den inkluderar människor i individens sfär, genom att det görs en placering av andra och 
genom placering av en själv. Således kan identiteten vid ett visst tillfälle göra att individen 
lämnar vissa relationer och ansluter sig till andra. En individs identitet är dessutom bunden till 
individens definition av situationen (Trost & Levin 2014, s 175). Beroende på vilka sociala 
relationer en människa definierar är involverade vid en viss tidpunkt utgör det själva 
identiteten och således har människor inom sig en rad olika identiteter kopplade till olika 
situationer. Det förefaller också att somliga identiteter företräder i alla sociala relationer 
medan andra förekommer i mer specifika sociala relationer (Trost & Levin 2014, s 175).	
	
För att få en djupare förståelse för hur de sociala relationerna uppstår i en social grupp 
beskrivs Social Cohesion Model som enligt Turner (1982, s 15 f) bildas när det uppstår ett 
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givande och tagande mellan gruppens medlemmar. Vidare definieras en grupp enligt Shaw 
(1976 refererad i Turner 1982, s 15 f) som två eller flera individer som interagerar med 
varandra i den bemärkelse att de har inflytande över varandra. Gruppen behöver utveckla och 
organisera ett system med status, roller, delade normer och värderingar som reglerar deras 
gemensamma intressen. Ytterligare en förutsättning för att en grupp skall uppstå är att det sker 
en interaktion ansikte mot ansikte (Shaw 1976 refererad i Turner 1982, s 15 f).	
	
För att social samhörighet skall uppstå mellan gruppmedlemmarna behöver de psykologiskt 
ha en känsla av tillhörighet med varandra, en känsla av ett ”vi” eller någon annan form av 
samhörighet som binder dem samman som grupp (Turner 1982, s 16). Gruppen är 
sammankopplad på grund av deras samhörighet som uppstår när gruppmedlemmarna tillför 
direkta eller indirekta belöningar åt varandra som ses vara betydande för deras positiva 
attityder gentemot varandra. En direkt belöning kan enligt vår egen tolkning tänkas handla om 
uppmärksammande och erkännande av välutförda prestationer inom gruppen. Medan en 
indirekt belöning kan tänkas handla om normer som finns inom en arbetsgrupp och som 
gynnar medlemmarna inom gruppen. Avgörande för gruppsamhörigheten är hur gruppens 
medlemmar känner för andra och är även avgörande för om de kommer utveckla positiva 
emotionella band mellan varandra (Turner 1982, s 16).  
 
I likhet med en känsla av psykologisk samhörighet beskrivs den sociala 
identifieringsmodellen där Turner (1985, s 16) förklarar att den utgår ifrån att grupper har en 
perceptuell och kognitiv bas. Det innebär att individer strukturerar deras perception av dem 
själva och andra genom sociala kategorier. De sociala kategorierna blir en del av deras 
självbild, vilket senare bidrar till att gruppbeteenden bildas (Turner 1985, s 16). För att 
gruppen skall känna samhörighet är det avgörande för hur individerna i gruppen uppfattar och 
definierar sig själva snarare än hur de känner för de andra medlemmarna. En fråga som 
gruppen bör ställa sig för att få fasta på om de upplever samhörighet är ”vem är jag?”, och 
inte ”gillar jag de andra individerna?” (Turner 1985, s 16).   
 
Organisationsidentifiering är en specifik form av social identifiering och kan besvara frågan 
“vem är jag?”, menar Ashforth och Mael (1989, s 22 f). Att identifiera sig med en 
organisation som en väg i sökandet på den sociala identiteten beror på existentiella motiv 
såsom exempelvis sökande efter mening och syfte, samhörighet och makt (Ashforth & Mael 
1989, s 22 f). För att den enskilde individen skall uppleva sådana motiv är det en förutsättning 
att individen ser organisationen som en social kategori. Den sociala kategorin, det vill säga 
organisationen, behöver belysa specifika egenskaper som är utmärkande för den organisation 
individen ser sig själv tillhöra. Genom att individer identifierar sig med sociala kategorier 
ökar deras självkänsla som en följd av att den sociala identiteten medför status och framgång 
för gruppen (Ashforth & Mael 1989, s 22 f). 	
	
Den sociala identiteten behöver nödvändigtvis inte komma från organisationen i sig. Ashforth 
och Mael (1989, s 22 f) menar att den likväl kan uppstå från individens arbetsgrupp, 
avdelning, enhet, lunchgrupp, åldersgrupp, etcetera. Ashforth och Mael (1989, s 22 f) skiljer 
på två former av organisationer avseende social identitet. Den första formen benämns som 
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holografiska organisationer, vilket innebär att individerna i en organisation delar en 
gemensam social identitet. För att förtydliga går det att likna vid att poliser delar en 
gemensam social identitet inom organisationen. En sammanvävd organisationsidentitet för 
alla medlemmar menar Ashforth och Mael (1989, s 22 f) kan vara problematisk i de flesta 
komplexa organisationer. Individer kan istället utveckla flera sociala identiteter inom 
organisationen som leder in på den andra formen som benämns idiografiska organisationer. 
Idiografiska organisationer syftar istället till att individerna i en grupp uppvisar specifika 
identiteter för den enskilde gruppen. I fallet med poliser går det att exemplifiera genom att en 
specifik arbetsgrupp inom ingripandeverksamheten delar en gemensam social identitet. 
Däremot menar Ashforth och Mael (1989, s 22 f) att individer inom en organisation oftast 
innehar ett flertal parallella identiteter och inte enbart en övergripande.	
	
2.3 Motivation	
Motivation är ett återkommande fenomen inom arbetsvetenskap. Vi anser att motivation bör 
finnas med eftersom det kan vara en påverkande förklaring till hur ingripandepolisers 
inställning till sitt yrke ser ut. Vi har främst valt att fokusera på Self Determination Theory 
eftersom vi bedömer att teorin har större relevans på grund av dess aktuella och moderna 
beskrivning av motivation till skillnad mot exempelvis Maslows behovspyramid och 
Herzbergs tvåfaktorsteori. Eftersom Self Determination Theory är ett vedertaget begrepp även 
i svenska texter, kommer vi inte att göra en svensk översättning utan vi använder oss av den 
engelska definitionen. Avsnittet om motivation kommer inledas genom att beskriva hur 
motivation kan definieras, vilket främst görs utifrån det som Deci och Ryan samt Kanfer, et 
al. redogör för. 	
	
Deci och Ryan (2000a, s 69) definierar motivation utifrån alla aspekter som på något sätt 
syftar på avsikt och aktivitet, såsom riktning, uthållighet och energi. Definitionen av 
motivation är relativt jämförbar med definitionen av arbetsmotivation, menar Kanfer, et al. 
(2008, s 4 f). Arbetsmotivation kan förklaras som en kombination av en individs personliga 
ansträngning och förmåga till att utföra ett visst arbete. Arbetsmotivationen inkluderar 
faktorer som riktning, uthållighet och energi till ett arbete (Kanfer, et al. 2008, s 5). Därmed 
skall inte arbetsmotivation betraktas som en egendom hos varken individen eller 
omgivningen, utan snarare betraktas utifrån de psykologiska mekanismerna och processerna 
som kopplar dem samman (Kanfer, et al. 2008, s 3).  
 
Inom psykologin har motivation varit ett ständigt återkommande och centralt ämne. Deci och 
Ryan (2000a, s 69) menar att det beror på att motivation utgör kärnan i den kognitiva, sociala 
och biologiska regleringen. Motivation utgör inte enbart ett intresse inom psykologin utan har 
i allmänhet ett högt värde eftersom motivation leder till produktion. För människor som har 
som roll att få andra att agera, exempelvis en religiös ledare, förälder eller chef, är motivation 
en nödvändig faktor för att få människor att arbeta. Därmed får motivation ett högt värde 
(Deci & Ryan 2000a, s 69). Även om motivation är viktigt att skapa utifrån ett 
ledarskapsperspektiv är det inte vårt fokus i teoriavsnittet, då vi är mer intresserade av att 
fokusera på motivation kopplat till ingripandepolisers upplevelser. Dessutom blir det av 
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intresse att förstå hur beteenden utvecklas beroende på vilken form av motivation det rör sig 
kring, vilket får en tydligare koppling till vårt syfte.  	
	
Motivation kan ses som ett vedertaget begrepp och det finns olika typer av faktorer som gör 
människor motiverade. Det innebär även att det leder till olika erfarenheter och konsekvenser 
för människor. Det kan exempelvis handla om yttre och inre faktorer och hur dessa ger 
upphov till olika beteenden (Augner 2009, s 3). Människors agerande, beroende på yttre eller 
inre motivationsfaktorer, utgör en grundläggande dimension för hur människor förklarar sitt 
eget och andras beteenden (Deci & Ryan 2000a, s 69). Deci och Ryans (2000a, s 69) Self 
Determination Theory är en slags förklaringsmodell över hur motivation kan identifieras i 
olika former där var och en har specifika konsekvenser för individens inlärning, prestation, 
personlig upplevelse och välmående. Self Determination Theory utforskar människors 
inneboende medfödda psykologiska behov och utvecklingstendenser, som är grundläggande 
för inre motivation. Deci och Ryan (2000a, s 68) menar att människan har tre medfödda 
behov, vilka är kompetens (competence), social samhörighet (relatedness) och autonomi 
(autonomy). Dessa kommer redogöras för vidare när vi beskriver innebörden av inre 
motivation. 

 

 
 

Figur 2. Self Determination Theory (Deci & Ryan 2011)  	
	
2.3.1 Skillnaden mellan inre och yttre motivation	
Om en människa blir motiverad av ett externt tryck, exempelvis utifrån kontroll av ledning, 
övervakning och deadlines, handlar det om yttre motivation (Deci & Ryan 2000a, s 69). Yttre 
motivation innebär således även att göra något för att det leder till belöningar (Deci & Ryan 
2000b, s 55). Däremot om en belöning inte längre är tillräcklig eller avtar kommer den yttre 
motivationen att slockna och således slutar individen att utföra uppgiften som den belönas för, 
menar Augner (2009, s 3). Inre motivation fastställs som den viktigare formen av motivation 
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än vad den yttre motivationen är. Trots detta är människor sällan inre motiverade inför de 
flesta aktiviteter som de utför. Den inre motivationen minskar dessutom allt mer med åldern i 
takt med att det ställs fler sociala krav samt att det finns fler roller där människor behöver ta 
ansvar för uppgifter som inte är typiskt inre motiverande (Deci & Ryan, 2000b, s 60).	
	
Deci och Ryan (2000b, s 60) delar in yttre motivation i olika former. De fyra formerna kallas 
extern reglering, introjicerad reglering, identifiering samt integrerad reglering (Deci & Ryan 
2000b, s 60). Den minst självbestämmande formen av yttre motivation är extern reglering och 
är nära till vad Deci och Ryan (2000b, s 60) kallar amotivation. Med amotivation menas att en 
individs beteende saknar en känsla av orsakssamband och intention, det finns ingen vilja att 
agera. Detta uppstår när individen exempelvis inte tror på att ett utövande kommer generera 
ett visst utfall, såsom belöning. Amotivation förekommer även när en individ inte värderar 
aktiviteten eller känner sig kompetent nog för att utföra den (Deci & Ryan 2000b, s 61). 	
	
Den externa regleringen handlar om att en individ enbart utför något utifrån extern kontroll i 
form av ett krav eller för att erhålla en påtvingad belöning (Deci & Ryan 2000b, s 61 f). Det 
kan även handla om att en individ beter sig för att undvika någon form av bestraffning (Deci 
& Ryan 2000c, s 236). Externt reglerat beteende upplevs för individen vanligtvis som 
kontrollerande och även distanserande (Deci & Ryan 2000b, s 61 f). Medan den andra formen 
kallas introjicerad reglering och innebär att en individs görande sker utifrån ett syfte att 
undvika skuld- och skamkänslor likväl som utifrån att höja sin stolthet och ego. Det handlar 
om att det som finns inom personen inte är helt införlivat till självet i individen och eftersom 
det inte sker utifrån självet är inte beteendet helt självbestämmande. Därmed utför individen 
något för att känna sig bättre eller för att undvika att känna sig dålig men förstår inte själv 
riktigt varför (Deci & Ryan 2000c, s 236).	
	
Identifiering utgör den tredje formen av yttre motivation och syftar till en process som sker 
när människor erkänner och accepterar det underliggande värdet av ett beteende (Deci & 
Ryan 2000c, s 236). Genom att identifiera ett beteendes värde, har människor accepterat 
beteendet som deras eget, till skillnad från den introjicerade regleringen. Om en individ till 
exempel identifierade att vikten av att träna regelbundet är för deras egen hälsa och 
välmående, skulle individen träna mer av egen vilja. Beteendet blir därmed en större del av 
deras identitet eftersom det är självbestämmande. Identifiering kan tänkas likna den inre 
motivationens processer men identifiering är en yttre form av motivation för att beteendet 
fortfarande är instrumentellt, det syftar till att uppnå vissa effekter. Det är inte baserat på ett 
självändamål i form av spontanitet, glädje och tillfredsställelse, vilket är kännetecknande för 
den inre motivationen. När regleringar av identiteten är accepterat av individen och 
upprätthålls leder det till högre engagemang och prestation (Deci & Ryan 2000c, s 236).	
	
Integrerad reglering anses vara den mest införlivade formen av yttre motivation eftersom det 
handlar om att integrera värderingar utifrån och göra dem till sina egna (Deci & Ryan 2000b, 
s 62). Det är därmed inte inre motiverat eftersom värderingarna inte kommer inifrån från 
början. Individen vill även uppnå följderna av att integrera värderingarna till sina, vilket också 
anspelar på att det rör sig om en yttre motivation (Deci & Ryan 2000b, s 62). Deci och Ryan 
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(2000b, s 62) menar att ju mer anledningarna för en handling införlivas och assimileras till 
självet, desto mer blir individens yttre motiverade handlingar självbestämmande. Den 
integrerande regleringen är en komplett form av införlivad yttre motivation, genom att den 
externa regleringen omvandlas till självreglering som i sin tur resulterar i självbestämmande 
yttre motivation (Deci & Ryan 2000c, s 236). 	
	
Inre motivation kan förklaras genom att en människa agerar på grund av att en aktivitet 
värderas, att det finns ett bestående intresse eller att människan beter sig utifrån en känsla av 
personligt engagemang att vilja utmärka sig själv (Deci & Ryan 2000a, s 69). I motsats till 
yttre motivation behövs ingen belöning för görandet, utan agerandet i sig är en belöning för 
den inre motiverade (Augner 2009, s 3). Deci och Ryan (2000a, s 69) redogör för att 
människor som har en genuin, inre motivation, också har mer intresse, engagemang och 
självförtroende. Det leder till andra positiva effekter såsom förbättrad uthållighet, prestation 
och kreativitet samt en ökad vitalitet, självkänsla och välmående. Augner (2009, s 5) förklarar 
att det är individuellt vad som konkret skapar inre motivation. Huvudsaken är att en individ 
som drivs av inre motivation i sitt arbete är benägen att känna mer energi, glädje och 
meningsfullhet (Augner 2009, s 5). 	
	
Den inre motivationen baseras på tre grundläggande behov, kompetens, social samhörighet 
och autonomi, menar Deci och Ryan (2000a, s 68). Det har gjorts studier som visat att 
feedback i jämförelse med ingen feedback har effekt på individers motivation. Det framgår att 
positiv feedback leder till ökad inre motivation i jämförelse med att ingen feedback ges 
medan negativ feedback minskar den inre motivationen i jämförelse med att ingen feedback 
ges. Deci och Ryan (2000c, s 234) gör därmed kopplingen att positiv feedback tillfredsställer 
människans behov av kompetens. Dock påverkas den inre motivationen endast positivt av 
feedback om individen själv känner sig ansvarig för den kompetens och prestation som 
resulterat i den positiva feedbacken. Detta eftersom det främjar en känsla av skicklighet och 
bidrar till en förhöjd känsla av inre motivation för uppgiften (Deci & Ryan 2000c, s 234).	
	
När människor kan utföra självbestämmande aktiviteter spontant och naturligt samt är fria att 
följa sitt inre intresse handlar det om autonomi, vilket Deci och Ryan (2000c, s 234) menar är 
en avgörande faktor för inre motivation. När människor blir påverkade av yttre faktorer såsom 
övervakning, bedömning och deadlines minskar den inre motivationen eftersom det skapar en 
känsla att vara kontrollerad. Förutom att den inre motivationen försvagas har det även visats 
att dessa typer av yttre faktorer medför en negativ påverkan på problemlösningsförmågan, den 
kreativa förmågan samt att på djupet förstå information och koncept. Autonomi medför 
istället positiva följder såsom ökad tillfredsställelse och välmående samt en förhöjd inre 
motivation (Deci & Ryan 2000c, s 234). Autonomi och kompetens har visats sig vara de mest 
avgörande faktorerna för inre motivation. Det finns dock ytterligare en faktor som är 
betydande för inre motivation, vilken är social samhörighet (Deci & Ryan 2000c, s 235). Inre 
motivation kan finnas hos individen även om personen i fråga inte upplever social 
samhörighet, däremot skapar social samhörighet en känsla av säkerhet. Det i sin tur skapar 
större möjlighet för en stadigare utveckling (Deci & Ryan 2000c, s 235).  
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2.4 Relationen mellan teorierna 
Modellen nedan visualiserar hur vi i följande avsnitt tänker att teorierna samverkar med 
varandra. I denna modell utgörs en jämbördig fördelning mellan teorierna eftersom vi i detta 
avsnitt vill visa samhörigheten emellan teorierna. Den jämbördiga fördelningen mellan 
teorierna i modellen kommer nödvändigtvis inte vara densamma senare i studiens analysdel. 
Överlappningen mellan teorierna som illustreras i mitten av modellen visar den gemensamma 
kopplingen mellan alla tre teorier. Vidare har det i den teoretiska referensramen uppdagats 
olika samband mellan teorierna. Nedan följer beskrivningar av hur de är relaterade och 
förhåller sig till varandra utifrån olika perspektiv. 

 

 
 

Figur 3. Egen illustration av relationen mellan teorierna 	
 
2.4.1 Passion, identitet och motivation  
För att närmare förstå hur passion, identitet och motivation hör ihop exemplifierar Vallerand 
(2012, s 47) hur begreppen kan appliceras på en tennisspelare. Tidigare har vi diskuterat att 
människor som dansar eller simmar ser sig själva som dansare eller simmare. I fallet med en 
tennisspelare ser sig en passionerad tennisspelare sig inte enbart som att han eller hon spelar 
tennis, han eller hon är en tennisspelare. Det är en del av vem han eller hon är som person 
(Vallerand 2012, s 47). Aktiviteten blir en del av individens liv och individen är engagerad i 
aktiviteten på en daglig basis. Skulle en tennisspelare däremot engagera sig i tennis från 
tillfälle till tillfälle, skulle personen ifråga istället kunna ses som motiverad till att utföra 
aktiviteten men skulle nödvändigtvis inte associeras med passion. En passionerad 
tennisspelare förutsätter att personen verkligen vill spela tennis, verkligen gillar att spela 
tennis regelbundet likväl som att läsa om det eller se på det, tala om tennis med vänner, finna 
det meningsfullt samt se sig själv som en tennisspelare (Vallerand 2012, s 47). Till skillnad 
mot inre motivation riktar sig passion mot aktiviteter som individer finner en betydelsefull 
relation till, vilket innebär att individen behöver se aktiviteten som meningsfull och som en 
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del av identiteten för att aktiviteten skall bli en passion. Passion och identitet har därmed en 
stark samhörighet när det talas om passion. Motivation blir således första steget i riktningen 
mot att en aktivitet skall yttra sig i passion. 	
	
2.4.2 Passion och identitet 
Som tidigare nämnts under delen i teoriavsnittet som berörde passion menar Rip, et al. (2012, 
s 575) att individer utvecklar en passion för aktiviteter då aktiviteten blivit en del av 
identiteten. Passion för en aktivitet utvecklas som en följd av behovet hos individer att 
utvecklas psykologiskt (Deci & Ryan 2000 refererad i Rip, et al. 2012, s 575). Passion och 
identitet har därmed en samhörighet i det avseendet att individer upplever ett behov av 
självuppfattning och självidentitet, vilket passionen bidrar med. Enligt Tajfel (1978 refererad i 
Rip, et al. 2012, s 577) är skillnaden mellan begreppen att den sociala identiteten varierar 
beroende på den sociala kontexten individen befinner sig i. Passionerade individer upplever 
istället identifikation med den passionerade aktiviteten då aktiviteten alltid är tillgänglig och 
framträdande för individen (Rip, et al. 2012, s 577). Passionen införlivas i individens identitet 
i sin tur genom antingen en autonom process eller under mer kontrollerade omständigheter, 
vilket resulterar i antingen harmonipassion eller besatthetspassion.  
 
Den tidigare nämnda harmonipassionen går även att koppla till en individs identitet, menar 
Rip, et al. (2012, s 575). Harmonipassion utvecklas i samband med en autonom införlivning 
av en aktivitet som är betydelsefull för individens identitet, vilket även Vallerand, et al. (2003, 
s 757) nämner i sin förklaring av harmonipassion. Införlivningen sker när individen känner 
sig fri att värdera aktiviteten istället för att känna sig pressad till att göra det. En sådan 
harmonipassion förblir harmonisk med andra delar av individens liv och blir en del av 
identiteten som en del i att försvara sig själv mot hot mot självet (Rip, et al. 2012, s 575). 
Eftersom Vallerand, et al. (2003, s 757) påpekar att individen själv väljer om de vill engagera 
sig i aktiviteten och när de skall engagera sig i den, tolkar vi det som att det blir naturligt för 
individen att värdesätta aktiviteten av fri vilja och väljer därmed själv om den utgör en viktig 
del av identiteten.  
 
Besatthetspassion utvecklas istället i samband med en kontrollerad införlivning av en aktivitet 
i individens identitet. Rip, et al. (2012, s 575) sammanfattar det som Mageau, et al. och 
Vallerand, et al. skriver kring att besatthetspassion uppstår i samband med att en individ 
uppfattar självkänslan, social acceptans, livstillfredsställelse eller okontrollerbar exaltering, 
associerat med en aktivitet som ses som betydelsefull för individen. Individer som innehar 
besatthetspassion känner sig kontrollerade av den passionerade aktiviteten. En individs känsla 
av egenvärde blir beroende av fortsatt framgång i den passionerade aktiviteten och fortsätter 
därmed att utöva aktiviteten, trots att den kan medföra negativa konsekvenser för hälsan (Rip, 
et al. 2012, s 575). Besatthetspassion är även associerat med psykologiska konflikter mellan 
den passionerade aktiviteten och andra livsaktiviteter. Över tid riskerar individen med 
besatthetspassion att slå ut andra viktiga identifieringar, vilket möjliggör för 
besatthetspassionen att dominera och forma individens identitet på ett sätt som utgör ett hot 
mot den (Rip, et al. 2012, s 575 f). 	
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Utifrån den förklaring Rip, et al. (2012, 575) presenterar kring att individer först utvecklar en 
passion till en aktivitet när aktiviteten blivit en del av identiteten, visar det att begreppen kan 
förenas med varandra. Med stöd av kopplingen sinsemellan ser vi att inställningen till sitt yrke 
skulle kunna ha en förankring i denna beskrivna process som sker mellan identitet och 
passion. Dessutom presenterar Rip, et al. (2012, 575 f) att harmoni- och besatthetspassion går 
att förena med identitetsbegreppet som en följd av att den passionerade aktiviteten blir en 
utgörande del av identiteten. Detta oavsett om aktiviteten utgörs av harmoni- eller 
besatthetspassion, den blir en del av identiteten till följd av att passionen blir en viktig del i 
individens liv. 	
	
2.4.3 Passion och motivation	
Den del av definitionen kring passion som Vallerand, et al. (2003 refererad i Mageau, et al. 
2009, s 603 f) redogör för som berör värdesättande av en aktivitet, blir av betydelse när det 
talas om motivation. Den värdesättande dimensionen utgör ett viktigt koncept i förhållande till 
passion i det avseende att den skiljer sig från andra aktiviteter som kan anses oviktigt för den 
inre motiverade (Mageau, et al. 2009, s 604). I likhet med Self Determination Theory skriver 
Vallerand, et al. (2003 refererad i Mageau, et al. 2009, s 604) att individer kan värdera en 
aktivitet av självbestämmande eller kontrollerande skäl. En aktivitet värderas av 
självbestämmande skäl som en följd av att aktiviteten leder till tillfredsställelse. Medan en 
aktivitet värderas av mer kontrollerade skäl som ett resultat av att aktiviteten bidrar med 
viktiga kompensationsfunktioner. Detta kommer i sin tur resultera i antingen harmoni- eller 
besatthetspassion (Mageau, et al. 2009, s 604).  	
 
De aktiviteter som sker genom självbestämmande integrering av beteenderegleringar 
resulterar enligt Mageau, et al. (2009, s 604) i harmonipassion. Integrering av beteenden 
bidrar med ett behov av att engagera sig i aktiviteten och är accepterad av individen utan att 
det finns några restriktioner kring aktiviteten. En förutsättning är dock enligt Deci och Ryan 
(2000 refererad i Mageau, et al. 2009, s 604) att miljön individen befinner sig i bidrar till att 
individen upplever självbestämmande, social samhörighet och kompetens. En sådan miljö 
leder till att individen kan engagera sig i aktiviteten på ett mer flexibelt och uppmärksammat 
sätt, vilket är en utmärkande del för att passionen skall vara harmonisk (Vallerand, et al. 2003, 
s 757).  
 
Är miljön istället avvisande och kontrollerande blir införlivningen hindrad och defensiv och 
kan leda till att en individ utvecklar ett egocentriskt och falskt själv (Hodgins & Knee 2002 
refererad i Mageau, et al. 2009, s 605). Ett sådant egocentrerat själv försvarar individens 
egenvärde, vilket Vallerand, et al. (2003 refererad i Mageau, et al. 2009, s 605) menar att 
besatthetspassionen bidrar med. Aktiviteten som präglas av besatthetspassion kommer att 
fortsätta så länge aktiviteten bidrar med ett bekräftande för egot. När en aktivitet värdesätts av 
en individ på grund av att den fungerar som ett försvar mot individens ego, kommer individen 
inte kunna avstå från att engagera sig i aktiviteten. Passionen måste fortlöpa eftersom 
individen upplever sig kontrollerad av aktiviteten (Hodgins & Knee 2002 refererad i Mageau, 
et al. 2009, s 605). 	
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Med utgångspunkt i Self Determination Theory och den dualistiska passionsmodellen finner 
vi att värderingen av självbestämmande aktiviteter resulterar i harmonipassion för individen 
medan värderingen av kontrollerande aktiviteter resulterar i besatthetspassion. Det ger en 
förklaring kring att det existerar ett samband mellan motivation och passion. Med bakgrund 
för den beskrivning som Deci och Ryan (2000b, s 60) presenterar kring att yttre motivation är 
mer förekommande hos individer och att den kan upprätthållas på längre sikt än den inre 
motivationen, skulle det kunna innebära att individer som upplever sig vara motiverade 
vanligtvis besitter besatthetspassion framför harmonipassion. Det kan också ifrågasättas om 
det i verkligheten förefaller att motiverade individer upplever passion, eller om det ena kan 
existera utan det andra. 	
	
2.4.4 Identitet och motivation	
En central del inom social identitet utifrån organisatorisk identifiering är huruvida identiteten 
påverkar det organisatoriska beteendet (van Knippenberg 2000, s 360). I det här fallet 
fokuseras det på hur den sociala identiteten mer specifikt påverkar arbetsmotivation och 
prestation i organisationen. Enligt van Knippenberg (2000, s 360) blir gruppmedlemmarna 
motiverade av identifiering med en organisation som en följd av att de arbetar för 
organisationens intresse. Den psykologiska samhörigheten som existerar mellan 
gruppmedlemmarna som delar samma sociala identitet i organisationen bidrar med att de 
antar gruppens perspektiv och ser till gruppens mål och intressen som deras egna (Dutton, et 
al. 1994 refererad i van Knippenberg 2000, s 360). 	
 
Generellt sett menar van Knippenberg (2000, s 360) att identifiering med en grupp eller 
organisation associeras med motivation till att uppnå gruppens eller organisationens mål och 
intressen. Däremot förekommer det vissa förutsättningar för att den sociala identiteten skall 
resultera i arbetsmotivation. Identifiering med gruppen eller organisationen kommer påverka 
arbetsmotivationen i den utsträckning att den sociala identiteten är framträdande i gruppen 
eller organisationen (van Knippenberg 2000, s 360). Avgörande för att arbetsmotivation skall 
uppstå är huruvida kollektivet uppfattar gruppens eller organisationens mål och intressen. 
Identifiering är positivt korrelerat med arbetsmotivation i den grad att kollektivet har som 
intresse att sträva efter att prestera väl på arbetet (van Knippenberg 2000, s 360).   
	
Med bakgrund av den redogörelse van Knippenberg (2000, s 360) presenterar gällande hur 
identitet är associerat med arbetsmotivation, kan det tolkas tillhöra det som tidigare har 
beskrivits som yttre motivation. Detta eftersom den yttre motivationen är beroende av en vilja 
att uppfylla gruppens, alternativt organisationens, mål och intressen. Som tidigare nämnt 
menar van Knippenberg (2000, s 360) att arbetsmotivation är positivt korrelerat med 
identifiering genom att kollektivet har intresse att prestera väl på arbetet, vilket går att likna 
med det Deci och Ryan (2000c, s 236) skriver om yttre motivation avseende identifiering. 
Identifiering syftar till att människor erkänner och accepterar det underliggande värdet av ett 
visst beteende. Har människor intresse och ser värdet i att prestera väl på arbetet går det att 
likna vid identifiering som därmed kommer resultera i arbetsmotivation. 	
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2.5 Summering	
Sammantaget har de teorier och begrepp som vi utgått från presenterats och hur de förhåller 
sig till varandra. Teoriernas betydelse har tydliggjorts först genom en djupare beskrivning av 
respektive teori, därefter har vi redogjort för relationerna mellan teorierna i en avslutande del 
av studien. För att förtydliga ytterligare har vi även använt oss av våra egna illustrerade 
modeller. Efter våra teoretiska redogörelser kommer nu en redogörelse för metodavsnittet för 
studien där vi visar hur vi gått tillväga för att inhämta empiri som senare kommer kopplas till 
våra teoretiska utgångspunkter.   
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3. Metod 
	
I metodavsnittet redogörs det för val av metod och diskussion kring vårt tillvägagångssätt 
samt vår egen förförståelse. En redogörelse för genomförandet och utformningen av vår 
intervjuguide samt reliabilitet och validitet i förhållande till studien kommer att presenteras. 
Slutligen förs en forskningsetisk diskussion över hur vi har förhållit oss till forskningsetiska 
frågor och riktlinjer. 	
	
 
3.1 Metodval	
Vid en övervägning av vilken metod som skall användas finns två huvudsakliga utgångslägen, 
kvantitativa studier samt kvalitativa studier. I vår studie användes en kvalitativ metod 
eftersom vi vill skapa förståelse för hur ingripandepolisers inställning till sitt yrke ser ut. 
Kvalitativa studier används när forskaren är intresserad av hur ett fenomen är beskaffat, vilket 
inkluderar dess natur eller egenskaper (Hartman 2004, s 272). Närmare bestämt syftar 
kvalitativa studier enligt Hartman (2004, s 272) till att söka förståelse hos en individs eller en 
grupp individers livsvärld. 	
	
Eftersom syftet med vår studie är att få en fördjupad förståelse för hur ingripandepolisers 
inställning till sitt yrke ser ut och undersöka om det finns en koppling till passion, användes 
kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer används enligt Patel och Davidson (2011, s 82) 
när forskaren vill identifiera egenskaper och beskaffenheten hos ett fenomen. Patel och 
Davidson (2011, s 82) nämner exempelvis när forskaren vill förstå intervjupersonens livsvärld 
eller uppfattning kring ett specifikt fenomen, vilket vi ämnar göra med vår studie. Det innebär 
att vi inte i förväg kan utforma specifika svarsalternativ för intervjupersonen att besvara. Det 
finns dessutom inget rätt svar på en specifik fråga, vilket i denna mening resulterar i att 
kvalitativa intervjuer är att föredra (Patel & Davidson 2011, s 82).  
 
3.2 Förförståelse  
Innan vi påbörjade vår studie kring hur ingripandepoliser ser på sin inställning till sitt yrke var 
våra uppfattningar kring polisyrket att de hade sämre arbetsvillkor jämfört med andra yrken, 
exempelvis i form av låg lön och begränsade resurser. Eftersom vi hade uppfattningen om att 
det fanns få yttre motiverande faktorer inom polisyrket diskuterade vi om det fanns andra 
orsaker till att personer väljer yrket. Enligt vår uppfattning kan polisyrket ses som ett 
drömyrke för vissa och att poliser troligen tycker mycket om sitt yrke utifrån andra skäl än 
exempelvis lönen. En tanke vi hade var att personer som söker sig till polisyrket kan ha haft 
det som en barndomsdröm. Detta i och med att exempelvis filmer och serier ofta gestaltar 
poliser och deras livsöden, samt att många leker tjuv och polis under barndomen.   
 
Eftersom vi båda har kontakter inom polisen hade vi sedan innan en viss förförståelse kring 
polisyrket. Efter en gemensam diskussion insåg vi att vi hade relativt liknande uppfattningar 
om polisyrket men att vi hade olika relation till det. En av oss hade en kontakt som inte 
arbetar inom ingripandeverksamheten i nuläget men som har gjort det tidigare i livet, vilket 
givit en viss inblick i hur yrket ser ut. Däremot har inte frågan om varför kontakten valde att 
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bli polis kommit på tal. En tanke var dock att anledningen till att personer väljer att bli polis 
kan skilja sig åt och att individuella faktorer kan komma att påverka inställningen till sitt yrke. 
Den konkreta uppfattningen en av oss hade sedan innan var att polisyrket, oavsett befattning, 
är ett krävande yrke eftersom polisen arbetar med faror på en daglig basis. Frågorna väcktes 
kring hur en polis egentligen ser på sitt yrke, trots de bristande yttre motiverande faktorerna 
som vanligtvis kan tänkas påverka hur en individ ser på sitt yrke och vad som får dem att 
stanna kvar. 	
	
Den andre av oss har en nära relation till en relativt nybliven polis som arbetat både inom 
ingripandeverksamheten samt inom utredning. Eftersom det varit möjligt att följa personens 
väg till polisyrket redan från början har det gett inblick i personens känslor och tankar från att 
söka till Polishögskolan, till att bli antagen till utbildningen, slutföra den och därefter bli en 
yrkesverksam polis. Dessa känslor och tankar har hos personen yttrat sig på ett sätt som kan 
tänkas ses som passionerat och därav har en förförståelse bildats kring att det kan vara en 
dröm för vissa att arbeta som polis. Det ledde oss in på tankar kring att det eventuellt finns en 
koppling mellan polisens inställning till sitt yrke och passion. Utöver passion inkluderade vi 
identitet och motivation för att inte utesluta andra eventuella påverkande faktorer för 
inställningen till sitt yrke.	
	
Förförståelse kan påverka studien både positivt och negativt. De fördelar vi ser med 
förförståelsen och relationen till polisyrket är att vi kunnat använda den som ett hjälpmedel i 
vår analys. Både genom att vi bär med oss ett engagemang för att fånga det som är viktigt och 
för att vår förförståelse fungerat som en slags strålkastare på materialet. Det har varit av 
betydelse för att kunna dra jämförelser och förhålla oss till fenomen som vi inte väntade oss 
att studien skulle ge. Nackdelar med vår egen förförståelse kan vara att den påverkar 
objektiviteten i studien och att den kan ha färgat våra förväntningar kring vad studien skall 
resultera i (Olsson & Sörensen 2007, s 64). Under arbetet med studien har vi dock försökt 
hålla ett öppet sinne inför vad studien kommer ge och för vilket resultat vi kan vänta oss. 	
	
3.3 Urval 
I vårt urval kan olika inslag av urvalsmetoder urskiljas. Exempelvis kan vissa inslag av ett 
snöbollsurval ses i vår urvalsprocess, vilket kännetecknas av att urvalet växer fram genom att 
en person hänvisar till en annan person (Denscombe 2016, s 76). Detta kan åskådliggöras 
genom att vi inledde sökandet efter intervjupersoner via en kontakt inom polisen som 
hänvisade oss vidare, varpå vi tillslut hamnade hos en person som blev vår kontaktperson. Vår 
kontaktperson valde i sin tur ut tio personer som vi kunde intervjua och gav oss 
kontaktuppgifter till dessa. Däremot är det inte ett renodlat snöbollsurval eftersom vi inte hade 
för avsikt att inkludera de personer som vi kontaktade i början av vår studie (Denscombe 
2016, s 76).	
	
Vidare kan vi även se att det finns inslag av ett bekvämlighetsurval då vi har gett vår 
kontaktperson möjlighet att välja ut våra intervjupersoner utefter vilka som kan tänkas ställa 
upp på en intervju. Bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren baserar sitt urval på de 
intervjupersoner som närmast finns till hands (Denscombe 2016, s 77). Tidigt i vår 
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forskningsprocess hade vi bestämt oss för att vi ville undersöka poliser som arbetar inom 
ingripandeverksamheten. Detta för att göra en form av avgränsning samt att vår egen 
förförståelse skapade ett intresse kring att fördjupa oss i hur ingripandepolisers inställning ser 
ut. Vår kontaktperson fick denna information av oss redan vid första kontakten. Däremot har 
vi inte varit delaktiga i urvalsprocessen kring specifika intervjupersoner utan tagit emot de 
intervjupersoner som har tillhandahållits oss. Alla intervjupersoner arbetar inom 
ingripandeverksamheten inom Polismyndigheten, dock skiljer sig arbetsuppgifterna åt något 
mellan personerna. Vidare hade vi begränsad tid på oss, vilket ytterligare kännetecknar ett 
bekvämlighetsurval eftersom urvalsmetoden oftast används när forskaren har begränsade 
resurser till förfogande, såsom tid (Denscombe 2016, s 77).  
 
I urvalet av organisation finns det också inslag av ett snöbollsurval. Detta eftersom valet av 
Polismyndighet skedde utifrån vår kontakt som i sin tur hänvisade oss vidare till vår 
kontaktperson inom den specifika Polismyndigheten. Att det finns inslag av ett snöbollsurval 
beror därmed på att vi blev hänvisade till en organisation av andra personer, vi valde inte 
organisationen själva. Dock riktade vi oss till den kontakt som vi trodde skulle kunna föra oss 
vidare till den specifika Polismyndigheten eftersom vårt önskemål var att få kunna utföra 
studien hos dem, vilket också kan tänkas ha inslag av ett bekvämlighetsurval. I vår 
avgränsning framkommer inte vilken Polismyndighet vi har utfört studien hos, utan vi 
benämner enbart att studien genomförts i en mellanstor stad i Sverige. Detta på grund av att vi 
inte vill undanröja konfidentialiteten för varken Polismyndigheten eller intervjupersonerna. 	
	
3.4 Utformning av intervjuguide 
Intervjufrågorna som vi valde att ha med i vår intervjuguide baserades på våra teorier och 
omvandlades till mer vardagliga frågor för att underlätta för intervjupersonerna att förstå våra 
frågor. Enligt Dalen (2015, s 35) bör intervjuguiden innehålla teman och frågor som berör det 
viktigaste i studien. Detta tog vi hänsyn till genom att dela upp våra frågor i specifika teman i 
form av passion, identitet och motivation för att knyta an till våra teorier. Vidare använde vi 
oss av både öppna och slutna frågor beroende på vad vi ville få fram från intervjupersonerna. 
Öppna frågor används enligt Rautalinko (2013, s 35) när intervjuaren uppmuntrar till en 
berättelse. Ett exempel på en öppen fråga vi använde oss av var: ”Hur upplever du 
gemenskapen med dina kollegor?”. Ett exempel på en sluten fråga var: ”Ser du dig själv i 
första hand som ”polis” eller som att du ”jobbar som polis?”. Rautalinko (2013, s 35) menar 
att slutna frågor används när intervjuaren istället söker korta svar, såsom ”ja” eller ”fem år”. 
Slutna frågor användes för att vi ibland ville ha konkreta svar på specifika frågor. 
 
Vid utformningen av vår intervjuguide användes en låg grad av strukturering. Patel och 
Davidson (2011, s 81) menar att kvalitativa intervjuer i största allmänhet har en låg grad av 
strukturering. Det innebär att det finns utrymme för intervjupersonen att besvara frågorna fritt 
och med egna ord. För att applicera detta i vår intervjuguide ställdes öppna frågor för att ge 
intervjupersonerna utrymme att med egna ord förklara inställningen till sitt yrke. Vidare 
förklarar Patel och Davidson (2011, s 81) att forskaren antingen kan välja en hög grad av 
standardisering eller en låg grad av standardisering. En hög grad av standardisering innebär 
att forskaren väljer att ställa frågor i en bestämd ordning medan en låg grad av standardisering 
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innebär att forskaren väljer att anpassa ordningsföljden på frågorna till det enskilda fallet 
(Patel & Davidson 2011, s 81). Utifrån författarnas beskrivning av standardisering har vi 
använt en hög grad av standardisering då vi hade en bestämd ordningsföljd på frågorna. 
Däremot kunde ordningsföljden skifta vid enstaka intervjutillfällen till följd av att vissa frågor 
redan besvarats eller att vissa frågor gick in i varandra och resulterade i att det kunde 
förekomma en lägre grad av standardisering.  
 
Patel och Davidson (2011, s 81 f) menar däremot att det kan råda otydligheter kring 
språkbruket vid begreppen strukturering och standardisering. Andra författare inom detta fält 
benämner istället begreppen som semistrukturerade intervjuer, vilket även vi förhöll oss till. 
Semistrukturerade intervjuer syftar till att forskaren gör en lista över teman som skall 
användas där intervjupersonerna har utrymme att med stor frihet besvara frågorna och 
utforma svaren (Patel & Davidson 2011, s 82). Det innebär att frågorna kan komma i en viss 
följd men att de inte nödvändigtvis behöver göra det. Intervjuguiden som vi konstruerat hade 
till en början en bestämd ordningsföljd avseende frågorna. Däremot vid utförandet av 
intervjuerna kunde ordningsföljden på frågorna skifta något beroende på hur 
intervjupersonerna valde att besvara frågorna. En del av intervjupersonerna valde att besvara 
den specifika frågan och berörde inte andra frågor, vilket gjorde att vi kunde hålla oss till den 
bestämda ordningsföljden. Medan andra besvarade flera frågor under en enskild fråga, vilket 
resulterade i att ordningsföljden kunde skifta. Dock berörde vi samma teman under respektive 
intervju, därmed kan vi sägas ha använt oss av en semistrukturerad intervju.   
 
3.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna skedde genom fysiska möten där vi båda medverkade och ägde rum på en 
polisstation i en svensk mellanstor stad under två veckors tid. Jacobsen (2017, s 100) förklarar 
att fysiska möten mellan intervjuare och intervjuperson möjliggör för tillit och öppenhet. 
Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på dagtid när intervjupersonerna var i tjänst, vilket 
innebar att de var i beredskapsläge. Vi resonerade kring att göra det bekvämt för 
intervjupersonerna samt ta hänsyn till deras arbetstider och flexibilitet. 	
	
Varje intervju med respektive intervjuperson varierade i tid. Den kortaste intervjun varade i 
ungefär 35 minuter medan den längsta intervjun varade i ungefär 50 minuter. Enligt Jacobsen 
(2017, s 102 f) kan tidsåtgången för en intervju variera beroende på vilken intervjuperson som 
intervjuas. Att tidsåtgången skiljde sig åt upplevde vi inte påverkade det material vi fick fram 
från intervjuerna. Det som påverkade tidsåtgången och medförde en variationsvidd tror vi 
berodde på flera anledningar. Vissa av intervjupersonerna var mer pratsamma och 
välutvecklade i sina svar medan andra höll sig konkret till den specifika frågan och hade korta 
svar, de utvecklade inte sitt svar mer än nödvändigt. I vissa intervjuer kunde det även 
uppdagas intressanta och nyanserade fenomen som vi valde att fördjupa oss i och ställa fler 
följdfrågor till, vilket också kan ha påverkat att det blivit en variationsvidd på intervjuernas 
längd. 	
	
Intervjuerna valde vi att spela in med en ljudinspelnings-app på våra mobiltelefoner. Vid varje 
intervju användes två mobiltelefoner för ljudinspelning eftersom vi inte ville riskera att en av 
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dem slutade fungera eller på något sätt misslyckades med inspelningarna. Vi använde oss 
därför av två som en försäkring. Dalen (2015, s 37) påtalar vikten kring att fånga 
intervjupersonernas egna ord och att tekniska hjälpmedel, såsom inspelningshjälpmedel, 
därmed kan vara bra att använda sig av. Att intervjuerna skulle spelas in hade tidigare 
informerats till intervjupersonerna i ett skriftligt informationsbrev. Innan intervjuerna inleddes 
på plats såg vi dock till att även få ett muntligt samtycke från intervjupersonerna avseende att 
spela in intervjuerna.  
	
3.6 Bearbetning och analys	
Det finns en rad olika sätt att bearbeta kvalitativa studier på och forskare kan använda sig av 
det arbetssätt som denne finner lämplig för att få fram en läslig och begriplig text (Patel & 
Davidson 2011, s 122). I vårt fall har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med 
ljudinspelning, därefter är det vanligt att skriva ut texten och bearbeta det textmaterial som 
utvunnits (Patel & Davidson 2011, s 120). Bearbetningen av materialet inleddes med att vi 
transkriberade de intervjuer som vi själva hade utfört och därefter gjorde vi en fördelning på 
hälften var av intervjuerna. Vi har även bearbetat varandras transkriberingar för att undvika 
att något förbises. 	
	
Utöver transkribering förde vi även anteckningar om egna spontana tankar och reflektioner 
efter att intervjuerna hade genomförts för att kunna använda det som hjälpmedel i analysen. 
Ett exempel på hur en anteckning kunde se ut:	
	
Fråga: ”Vad betyder ditt arbete som polis för dig?” 
Svar: ”Ja, det är väl jag. Jag brukar säga att jag är polis ut i fingerspetsarna.” 
Anteckning: Kan kopplas till identitet på grund av betoningen på är, men det finns också en 
koppling till passion av samma anledning.	
	
Enligt Patel och Davidson (2011, s 12) är det viktigt att dokumentera och formulera tankar 
under bearbetning av materialet, helst redan under datainsamlingen. En fördel med detta är att 
forskaren kan gå tillbaka för att se hur kunskapen har utvecklats samt att det blir lättare för 
forskaren att förhålla sig till materialet vid analysen. Genom att dokumentera tankar och 
reflektioner kan det dessutom ge idéer om hur forskaren kan gå vidare. Det kan röra sig om att 
forskaren förbisett material eller att intervjupersoner tolkat frågor på ett helt annat sätt än vad 
som var tänkt, vilket kan leda till oväntad och ny information som i sin tur kan berika studien 
(Patel & Davidson 2011, s 12). 	
	
När vi bearbetat materialet har vi använt oss av Grounded Theory inspirerade inslag och 
förhållit oss genom öppen kodning. Vi valde därmed att se på materialet med så öppna ögon 
som möjligt och låta olika fenomen växa fram ur materialet (Corbin & Strauss 2015, s 11). 
Även nyckelfaktorer har tagits fram ur materialet på begrepp som vi sett varit centrala i 
intervjupersonernas svar. Därigenom kunde vi få en bra struktur och överblick över 
materialet. För att söka mönster i intervjupersonernas svar utgick vi från teoretiska begrepp 
utifrån vår teoretiska referensram, vilket kan liknas vid en typ av förkodning. Enligt Lantz 
(2013, s 137) används teoretiska begrepp med utgångspunkt från valda teorier vid bearbetning 
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av data som inte enbart är beskrivande. Intervjupersonerna behöver inte själva anknyta till de 
teoretiska begreppen utan forskarens ambition är att nyansera förståelsen för det som 
undersöks genom att applicera teoretiska begrepp i materialet. Som tidigare nämnts söker 
forskaren efter ett mönster i det intervjupersonerna sagt, vilket utvinns genom att applicera 
teoretiska begrepp på materialet (Lantz 2013, s 137).  
 
Vid vår egen bearbetning av materialet har vi använt oss av ovan nämnda tillvägagångssätt 
och dragit teoretiska paralleller mellan svar och teorier. Intervjufrågorna var utformade på ett 
sätt som gjorde det möjligt för intervjupersonerna att fritt tolka frågorna. Det gav oss 
möjlighet att själva söka mönster i intervjupersonernas beskrivningar med hjälp av teoretiska 
begrepp som använts i den teoretiska referensramen. För att göra detta färgkodade vi inslag av 
teorierna och markerade svar från intervjupersonerna där vi kunde se paralleller med våra 
teoretiska utgångspunkter. När vi såg inslag av passion i materialet markerade vi med färgen 
grön. Vid inslag av identitet markerade vi med färgen blå och vid motivation markerade vi 
med färgen rosa. Utöver att endast utgå från den teoretiska referensramen lade vi till 
ytterligare en färg, orange. Vid orange markeringen markerades även andra faktorer som var 
utmärkande i materialet och tillräckligt intressanta för att inte förbise. Här kan vår egen 
förförståelse influerat vad vi ansåg vara utmärkande och intressant i materialet, såsom att 
polisyrket varit en barndomsdröm för vissa. Efter att ha plockat ut viktiga delar från materialet 
kategoriserade vi dessa under vardera frågeställning som vi tolkat ett samband med.	
 
Kvalitativa analyser ämnar enligt Lantz (2013, s 135) till att fästa uppmärksamhet vid det 
likartade och det olikartade. I analysen av materialet som uppdagats söker forskare att 
nyansera och differentiera snarare än att beskriva. I vår egen bearbetning av resultaten började 
vi även med att analysera för att inte endast beskriva vad vi sett i materialet. Det gjorde vi för 
att redan från start finna likheter och olikheter mellan intervjupersonernas svar och analysera 
vad dessa berodde på. Vidare har vi analyserat resultaten genom att tillämpa teoretiska 
begrepp som vi använt oss av i vår teoretiska referensram. Att tillämpa teoretiska begrepp 
menar Lantz (2013, s 137) gör att den kvalitativa analysen sträcker sig längre än en 
beskrivning. Genom att teoretiska begrepp appliceras på intervjupersonernas berättelser, 
förklarar Lantz (2013, s 137) att mönster av abstrakta slag träder fram.  
	
3.7 Presentation av intervjupersoner 
Nedan följer en presentation av våra intervjupersoner avseende deras ålder och verksamma år 
inom polisen. Intervjupersonernas namn är fingerade och vi använder oss istället av fiktiva 
efternamn för att bibehålla konfidentialiteten på de intervjuade. Fiktiva efternamn används av 
respekt för intervjupersonerna då könsneutrala förnamn kan upplevas som konstlade. 
Intervjupersonerna kommer att förbli könsneutrala i vår studie, det kommer inte framkomma 
vilket kön någon av intervjupersonerna identifierar sig med. Vårt resonemang kring detta 
kommer att redogöras vidare för i diskussionen. Följande presentation ger en inblick kring 
vilka intervjupersonerna är. Den används även för att intervjupersonerna inte skall verka 
främmande i kommande avsnitt om analys och resultat.   
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Fiktiva efternamn Ålder Verksamma år inom polisen 

Abrahamsson  40-års ålder 8 år 

Björkman 30-års ålder 5 år 

Eriksson 20-års ålder 3 år 

Hedlund 40-års ålder 13 år 

Holm 30-års ålder 9 år 

Johnsson 30-års ålder 5 år 

Lundberg 30-års ålder 10 år  

Persson 30-års ålder 4 år 

Sjöberg 30-års ålder 7 år 

Viklund 30-års ålder 9 år 

	
Figur 4. Presentation av intervjupersoner	
	
3.8 Validitet och reliabilitet	
Validitet och reliabilitet har olika innebörd beroende på om det rör sig om kvantitativa eller 
kvalitativa studier (Patel & Davidson 2011, s 105). Eftersom vår studie tillhör den senare 
typen fokuserar vi på begreppens betydelse inom kvalitativa studier. Reliabilitet inom 
kvalitativa studier syftar till att forskaren skall lyckas fånga den unika situation som råder vid 
undersökningstillfället (Patel & Davidson 2011, s 106). Lyckas forskaren med detta värderas 
variation i svaren framför att forskaren skall erhålla samma svar. Patel och Davidson (2011, s 
106) menar att begreppet reliabilitet är så pass nära begreppet validitet i kvalitativa studier att 
forskaren vanligtvis inte använder sig av reliabilitetsbegreppet, istället får validitet en mer 
omfattande innebörd. 
	
Begreppet reliabilitet i en kvalitativ studie är däremot relevant i fråga vid graden av 
överensstämmelse vid upprepade mätningar, genom att se till faktorer och tillfälligheter som 
kan påverka intervjusituationen (Olsson & Sörensen 2007, s 75). Vid intervjutillfällena hade 
vi tillgång till rum där vi kunde hålla intervjuerna ostört från resterande omgivning. Däremot 
förekom det tillfälligheter som påverkade reliabiliteten. En av dessa tillfälligheter var att vi 
vid nästintill varje tillfälle hade olika rum och visste inte vart vi skulle hamna. Dessutom hade 
kollegor till intervjupersonerna möjlighet att träda in i rummen, vilket hände vid ett fåtal 
tillfällen. En annan faktor som påverkade reliabiliteten var att intervjupersonerna var i tjänst 
och därmed fanns det en risk att intervjuerna skulle avbrytas om intervjupersonerna hade fått 
åka på larm. Eftersom det hade blivit ett längre avbrott hade det kunnat påverka reliabiliteten i 
vår studie genom att vi exempelvis behövt göra om intervjun, fortsätta vid ett senare tillfälle 
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eller att vi inte hade kunnat använda oss utav intervjun längre. Det i sin tur hade kunnat 
resultera i olika svar som en följd av att intervjupersonerna ändrat uppfattning, fått nya 
insikter eller lärt sig något nytt vid nästkommande intervjutillfälle (Patel & Davidson 2011, s 
106).  
	
Under intervjutillfällena uppkom det ibland störande ljud i byggnaden såsom brus, skratt och 
prat från andra personer utanför rummet. Detta påverkade reliabiliteten genom att det störde 
ljudinspelningen och det fanns en risk att delar av intervjun inte fångades upp eller var 
förståeligt. I våra ljudinspelningar har vi trots allt kunna höra vad intervjupersonerna sagt. 
Dock har det lett till att vi ibland behövt gå tillbaka ett antal gånger för att säkerställa att vi 
hört och uppfattat intervjupersonerna rätt när vi transkriberat materialet. De störande ljuden 
kunde även påverka intervjusituationen genom att intervjupersonen, eller vi själva, blev 
stressade och tappade tråden i samtalet. Något som också kan diskuteras är vår medvetenhet 
kring oss själva under intervjuerna. Överlag upplevde vi inte att vi var särskilt nervösa under 
intervjutillfällena då vi kände oss väl förberedda och väl bemötta av intervjupersonerna. 
Ibland när en intervjuperson upplevdes som fåordig och vi kände ett behov av att komma på 
fler följdfrågor än vanligt kunde en viss nervositet uppstå över att vi inte fick svar på det vi 
efterfrågade. Dock har vi inte märkt att nervositeten varit synlig i hur vi agerat och i vårt 
kroppsspråk hos varandra, utan vi har diskuterat känslorna i efterhand och insett att vi båda 
upplevde samma sak. 	
	
Validitet i kvalitativa studier innefattar hela forskningsprocessen och betonar att det skall råda 
en genomgående hög kvalitet (Patel & Davidson 2011, s 106). Patel och Davidson (2011, s 
105) förklarar att hög kvalitet exempelvis kan bestå av att forskaren förmår att använda sig av 
sin egen förförståelse genom samtliga delar i forskningsprocessen. Det kan också innefatta 
hur forskaren har gått tillväga för att fånga det som är flertydigt eller paradoxalt. Hög kvalitet 
grundas dessutom i om forskaren har skapat tillräckligt underlag för att kunna göra en 
tolkning som är tillförlitlig. För att tolkningen skall ha betydelse för validiteten förutsätter det 
att tolkningen tillför verklig kunskap. Förefaller det att forskaren formulerar flera olika 
tolkningar kopplas validiteten till att kunna argumentera för den eller de som är mest troliga 
(Patel & Davidson 2011, s 105). 
 
Något som medförde en begränsning i vår studie är att samtliga intervjupersoner föreföll vara 
i 30-års ålder samt att majoriteten inte varit verksamma i särskilt många år. Detta kan påverka 
validiteten i den bemärkelse att resultaten blir vilseledande i jämförelse med andra som 
arbetar inom ingripandeverksamheten som har en högre ålder. Hade vi istället intervjuat 
personer som varit äldre kan det tänkas att vi fått annat material att arbeta med. Detta är dock 
svårt att uttala sig om eftersom vi inte har intervjuat äldre personer men det kan ha en viss 
betydelse i vår studie. Vår studie kan möjligtvis appliceras på det som Patel och Davidson 
(2011, s 108 f) beskriver som snarlika situationer eller kontexter, det vill säga poliser som 
befinner sig i samma åldersspann eller som varit verksamma i ungefär lika många år. En 
kvalitativ studie kan således frambringa en förståelse av ett fenomen i förhållande till 
kontexten. Däremot upplevs begreppet generalisering som problematiskt i kvalitativa studier 
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och de resultat som erhållits menar Patel och Davidson (2011, s 108 f) är svåra att 
generalisera.	
 
Vid konstruerandet av vår intervjuguide hade vi i åtanke att flera faktorer kunde påverka 
inställningen till sitt yrke. Vår upplevelse överlag av intervjuguiden var att den fungerade som 
ett stöd och den användes som grund för att kunna bygga på med följdfrågor. Vi diskuterade 
vilka frågor som bäst kunde fånga olika faktorer och applicerade sedan dessa i vår 
intervjuguide. Dock märkte vi innan och under intervjutillfällena att vissa frågor inte 
fungerade och gav oss inte de svar vi efterfrågade, vilket påverkar validiteten i vår studie. Vi 
genomförde en informell provintervju med en gemensam bekant innan vi genomförde 
intervjuerna med de ingripandepoliserna. De frågor vi märkte inte fungerade valde vi att 
stryka från intervjuguiden. Det framkom även under intervjutillfällena att vissa frågor inte 
fungerande, vilka var frågor som: “Hur är relationen till dina överordnade/chefer?” och “Hur 
upplever du de krav som kommer från ledningen?”. Vid utformningen av frågorna tänkte vi 
att vår teori kring motivation skulle spela roll. Däremot gav intervjupersonerna svar som vi 
inte hade någon nytta av i vår studie, vilket också påverkar validiteten eftersom vi då inte mätt 
det vi avsett att mäta (Olsson & Sörensen 2007, s 76). En fråga som vi hade kunnat formulera 
annorlunda var: “Hur viktigt är det för dig att göra ett bra jobb?”. Vi upplevde att frågan inte 
gav något utvecklande svar från intervjupersonerna och gav oss därmed inte det djup vi sökte. 
Dock fortsatte vi vid varje intervjutillfälle att använda oss av frågorna i tron om att någon av 
intervjupersonerna skulle bidra med ett användbart svar. I efterhand hade vi kunnat utesluta 
dessa frågor med anledning att de inte gav oss svar som var av värde för vår studie och som 
inte besvarade vårt syfte.  	
	
Eftersom vi beslutade att vi var ansvariga för att leda hälften av intervjuerna var innebar det 
vid intervjutillfällena att en av oss höll i intervjun och ställde frågorna utifrån vår 
intervjuguide medan den andra var uppmärksam och flikade in med följdfrågor. Vi märkte att 
personen som inte höll i intervjun och inte fokuserade på intervjuguiden hade lättare för att 
komma på spontana följdfrågor. Det kan berott på att personen som höll intervjun blev 
fokuserad på intervjuguiden medan den andra fokuserade på det som sades under intervjun. 
Intervjuguiden begränsade därmed intervjuaren något men eftersom vi var två kunde den 
andra personen väga upp, vilket resulterade i en bra kombination. Om vi hade beslutat att bara 
en av oss skulle vara aktiv under intervjun hade det kunnat medföra att vi missade tillfällen 
för följdfrågor, vilket i sin tur hade kunnat påverka validiteten i vår studie.  
 
I och med att vi använde oss av öppna frågor vid intervjuerna fanns en risk att 
intervjupersonerna uppfattade frågorna olika. Öppna frågor användes för att inte påverka 
svaren från intervjupersonerna åt det håll vi själva önskade. Resultatet av att använda öppna 
frågor blev därmed att intervjupersonerna svarade väldigt olika på frågorna. Dock har de olika 
svaren inte påverkat validiteten i vår studie eftersom vi önskade en bredd på svaren och 
därmed mätt det vi avsett att mäta (Olsson & Sörensen 2007, s 76). Lantz (2013, s 16) skriver 
att ett vanligt fel intervjuare gör är att försöka bekräfta sin egen tankemodell vid intervjuer. 
Dessutom försöker intervjuare vanligtvis tolka in sin egen mening i de svar intervjupersonen 
ger. I och med att vi hade ett öppet syfte med vår studie fanns det inga rätt eller fel i 
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intervjupersonernas svar. Hade vi däremot använt oss mer av slutna eller ledande frågor hade 
risken funnits att vi påverkat intervjupersonernas svar åt det håll vi själva önskat.  
	
3.9 Forskningsetisk diskussion 	
Innan genomförandet av datainsamlingen har vi tagit i beaktning de etiska riktlinjer som en 
forskare bör ta hänsyn till. I enlighet med Vetenskapsrådets publikation om God 
forskningssed (2017) har vi ansvar för de personer som medverkar i vår studie, samt de som 
kan bli indirekt påverkade av vår studie men som inte är medverkande (Vetenskapsrådet 
2017, s 8). Vidare är det viktigt att vi håller en hög kvalitet, bland annat genom att inte 
påverkas av yttre omständigheter och manipulering, likväl som att vi inte utgår ifrån våra egna 
privata eller andra intressenters ärenden (Vetenskapsrådet 2017, s 8).   	
	
3.9.1 Forskningskravet och individskyddskravet	
Utifrån Vetenskapsrådets (2002, s 5) publikation om Forskningsetiska principer finns det ett 
krav som kallas forskningskravet. Kravet grundar sig på forsknings betydelse i samband med 
samhällets, vetenskapens och individens fortsatta utveckling. Det handlar om att tillgängliga 
kunskaper fördjupas och utvecklas samt att metoder skall förbättras. En förutsättning är dock 
att individskyddskravet skall uppfyllas för att forskningen skall kunna bedrivas på ett etiskt 
korrekt sätt (Vetenskapsrådet 2002, s 5). Individskyddskravet innebär ett skydd för att de 
medverkandes integritet har högre prioritet framför samhällets och vetenskapens behov. 
Således skyddas individer som medverkar från att bli utsatta för förödmjukelse, kränkning 
eller fysisk och psykisk skada. De ska även skyddas från att obehöriga får insyn i deras 
livsförhållanden. Eftersom individskyddskravet rymmer många aspekter inom forskningsetik 
har det konkretiserats ner till fyra olika krav som kallas konfidentialitetskravet, 
informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s 5). Dessa 
kommer vi gå djupare in på samt hur vi har förhållit oss till kraven i genomförandet av vår 
studie. 	
	
3.9.2 Konfidentialitetskravet	
Konfidentialitetskravet innebär säkerhet för medverkande i studien och handlar om frågor om 
offentlighet samt sekretess. Skyddet finns för att personer som är obehöriga till studien inte 
skall kunna ha tillgång till det material och uppgifter som samlats in. Det är därmed viktigt att 
materialet förvaras på ett sätt som inte gör det överkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 
2002, s 12 f). Utöver förvaring och säkerhet för det insamlade materialet har alla som 
medverkar i studien tystnadsplikt avseende de uppgifter som kan anses etiskt känsliga. Det 
kan finnas olika uppfattning om vad som är etiskt känsligt och därmed skall forskaren utgå 
från vad de som är berörda skulle kunna uppfatta som kränkande eller obehagligt 
(Vetenskapsrådet 2002, s 12). I konfidentialitetskravet ingår dessutom att materialet inte får 
utformas på ett sådant sätt att situationer eller medverkande kan kännas igen (Olsson & 
Sörensen 2011, s 78). Intervjupersonerna informerades om att det endast är vi som kommer ha 
tillgång till materialet, samt att vi inte kommer meddela vidare de uppgifter vi har fått till oss. 
Ytterligare berättade vi att materialet inte kommer vara tillgängligt för obehöriga parter samt 
att materialet kommer raderas efter vår bearbetning av det. 	
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3.9.3 Informationskravet	
Ytterligare ett krav som forskaren bör förhålla sig till är informationskravet. I kravet följer att 
forskaren skall informera intervjupersonen om studiens syfte och upplägg (Vetenskapsrådet 
2002, s 7). Det skall även finnas med en förklaring om vad medverkan kommer innebära, 
såsom eventuella risker och fördelar, samt att det är frivilligt att delta och att personen kan 
avbryta sin medverkan när hen vill utan att det skall få negativa följder. Dessutom skall 
forskaren informera om att de uppgifter som samlas in om personen enbart kommer att 
användas till forskningens syfte. Vidare skall information ges om vart resultaten från studien 
kommer offentliggöras. För att säkerställa förtroende och underlätta för kontakt mellan 
intervjuperson och ansvarig skall forskaren lämna uppgifter om sitt namn och 
institutionsanknytning. I enlighet med informationskravet skall informationen ges både 
muntligt och skriftligt, vilket ges innan själva genomförandet för att personen skall ha 
möjlighet att ta ställning till informationen (Vetenskapsrådet 2002, s 7).  	
	
För att uppfylla informationskravet valde vi att skicka ut ett skriftligt informationsbrev 
(Bilaga 1) till alla intervjupersoner några dagar innan intervjuerna skulle äga rum. I 
informationsbrevet uppgav vi inledningsvis våra namn och Karlstads universitet som 
institution. Därefter uppgav vi syftet med vår studie. Vi berättade även att vi kommer att 
genomföra ljudinspelade intervjuer som beräknas pågå i ungefär en timme och som berör 
intervjupersonernas upplevelse av sitt yrke. Intervjupersonerna informerades om att 
deltagandet är frivilligt och att de inte behöver svara på frågor som de inte vill svara på samt 
att medverkan får avbrytas när som helst utan att det kräver närmare motivering. Ytterligare 
meddelade vi intervjupersonerna om hur materialet kommer att behandlas i enlighet med 
konfidentialitetskravet. För att säkerställa att alla intervjupersoner var medvetna om all 
information försäkrade vi oss om att de hade fått brevet vid mötet för intervju samt gav en 
kort muntlig återberättelse om informationsbrevet.  
	
3.9.4 Samtyckeskravet	
Vidare är det viktigt att forskaren följer samtyckeskravet som bygger på att intervjupersonen 
själv skall ha möjlighet att bestämma om hen vill delta i studien eller inte. Detta baseras på att 
forskaren inhämtar intervjupersonernas samtycke innan själva genomförandet av intervjuerna 
(Vetenskapsrådet 2002, s 9). Personerna som deltar har dessutom rätt att sätta egna villkor för 
sitt deltagande, exempelvis hur länge de vill medverka. Utöver det skall intervjupersonen inte 
påverkas negativt av att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s 9 f). Vid frågan om 
samtycke gav alla våra intervjupersoner sitt godkännande. Vi meddelade även att det inte 
kommer vara möjligt för andra att urskilja vilka intervjupersonerna är. 	
	
3.9.5 Nyttjandekravet	
Nyttjandekravet innebär att forskaren endast får använda det material som insamlats till 
forskningens ändamål, det får exempelvis inte användas i ett kommersiellt eller icke-
vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2002, s 14). När informationen givits till personen och 
forskaren har fått samtycke visar det att personen har gett sitt tillstånd för att uppgifterna kan 
användas till det syfte som forskaren beskrivit (Olsson & Sörensen 2011, s 85). Dock är det 
viktigt att forskaren noga överväger risker som offentliggörandet av resultatet skulle kunna 
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medföra. Det är dessutom viktigt att intervjupersonerna blir informerade om att studien kan 
komma att användas av andra som vill bygga vidare på forskningen. Det förutsätter dock att 
forskarna uppfyller de skyldigheter som är kopplat till den ursprungliga forskningen 
(Vetenskapsrådet 2002, s 14). 	
 
För att uppfylla nyttjandekravet har vi försäkrat oss om att intervjupersonerna blivit 
informerade om att vi enbart använder det insamlade materialet till studiens syfte och inte i 
andra sammanhang. Vi har även informerat att resultaten kommer att finnas i en offentlig 
databas, vilket medför att andra forskare eventuellt kan vilja göra en påbyggnad av studien 
men att detta självklart då förutsätter samma individskyddskrav. Vi har också övervägt vad 
offentliggörandet av resultaten skulle kunna medföra eftersom det rör sig om en statlig 
myndighet. Därav har vi valt att inte namnge vilken polisstation det handlar om i vår studie 
utan nämner endast att intervjuerna genomfördes i en mellanstor stad i Sverige.  	
	
3.10 Summering	
Sammanfattningsvis har vi redogjort för val av metod och hur vi gått tillväga i 
forskningsprocessen. Vi har beskrivit hur olika faktorer påverkat vår studie och det kommer 
diskuteras vidare i vårt diskussionsavsnitt hur studien överlag hade kunnat förbättras och vad 
som hade kunnat göras annorlunda. Nedan följer vår analys och vårt resultat i studien innan 
slutsatser och diskussion behandlas.  
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4. Analys och resultat 
	
Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för ingripandepolisers inställning till sitt yrke 
och undersöka om det finns en koppling till passion. Föreliggande avsnitt redogör för både 
analys och resultat kring det material vi fått fram för att kunna besvara våra frågeställningar 
kopplat till passion, identitet och motivation. Ytterligare faktorer som uppdagats under 
bearbetningen av vårt material lyfts också fram för att närmare förstå vad som påverkar 
inställningen till sitt yrke.	
	
 
4.1 Finns det en koppling mellan ingripandepolisers inställning till sitt yrke och passion, 
i så fall hur ser den ut? 
	
4.1.1 Passion  
För att återkoppla till det Vallerand, et al. (2003, s 757) skriver om passion, att människor 
med en passion för exempelvis dans ser sig själva som dansare snarare än att de dansar, blir 
Johnssons uttalanden aktuella. Det framkommer vid ett flertal tillfällen att Johnsson ser sig 
själv som att hen är polis snarare än att hen endast arbetar som polis. Ett citat från hen som 
illustrerar detta lyder enligt följande: “Ja, det är väl jag. Jag brukar säga att jag är polis ut i 
fingerspetsarna.”. Utifrån beskrivningen som Vallerand, et al. (2003, s 757) presenterar skulle 
Johnsson därmed kunna ses som passionerad över sitt yrke i och med att hen refererar till sig 
själv som polis. Ytterligare en person som lyfter att hen är polis är Björkman som nämner att 
identifieringen med polisyrket växt fram genom ett stort intresse för yrket. Både Johnsson och 
Björkman har liknande bakomliggande orsaker till varför de i första hand ser sig själv som 
poliser snarare än att de endast arbetar som poliser. Björkman berättar följande: 
	

Jag, som jag sa innan, jag identifierar mig mer och mer som polis. Vilket både är på gott och ont 
för man måste kunna slappna av när man kommer hem också. Men det är jag väl hyfsat bra på 
tycker jag. 	

 
4.1.2 Harmonipassion 
Johnsson förklarar att identifieringen med yrket har växt fram som en följd av att hen hittat 
rätt. Både Johnsson och Björkman förklarar att identifieringen med polisyrket är någonting 
som antingen växt fram eller kommit allt eftersom. Dessa förklaringar skulle kunna indikera 
på en form av passion, närmare bestämt harmonipassion. Harmonipassionen som enligt 
Vallerand, et al. (2003, s 757) till stor del handlar om att det sker en autonom införlivning av 
aktiviteten som är betydelsefull för individens identitet, kan ha sin förklaring i det som 
Johnsson och Björkman förklarar. I och med att aktiviteten, det vill säga polisyrket, inte 
påtvingats dem skulle det kunna dras en parallell till harmonipassion i den bemärkelse att 
införlivningen skett av fri vilja (Vallerand, et al. 2003, s 757).  
 
En förutsättning för att polisyrket skall kunna införlivas i identiteten genom harmonipassion 
är att aktiviteten ses vara betydelsefull för individen (Vallerand, et al. 2003, s 757). Det 
framkommer att desto mer Björkman arbetat inom polisyrket och fått ett större intresse för 
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det, desto mer betyder yrket för hen. Det kan därmed tolkas som att Björkman både accepterat 
aktiviteten som betydelsefull samt valt den av fri vilja, vilka båda är förutsättningar för 
harmonipassion. Åtminstone den del av harmonipassion där en autonom införlivning sker av 
aktiviteten. Vallerand, et al. (2003, s 757) skriver att genom harmonipassion upplevs harmoni 
med resterande aspekter av livet. Björkman förklarar i tidigare citat att identifieringen med 
polisyrket både sker på gott och ont och berättar att det är viktigt att kunna slappna av efter 
arbetsdagens slut, vilket Björkman anser sig vara hyfsat bra på. Det går att koppla till det som 
Vallerand, et al. (2003, s 757) skriver om att aktiviteten inte ses som överväldigande trots att 
den tar upp en stor del av individens liv eftersom det råder harmoni med resterande aspekter 
av livet.  
 
Utifrån Johnsson och Björkman kan delar av harmonipassion exemplifieras och från Sjöberg 
framkommer ytterligare en aspekt som kan kopplas till hur harmonipassion uttrycker sig. 
Citatet nedan illustrerar hur harmonipassionen infinner sig hos Sjöberg: 

 
Ja men det blir ju det. Så länge som jag har den här glöden att det är kul att jaga bus då är det ju en 
viktig del för att då är det ju roligt. [...] Jag har ju det här jobbet för att det är kul. Det är ju rätt för 
att det ger mig någonting, det är därför.  
	

Sjöbergs reflektion över att arbetet är roligt så länge hen har glöden kan ses som gemensamt 
med det Vallerand, et al. (2003, s 757) uttrycker om att harmonipassion infinner sig när en 
individ ser aktiviteten som betydelsefull, vilket leder till att individen har motivation och vilja 
att utföra aktiviteten. I och med att Sjöberg berättar att det finns en glöd att det är kul att jaga 
bus, kan hens inställning till sitt yrke ses som hälsosam i den bemärkelse att harmonipassion 
resulterar i harmoni med andra aspekter av livet (Vallerand, et al. 2003, s 757).  
 
I kontrast till Johnsson och Björkman som upplever att de är poliser och visar indikationer på 
passion, framkommer det även intervjupersoner som enbart ser sig själva arbeta som poliser. 
Lundberg förklarar följande: ”Det betyder nog egentligen inte så mycket mer än ett arbete.”. 
Synen på att arbeta som polis snarare än att ”vara” polis synliggörs framförallt genom en vilja 
av att särskilja privatliv och arbete, att inte bära med sig arbetet hem. Utifrån 
intervjupersonernas uppfattning om polisyrket som enbart ett arbete skulle det kunna tolkas 
som att de inte upplever att de identifierar sig med yrket, i enlighet med den beskrivning 
Vallerand, et al. (2003, s 757) ger om harmonipassion. Ett gemensamt mönster som går att 
urskilja bland intervjupersonerna är att de intervjupersoner som i första hand ser sig själva 
som poliser, uppfattas överlag som mer passionerade i sitt yrke. Medan de intervjupersoner 
som istället ser sig själva som att de enbart arbetar som poliser, uppfattas som mindre 
passionerade i sitt yrke. Hos de sistnämnda intervjupersonerna blir andra faktorer mer 
framträdande, vilka kommer att förklaras under nästkommande rubriker.  
 
Ytterligare belägg för att Johnsson kan ses som passionerad i sitt yrke är att hen refererar till 
polisen som en familj, sin andra familj, som hen benämner “den blå familjen”. Enligt Fourier 
(1968 refererad i Karlsson 2015, s 6) handlar det om en aktiv passion som kännetecknas av att 
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passionen yttrar sig i relationer i form av vänskap, ambition och familj. Johnsson uttrycker sig 
enligt följande: 
	

Det är den blå familjen, familj nummer två. Vi gör ju allt ihop. Vi firar jul ihop, nyår	ihop. Det är 
det vi gör, när alla andra är lediga då jobbar ju vi. När folk går hem från jobbet då går vi till jobbet. 
Ibland ser jag ju dem här, han som gick förbi, han ser jag ju mer än min sambo.	

 
Att Johnsson ser sig själv som polis kan ha en förklaring i det som Deci och Ryan (2000 
refererad i Rip, et al. 2012, s 575) menar om att individer utvecklar en passion för en aktivitet 
när aktiviteten blivit en del av identiteten. Det görs i samband med att individen upplever ett 
behov av att utvecklas psykologiskt. Det kan ha en förklaring i att Johnsson ser sig själv som 
polis och därmed identifierar sig som polis. Det framkommer att Johnsson i sina tidigare 
yrken inte identifierat sig med yrkena i samma utsträckning som med polisyrket. Genom att 
Johnsson identifierar sig som polis kan således leda till att hen utvecklat en passion för yrket, 
vilket även Mageau, et al. (2009, s 609) styrker i sin förklaring i att individen värderar och 
spenderar tid på aktiviteten. I och med att det rör sig om ett arbetssammanhang blir det 
naturligt att intervjupersonerna spenderar mycket tid på aktiviteten. Det som bland annat 
utmärker Johnsson i det avseendet är att hen även under sin fritid spenderar tid på att titta på 
människor som kan anses bete sig märkligt. Det resulterar i att mycket tid spenderas på yrket 
även utanför ordinarie arbetstider, vilket visas i nedanstående citat.  
 

Vi har ju ett krav på att träda i tjänst om det är så att vi ser brott eller något sånt där. Det gör ju att 
du aldrig är “ledig”. Fast vi egentligen är det då. Enligt min sambo i alla fall har jag väldigt svårt 
att släppa mitt jobb. Folk beter sig väldigt udda, då kan jag stå och titta där fast jag kanske ska 
handla julklappar istället. Fast det är ju ingenting som slår över men jag antar att jag blir asocial 
istället. 

 
Det är dock inte bara Johnsson som spenderar tid utanför ordinarie arbetstider som polis. 
Även Eriksson uttrycker att hen spenderar mycket tid på arbetet under sin fritid eftersom 
deras arbete innefattar att ingripa i vardagen. ”Vi ser ju allting där ute fast vi är lediga.” 
berättar Eriksson och menar att det leder till att det blir vanligt att inte släppa arbetet under 
fritiden. Svårigheten i att koppla bort och släppa arbetet gör automatiskt att mycket tid 
spenderas på polisyrket på en daglig basis. Det som skiljer Eriksson och Johnsson åt i den 
aspekten är att Eriksson ser det som att hen endast arbetar som polis, inte att hen är polis. Det 
kan däremot ifrågasättas om det enbart är en uppfattning Eriksson har av sig själv och inte 
som det förefaller i praktiken eftersom Eriksson menar att hen spenderar tid på sitt arbete även 
under sin fritid. Dock förklaras det utifrån att deras arbete är att ingripa i vardagen och således 
är det svårt att fastställa att identifiering med yrket och harmonipassion utgör förklarande 
faktorer till andelen tid som spenderas på yrket.	
 
4.1.3 Besatthetspassion 	
Att intervjupersonerna upplever en svårighet med att släppa arbetet på fritiden kan tolkas ha 
en koppling till besatthetspassion. I enlighet med Vallerand, et al (2003, s 757) kan passion 
för en aktivitet övergå till en form av besatthetspassion som innebär att aktiviteten börjar 
kontrollera individen. Svårigheten med att släppa arbetet benämns bland annat av Sjöberg och 
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Holm som en arbetsskada och därav kan det tolkas som att deras utövande av arbetet är svårt 
att kontrollera till enbart tiden de befinner sig i tjänst. Sjöberg uttrycker sig enligt följande: 
 

Men det är inte sagt att jag inte kan koppla bort det om jag är… om jag är ledig så kanske jag 
väljer att inte se allting. Är det något större så får man väl göra det eller i alla fall ringer någon 
kollega och sådär. Men man måste koppla bort lite granna också och inte bara tänka på det… men, 
men det går inte helt heller för det blir något annat tankesätt. Man blir lite arbetsskadad i det man 
ser mycket. Men jag ser mig som polis. 	

 
Intervjupersonerna påpekar dock att det inte utgör ett problem för dem men att de försöker 
skilja på arbete och privatliv. Ett citat av Abrahamsson illustrerar detta: “Ja så har det alltid 
varit. När jag är ledig så är jag ledig.”. Även om andra intervjupersoner vill koppla bort 
arbetet uttrycker de att det är väldigt svårt. Det tidigare nämnda citatet från Johnsson 
illustrerar detta dubbelsidiga fenomen. Det Sjöberg uttrycker om svårigheten i att släppa 
arbetet är en arbetsskada, kan vara en förklaring till varför vissa spenderar mer tid än andra på 
att tänka på sitt arbete. En möjlig förklaring till beteendet kan vara att de känner en skyldighet 
att ingripa oavsett om de befinner sig i tjänst eller inte. Det behöver nödvändigtvis inte ha en 
koppling till att både Johnsson och Sjöberg ser sig som poliser, utan upplevelsen av en 
arbetsskada kan likväl vara en förklaring. 	
	
I det som både Johnsson och Sjöberg nämner går det att urskilja nyanser av besatthetspassion 
kring det faktum att individen kan gilla aktiviteten trots att hen kontrolleras av den (Vallerand, 
et al. 2003, s 757). Svårigheten med att släppa arbetet kan även tänkas vara sammanvävt med 
att intervjupersonerna känner att polisyrket är en stor del av dem. Däremot uttrycker Johnsson 
att de har ett krav på att träda i tjänst i det fall ett brott skulle uppmärksammas. Kravet på att 
ingripa, eller snarare skyldigheten, är något som även Sjöberg lyfter att de har. Det går 
därmed att diskutera om det är kraven som försvårar för intervjupersonerna att koppla bort 
arbetet eller om de överlag upplever en svårighet i att koppla bort arbetet. En intervjuperson 
som istället nämner att hen tänker i polisiära banor utanför arbetet och inte nämner några krav 
är Björkman som säger: 
 

Det betyder väldigt mycket idag. Jag identifierar mig som polis och har inga problem att tala om 
för folk att jag är det om någon frågar. Även på fritiden så tänker man ju i polisiära banor liksom. 
Ser folk på stan som “den här kanske jag hade kollat upp om jag hade jobbat” och sådär. Så att det 
är en stor del av livet. 	

 
Enligt Björkmans uttalande framgår det inte om hen tänker i polisiära banor som en följd av 
att de innehar ett krav att träda i tjänst vid händelser av brott. I och med att det framkommer 
att Björkman hade kollat upp vissa personer om hen arbetat, ges däremot en indikation på att 
det rör sig om polisiära tankar oavsett om Björkman befinner sig i tjänst eller inte. Granér 
(2004, s 185) redogör för en så kallad “polisiär blick” som innebär att poliser fortsätter tänka i 
polisiära banor även under sin fritid, såsom att ingripa och uppmärksamma kollegor i tjänst. 
Det kan därmed tolkas som att Björkman har en polisiär blick under sin fritid. Även att 
Björkman berättar tidigare i citatet att hen identifierar sig som polis kan ha en koppling till att 
hen har en svårighet i att släppa arbetet under sin fritid. Björkmans svårighet kring att släppa 
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arbetet går i likhet med Sjöberg och Johnsson att tolka som besatthetspassion, att individen 
blir kontrollerad av aktiviteten. Dock, med tanke på Björkmans tidigare uttalande om att hen 
är hyfsat bra på att släppa sitt arbete, går det även att tolka som harmonipassion. Det framgår 
även i följande citat: “Men det är väl framförallt när man inte har något att göra om man är 
hemma liksom. Har man något för sig så släpper man det direkt.”. Eftersom Björkman kan 
släppa det om hen har någonting annat för sig råder det en viss otydlighet kring om det rör sig 
om besatthetspassion eller harmonipassion, eller om fallet är sådant att båda formerna av 
passion kan infinna sig hos Björkman.  
	
4.1.4 Passion i polisyrket  
Genom att applicera det exempel Vallerand (2012, s 47) tar upp kring hur passion, identitet 
och motivation hör samman med en tennisspelare på en av intervjupersonerna, kan 
samhörigheten mellan begreppen förklaras. Att intervjupersonerna ser sig själva som poliser 
snarare än att de arbetar som poliser, blir första steget till att ses som en passionerad polis. 
Genom att bland annat Johnsson refererar till sig själv som polis menar Vallerand (2012, s 47) 
att det är en del av vem hen är som individ. Ytterligare en förutsättning för att polisyrket skall 
ses som en del av Johnsson är att hen engagerar sig i aktiviteten, det vill säga polisyrket, på en 
daglig basis. Däremot, eftersom det rör sig om ett arbetssammanhang och inte en 
fritidsaktivitet såsom tennis, går det att ifrågasätta just denna del av passion eftersom yrken 
oftast innefattar att anställda befinner sig på arbetet dagligen. Vallerand (2012, s 47) menar 
dessutom att i det fall Johnsson skulle engagera sig i polisyrket till och från när hen känner för 
det, skulle hen istället kunna ses som motiverad snarare än passionerad. Även detta kan 
ifrågasättas eftersom en arbetsgivare inom ett yrke med stor sannolikhet inte tillåter att 
anställda kommer och går som de känner för.  
 
Det som istället går att applicera på Johnsson utifrån den beskrivning Vallerand (2012, s 47) 
ger om passion är bland annat att Johnsson verkligen vill vara polis och gillar polisyrket. Det 
illustrerar hen genom att hänvisa till polisyrket som världens bästa jobb. Det gör även 
Hedlund som menar att hen älskar sitt jobb. Det som gör att just Johnsson kan ses som 
passionerad är att hen även talar om polisyrket utanför arbetet, vilket Vallerand (2012, s 47) 
skriver är ytterligare en förutsättning för att ses som passionerad. Johnsson nämner bland 
annat att: “Det kan ju bli rätt mycket polissnack.” som en följd av att hen har poliser i sin 
närhet utöver kollegorna. Som svar på varför det anses bli mycket “polissnack” nämns 
följande: “Då är vi tillbaka där, varför pratar vi det här? Jo det är för att vi är poliser oavsett 
om vi är lediga eller inte. Nej jag är polis ut i fingerspetsarna, så är det bara.”. Citatet leder in 
på de två sistnämnda faktorerna som Vallerand (2012, s 47) menar förutsätter passion, vilka är 
att finna polisyrket meningsfullt samt att se sig själv som polis. 	
 
4.2 Vilka faktorer påverkar ingripandepolisers inställning till sitt yrke och hur kan 
dessa karaktäriseras? 
 
4.2.1 Identitet  
Gemensamt för intervjupersonerna är att de upplever den kollegiala biten som viktig i deras 
yrke, det vill säga sammanhållningen kollegorna emellan. Abrahamsson belyser gemenskapen 
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med kollegorna som viktig genom följande: “Den är ju stor på jobbet och det är ju ett måste. 
Annars skulle det inte gå tror jag, så gemenskapen är väldigt stor.”. Även Lundberg menar att 
utan kollegorna skulle hen inte arbeta kvar som polis, vilket visar på hur viktig den kollegiala 
biten är. Det råder inga tvivel om att intervjupersonerna ser sin arbetsgrupp som betydelsefull 
för dem. För att förtydliga innebär arbetsgrupper att de ingripandepoliserna arbetar i fasta 
turlag med samma personer. Att se en grupp som betydelsefull går att koppla till det Turner 
(1975, s 7) skriver om social identitet som handlar om en individs känsla av att tillhöra en 
specifik social grupp som är av betydelse. Gruppen tillför emotionell meningsfullhet (Haslam, 
et al. 2011, s 46), vilket framgår av intervjupersonerna att deras arbetsgrupp gör.  
 
Dock menar Eriksson att vissa grupper betyder mer än andra. Kollegorna som Eriksson 
arbetar mest med är också de kollegor som det råder bäst sammanhållning med. De nära 
kollegorna blir till och med refererade till som en familj. En annan intervjuperson som också 
refererar till sin arbetsgrupp som en familj, som tidigare nämnts, är Johnsson. Även hen anser 
att de kollegor hen spenderar mest tid med är de som ses som en familj. Johnsson förtydligar 
detta genom följande:  
 

Nej men man tar ju hand om varandra, man hjälper ju varandra. Samtidigt som jag vill trycka isär 
från den så kallade “kårandan”, för det har ingenting med saken att göra. Det här med att alla 
poliser håller varandra bakom ryggen och det vill jag inte jämföra med den blå familjen. Utan det 
är två helt olika saker. Det finns de poliser som håller varandra bakom ryggen också, fast det får 
stå för dem. Det får man ta isär för familjen är inte samma som kårandan.	

 
Tajfel (1972 refererad i Turner 1975, s 7 f) förklarar att gruppen som är av betydelse för 
individen behöver tillföra meningsfullhet i kontrast till andra grupper. Johnssons jämförelse 
mellan “kårandan” och “den blå familjen” kan tolkas som att hen ser den blå familjen som 
mer betydelsefull då hen är tydlig med att den har en annan innebörd. Kårandan inom polisen 
kan förklaras utifrån att det råder en slags hederskodex inom poliskåren, ett informellt 
normsystem som inte får brytas (NE). Utifrån citatet framstår det som att Johnsson har en mer 
negativ betoning på kårandan och är noga med att belysa att det inte har med arbetsgruppen 
som familj att göra. En möjlig tolkning kring detta skulle kunna vara att kårandan kan ses som 
problematisk i och med att den bygger på normer som inte bör brytas. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara positivt att polisen håller varandra om ryggen i alla lägen. Det kan 
tolkas som att den blå familjen får en mer genuin betydelse eftersom Johnsson trycker på att 
det innebär att ta hand om varandra och hjälpa varandra.  
 
Även Eriksson menar att de inte är en familj allihopa, utan att de är uppdelade i olika grupper 
där den tillhörande arbetsgruppen blir av betydelse. Därmed förekommer en viss jämförelse 
mellan grupperna som Tajfel (1972 refererad i Turner 1975, s 7 f) menar behövs för att 
gruppen skall få ett värde. Däremot trycker intervjupersonerna på att gruppen är betydelsefull 
för dem som en följd av att de genomgår och upplever mycket saker tillsammans. I och med 
att intervjupersonerna finner gemenskapen med kollegorna viktig samt att många menar på att 
det beror på att de är med om mycket ihop, går det att ifrågasätta om det verkligen behöver 
innefatta en jämförelse med andra grupper för att den egna gruppen skall vara av betydelse 
som Tajfel (1972 refererad i Turner 1975, s 7 f) påstår. I intervjupersonernas fall verkar den 



 39 

tillhörande arbetsgruppen vara av stor betydelse trots att det inte nödvändigtvis behöver ske 
en jämförelse med andra grupper.  
 
Det som istället går att koppla till att intervjupersonerna upplever en stark gemenskap 
sinsemellan, är det Turner (1982, s 16) benämner som social samhörighet. Social samhörighet 
utgår från att medlemmarna i en grupp upplever en känsla av ett “vi” eller har någon annan 
form av samhörighet som binder dem samman som grupp. Som tidigare nämnts upplever 
intervjupersonerna att den kollegiala biten är viktig, om inte viktigast i deras arbete. Det som 
dessutom sticker ut från materialet är att intervjupersonerna menar att de är en enad styrka, de 
ser sig själva som “en”. Följande citat av Eriksson förtydligar detta: 
 

Men att stå och göra det tillsammans och se allting som vi ser, vi hamnar i situationer där vi drar 
vapen och där vi är på nöd och näppe att skjuta folk, det blir våldsamt. Man upplever allt det här 
med någon och då blir det en så stark gruppsammanhållning. Det är därför det blir som “en”. 	

 
Intervjupersonerna berättar att de ibland har upplevt att de får försvara polisen som en följd av 
att polisen ses som “en”. Det har lett till att intervjupersonerna inte talar om för människor på 
exempelvis sociala tillställningar att de är poliser om inte frågan tas upp. Sjöberg säger: “Man 
blir någon representant för alltihop.”. Även om allmänheten ser polisen som “en” uttrycker 
även intervjupersonerna att de ser sig som en enad styrka just på grund av allt de går igenom 
ihop. Att de ser sig som en enad styrka kan även bero på att de är sammankopplade genom att 
de tillför direkta eller indirekta belöningar åt varandra (Turner 1982, s 16). Johnsson förklarar 
bland annat att hen inte bara har sig själv att tänka på vid farliga situationer i arbetet. Hen har 
även sin kollega att tänka på som skall hem till sin familj. Kollegorna kan därmed sägas 
tillföra belöningar åt varandra i form av att skydda varandras liv. Turner (1982, s 16) nämner 
ytterligare en förutsättning för att gruppsamhörighet skall uppstå, vilket är att de behöver 
utveckla emotionella band sinsemellan som är beroende av hur de känner för varandra. Att 
dagligen behöva vara beredd på att skydda varandras liv kan tänkas tillföra ett speciellt 
emotionellt band mellan parterna och att de automatiskt associerar sig som ett “vi”. De blir 
som “en”.  
 
Att även allmänheten enligt intervjupersonerna ser polisen som “en” kan ha sin förklaring i 
det Leidner (2006 refererad i Ivarsson 2014, s 212) skriver kring att människor förknippar 
yrken med personliga egenskaper. Behovet av att försvara polisen i stort kan ha en förklaring i 
att allmänheten förväntar sig att polisen skall vara på ett specifikt vis. Föreställningarna om 
hur vissa människor är inom ett yrke kan ibland stämma överens med verkligheten menar 
Ivarsson (2014, s 212), vilket sannolikt beror på att människorna inom en viss yrkesgrupp 
tagit till sig den kultur och stereotyper som råder inom gruppen. Det innebär att även 
intervjupersonerna kan ha en uppfattning om sig själva som poliser utifrån de föreställningar 
som finns av yrket, vilket leder till att de förstärker sin självbild och identitet som poliser 
(Ivarsson 2014, s 218). Samtidigt framkommer det att intervjupersonerna inte vill tala om att 
de är poliser, vilket kan bero på att de inte vill bli förknippade med de föreställningar som 
finns kring polisyrket. Viklund menar att det överlag råder en tråkig syn på polisen i stort, 
vilket visas i citatet som följer. En dålig association till det yrket hen arbetar inom gör det 
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förståeligt varför hen och andra intervjupersoner väljer att inte tala om att de är poliser.  
 

Nej men jag… jag värdesätter att… det händer ganska ofta ändå tycker jag att folk säger att, ja “ni 
var bra poliser”, “du är en bra polis” och sånt där i samtal ute på stan och andra platser liksom. Det 
värderar jag högt för det känns som att många tycker att poliser överlag idag numera inte är så bra. 
Det finns en tråkig liksom syn på polisen tycker jag, överlag. Kan man påverka det liksom i smått 
så känns det väldigt bra tycker jag. 	

 
Det Leidner (2006 refererad i Ivarsson 2014, s 212) skriver om att personliga egenskaper 
förknippas med människor inom vissa yrkesgrupper går att koppla till ytterligare en företeelse 
än att polisen ses som “en”. Intervjupersonerna nämner att både allmänheten, kollegorna och 
vänner är viktiga när det kommer till hur intervjupersonerna uppfattar sig själva som poliser. 
Beroende på vilken målgrupp intervjupersonerna anser viktigast, kan det ha en förklaring i det 
som Ivarsson (2014, s 218) skriver kring att intervjupersonerna kan ha en uppfattning kring 
sig själva som poliser utifrån de föreställningar som förknippas med yrket. För att 
exemplifiera detta tas följande citat av Johnsson upp:  
	

Det beror lite på, mina kollegor får gärna uppfatta mig som lojal och att man alltid är kollegial och 
sådär. Och “buset”, om man nu får kalla det för det, dem vi möter får gärna uppfatta mig som hård 
men rättvis.	

 
Johnsson uttrycker även att den egna bilden av hur hen är som polis skall avspegla vad andra 
tycker om hen. Den uppfattningen hen önskar av allmänheten, att ses som hård men rättvis, 
skulle kunna ha en förklaring i att allmänheten uppfattar polisen som hård men rättvis och att 
Johnsson tagit an de föreställningar som existerar kring yrket (Ivarsson 2014, s 218). Även 
Sjöberg vill uppfattas på detta vis: “Jag vill nog bli sedd som en rättvis och bra polis. Inte 
nödvändigtvis som en hård polis men någon som är bra att ha att göra med.”. Det i sin tur kan 
innebära att de tagit till sig den kultur och de stereotyper (Ivarsson 2014, s 212) som finns 
kring polisyrket. Avseende uppfattningen från kollegor kan samma principer gälla även där. 
Att kollegor gärna vill se varandra som lojala och kollegiala och har därmed tagit till sig dessa 
personliga egenskaper.  
 
För att återgå till det som Tajfel (1972 refererad i Turner 1975, s 7 f) skriver om att en grupp 
blir betydelsefull vid en jämförelse med andra grupper, finns det två grupper som bland annat 
Eriksson återkommande jämför polisen med. Dessa är räddningstjänsten samt ambulansen där 
Eriksson upplever en skillnad sinsemellan när det kommer till budget för mat, arbetstider, att 
tas ur tjänst, etcetera. Följande citat av Eriksson belyser en del av detta: 
 

Jag tycker övriga myndigheter ligger långt före polisen i det mesta. I en sådan sak som bara 
räddningstjänsten, men det är en sådan sak som man kan irritera sig på, när vi är och söker efter 
personer som är försvunna. Då kan det ha gått… du börjar 08.00 och letar efter någon och du 
håller på till 20.00 på kvällen. Då har inte polisen någon budget för vatten, mat. Utan det vi får är, 
det ska vara kall mat. Det är viktigt att maten är kall för den får inte vara varm. Dryck och så blir 
också svårt, det får vi inte ut. Medan räddningstjänsten köper in pizza, skitsamma vad det är för 
mat, men liksom varm mat. De bara öser på, det är Loka, så att de orkar mer. Polismyndigheten är 
mer “vi måste spara”.	
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Tajfel (1972 refererad i Turner 1975, s 7 f) menar däremot att gruppen behöver ses som 
positiv i jämförelse med andra grupper för att få ett värde för den sociala identiteten. I det som 
Eriksson berättar framställs inte polisen som positiv i jämförelse med räddningstjänst och 
ambulans. Istället menar hen att polisen ligger långt efter andra myndigheter i mycket. Dock 
verkar inte jämförelsen med andra grupper eller yrken ha en stor tyngd hos intervjupersonerna 
utan andra faktorer, såsom kollegorna, väger tyngre för gruppsamhörigheten.  
 
En företeelse som uppdagats i materialet som vi inte hade förväntat oss men som vi ändå ser 
har en samhörighet med identitet, är att intervjupersonerna associerar polisuniformen med 
själva arbetet. Eriksson exemplifierar hur det kan se ut:  
 

Ja, jag ska inte säga att jag blir en annan person. Men, får jag på mig uniformen så rinner ju allt av 
mig, vad som kanske inte hade runnit av mig i det privata, kan man säga. För jag har varit med om 
händelser där jag själv behövt ringa polis nu när jag är polis, alltså på fritiden. Det blir en helt 
annan grej att uppleva det privat än vad det är på jobbet.	

 
Det som Eriksson berättar går att tolka som att uniformen ses som ett socialt objekt (Trost & 
Levin 2014, s 133). Ett socialt objekt innebär att människan ser på ett objekt ur ett socialt 
perspektiv, vilket Trost och Levin (2014, s 133) menar innefattar vad objektet kan användas 
till i sociala sammanhang. Polisuniformen går att tolka som ett socialt objekt i den mening att 
det är en viktig del av Erikssons sociala identitet. Eftersom Eriksson uttryckligen berättar att 
allt rinner av när uniformen tas på kan det tolkas som en form av social identitet i och med att 
det inte skulle runnit av i det privata utanför arbetet. Detta styrks även av genom att hen ser 
olika på polisen beroende på om hen är i tjänst eller i det privata. Johnsson uttrycker sig 
liknande genom att berätta att arbetsdagen avslutas när hen hänger in uniformen och lämnar 
det som skett under dagen i skåpet på jobbet.  
 
För att ett objekt skall ses som ett socialt objekt, behöver det tillföra mening för individen för 
att vara en del av dess sociala identitet (Trost & Levin 2014, s 135). Det ger en förklaring till 
varför vi till en början inte hade en tanke kring att polisuniformen kunde ses som en viktig del 
av identiteten. Trost och Levin (2014, s 135 f) liknar detta med att en stol inte betyder något 
för oss förrän vi uppmärksammat stolen och finner den viktig för exempelvis våra trötta ben. 
Därmed blir stolen en del i vår föreställningsvärld när den anses vara viktig för oss. Likt 
författarnas exempel går polisuniformen att tolka som ett socialt objekt för de 
ingripandepoliserna. 
 
4.2.2 Inre motivation 
Intervjupersonerna uppvisar att de har en inre motivation, vilket synliggörs bland annat 
genom att det främsta skälet som driver dem i arbetet är möjligheten att kunna hjälpa 
människor och göra en positiv skillnad i samhället. Det går att koppla till det som Deci och 
Ryan redogör för om inre motivation utifrån Self Determination Theory. Inre motivation 
grundar sig i att en människa värderar en aktivitet, har ett bestående intresse eller agerar 
utifrån ett personligt engagemang att vilja utmärka sig själv (Deci & Ryan 2000a, s 69), vilket 
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kännetecknar intervjupersonernas upplevelser. Persson exemplifierar hur den inre 
motivationen uttrycks:	
	

Det är nog någonstans att man får göra en skillnad, en positiv skillnad förhoppningsvis i folks liv. 
Det är det som motiverar mig i alla fall. Inte så mycket mål och pinnjakter och så där utan att man 
får göra ändå en insats på något sätt.	
	

För att tydliggöra används begreppet ”pinnjakter” inom ingripandeverksamheten och innebär 
exempelvis att utfärda ett visst antal fortkörningsböter som skall synas i polisens statistik, 
vilket är ett sätt att mäta verksamheten i antal redovisade ärenden. Persson menar att 
möjligheten att få göra en insats för människor motiverar mer än pinnjakterna, vilket 
vidareutvecklas i citatet nedan. 
	

Kan man få tag på en rattfyllerist till exempel och stoppa den så att den inte kör något mer, 
åtminstone inte den dagen eller åtminstone inte på en framtid så… så kan man ju bara egentligen 
spekulera i vad det har för konsekvenser. Man vet ju inte vad som skulle ha hänt om några 
sekunder eller fem minuter sen om man inte skulle ha stoppat den här till exempel. Ja jag brukar 
försöka tänka lite så i alla fall att man kan ju ha liksom förändrat ganska allvarliga grejer utan att 
man vet om det så att man ändå får vara med och påverka liksom. Påverka vad som händer varje 
dag på ett positivt sätt. 
	

Att Persson varje dag motiveras av att kunna påverka samhället kan närmast beskrivas som att 
hen värderar aktiviteten och har ett bestående intresse för den (Deci & Ryan 2000a, s 69). 
Genom citatet framgår det även att Persson inte alltid vet vad resultatet av hens insats kommer 
att bli, vilket kan kopplas till det som Augner (2009, s 3) beskriver om att det inte behövs en 
belöning för görandet utan att agerandet i sig är en belöning för den inre motiverade. Det är 
därmed sannolikt att det rör sig om en inre motivation snarare än en yttre motivation. 	
	
Deci och Ryan (2000a, s 68) redogör för att inre motivation baseras på tre grundläggande 
behov, vilka är autonomi, kompetens och social samhörighet. En av de mest betydande 
faktorerna för att en individ skall uppleva inre motivation är enligt Deci och Ryan (2000c, s 
234 f) autonomi, något som är utmärkande i intervjupersonernas upplevelser. I enlighet med 
Deci och Ryan (2000c, s 234) medför autonomi inre motivation hos individen och leder även 
till en ökad tillfredsställelse. Detta framgår hos intervjupersonerna som delar uppfattningen 
om att det finns möjligheter för dem att ta egna beslut och initiativ som ingripandepoliser. 
Detta är något som värderas positivt. Sjöberg menar att det går att påverka väldigt mycket i 
yrket, såvida det inte är något händelsestyrt. Det syftar till att ingripandepoliser delvis arbetar 
utifrån egna initiativ, exempelvis i form av fotpatruller men att de alltid är ålagda att rycka ut 
på larm när någonting händer. Sjöberg förklarar att hen inte kan komma på något annat jobb 
där det råder samma typ av frihet som ingripandepoliser har. Följande citat förtydligar detta:	
	

Så länge det är inom polisens ramar så är det väldigt fritt som ingripandepolis och det är därför jag 
trivs som det och inte har velat söka mig till någon annan enhet. För då… ingripande är ju väldigt, 
väldigt brett och de andra, om det är något speciellt ja men då har du väl ditt som du ska sträva 
efter. Ja nä det är väldigt fritt.	
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I vår teoretiska referensram redogör vi för att och autonomi och kompetens är de mest 
avgörande faktorerna för att inre motivation skall uppstå hos individen enligt Self 
Determination Theory. En annan viktig faktor för den inre motivationen, men som inte ses ha 
lika stor betydelse, är samhörighet (Deci & Ryan 2000c, s 235). Trots att inre motivation kan 
uppstå utan social samhörighet, menar Deci och Ryan (2000c, s 235) att samhörighet skapar 
en känsla av säkerhet och möjliggör för en stadigare utveckling. Som tidigare nämnts finns ett 
gemensamt mönster kring att den kollegiala biten är viktig för intervjupersonerna. Den 
kollegiala biten pekar även mot det som Deci och Ryan (2000c, s 235) benämner som 
samhörighet inom den inre motivationen, då intervjupersonerna betonar gemenskapen som en 
av de främsta drivfaktorer avseende vad som motiverar dem i arbetet. Intervjupersonerna 
delar uppfattningen om att det råder en god sammanhållning inom polisyrket och att de trivs 
väldigt bra med sina kollegor. Nedanstående citat av Johnsson illustrerar den kollegiala biten. 
 

En kamratskap, det är ju… den kollegiala biten är ju nog så viktig i det här. Den hade jag 	
störst förväntningar på, att man skulle bli en i gänget. Så att det inte blev en farhåga, vilket det var 
om man inte hamna i gänget. Fast det behöver man aldrig oroa sig för i den här familjen.	
	

Johnssons förklaring om kollegorna och sammanhållningen indikerar på att gemenskapen är 
viktig samt att den upplevdes vara viktig redan innan Johnsson började arbeta som polis. Det 
som Deci och Ryan (2000c, s 235) menar kring att samhörighet skapar en känsla av säkerhet 
och möjliggör utveckling, går att koppla till Johnssons förklaring av hens farhåga kring att 
inte bli en i gänget. Både säkerhet och utveckling kan tänkas vara viktiga faktorer som 
ingripandepolis och blir därmed relevanta i frågan om inre motivation. Även Lundberg styrker 
hur viktig gemenskapen är inom polisen och att de umgås väldigt mycket utanför jobbet, även 
med varandras respektive och familjer. Lundbergs uppfattning är att den starka gemenskapen 
är skälet till att många väljer att stanna kvar i polisyrket. Lundberg menar att det inte är säkert 
att hen hade stannat kvar om inte gemenskapen med kollegorna hade funnits. En tänkbar 
förklaring till att Lundberg resonerar på det här sättet är det framgår att hen inte upplever 
passion utifrån de definitioner vi utgått från. Därav får kollegorna desto större påverkan i 
trivseln på arbetet. 	
	
Vad som blir intressant i materialet är att trots att det framgår tydliga nyanser av inre 
motivation, framkommer det även kritik mot avsaknaden av motivationsfaktorer inom 
polisen. Den mest framträdande kritiken riktas mot bristen av feedback och motivation från 
ledning samt sämre arbetsförhållanden med betoning på lön, arbetsschema och resurser. 
Sjöberg uttrycker sina tankar på följande sätt: 
	

Men, sen så är det ju en annan grej som polisen ska kunna visa och vara mycket bättre på, det är ju 
att kunna motivera sina medarbetare. För… jag får liksom ingen speciell uppskattning om jag gör, 
är min uppfattning i alla fall, om jag gör så här mycket eller om jag åker hit och ställer kängorna 
och bara åker runt. Det blir inget speciellt annat utan det är ju den här inre glöden, att det är roligt 
att jobba, att det är kul att hitta någonting. Det är spännande. När den försvinner sen… hur ska 
arbetsgivaren göra då för att få en fortsatt motiverad arbetare? Det vet jag inte. Det är de inte 
speciellt duktiga på heller.	
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Detta förstärks också genom att Sjöberg menar att samtliga poliser är väldigt motiverade i 
början men att det senare klingar av. Enligt Sjöberg handlar det om att försöka hålla kvar den 
inre formen av motivation så länge som möjligt, vilket kan tänkas syfta på att det blir 
nödvändigt eftersom det inte upplevs finnas tillräckligt med motiverande faktorer från ledning 
och Polismyndigheten i sig. Detta kan även tolkas utifrån det som Deci och Ryan (2000b, s 
60) poängterar kring att den inre motivation minskar allt mer med åldern genom att människor 
exempelvis behöver ta ansvar för uppgifter som inte är typiskt inre motiverande. Trots att det 
har visats sig att människor sällan erhåller inre motivation fastän det är den viktigare formen 
av motivation (Deci & Ryan 2000b, s 60), menar Sjöberg att det är en förutsättning att 
poliserna drivs av inre motivation eftersom att det råder en brist på yttre motivationsfaktorer 
inom polisen. 	
	
En del av kritiken som riktas mot bristen på motivationsfaktorer handlar också om sämre 
arbetsvillkor i jämförelse med andra yrken. Björkman medger att det händer att hen sneglar på 
andra yrken som kanske erbjuder bättre lön, har bättre arbetstider och bättre 
arbetsförhållanden. Därav är hen inte säker på att det skulle bli ett nej om ett kanonerbjudande 
inom den civila marknaden skulle dyka upp. Dock betonar Björkman att hen är motiverad för 
att yrket är väldigt roligt och att det finns en vilja att utvecklas. I korthet framgår det att 
intervjupersonerna upplever att det finns utvecklingsmöjligheter inom polisen, dock 
framkommer det avvikelser från det generella mönstret. 	
	
Lundberg upplever exempelvis att det är svårt med utbildningar och utvecklingsområden 
inom den position man befinner sig i. Lundberg tror att bristen på den individuella 
utvecklingen kan vara en anledning till personer väljer att lämna polisyrket och går till andra 
yrken. Lundberg säger: “Jag kände att det hade hamnat lite på stand-off, jag gillar att få 
använda hjärnan och utvecklas liksom och då kände jag en period där att jag hade svårt att 
hitta det.”. Betydelsen av möjligheten till att utvecklas kan tänkas ha ett nära samband med 
det som Deci och Ryan (2000c, s 235) redogör för, att kompetens är en av de avgörande 
faktorerna för att inre motivation skall uppstå. Kompetens är samhörande med feedback enligt 
Deci och Ryan (2000c, s 234) då positiv feedback främjar individens känsla av skicklighet 
och bidrar till en förhöjd känsla av inre motivation för aktiviteten. Dock förklarar Sjöberg att 
polisen skulle kunna vara bättre på att motivera sina medarbetare då Sjöberg upplever att hen 
inte får någon speciell uppskattning på det hen gör. 	
	
Trots att det framgår kritik från intervjupersonerna kring att det saknas vissa motiverande 
faktorer inom polisen, ter sig det genomgående mönstret vara att intervjupersonerna styrs av 
en inre motivation. Deci och Ryans (2000b, s 69) beskrivning av yttre motivation, att en 
individ motiveras utifrån ett yttre tryck, blir därmed inte central i materialet. Det framgår att 
intervjupersonerna inte motiveras av ett yttre tryck utifrån beskrivningen Deci och Ryan ger. 
Dock framkommer en samsyn om att exempelvis högre lön skulle leda till att fler skulle vara 
kvar i arbetet och att det skulle kunna locka fler till polisyrket. Det kan tolkas som att trots att 
intervjupersonerna är inre motiverade finns det ett behov av att bli motiverad från en yttre 
form i positiv bemärkelse, såsom bättre lön och inte exempelvis övervakning. Detta berör 
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ytterligare intervjupersonernas berättelser om hur viktigt det är att erhålla en inre motivation, 
just för att det finns faktorer i polisyrket som kan minska den inre motivationen. Citatet nedan 
från Sjöberg åskådliggör detta. 
	

Det är inget sunt förnuft i rättssystemet. Att det inte är ett perfekt system och då blir man ju kanske 
som polis… och eftersom man har den inställningen att man vill sätta dit, eller sätta dit kanske jag 
inte ska säga men man vill få bus lagförda. Då blir det ju direkt motivationsdödande när man 
märker att grejerna blir avskrivna många gånger och det kan ju skapa bitterhet men då är det 
viktigt att bara fortsätta för att det är kul och det är därför den inre motivationen är så viktigt för att 
de yttre faktorerna kan påverka och tära på det.  
	

Utöver de grundläggande behoven kompetens, autonomi och samhörighet, har vi funnit andra 
faktorer som växt fram ur materialet och som visats sig vara betydande för 
intervjupersonernas motivation, vilka är omväxlande arbetsuppgifter och spänning. Både 
Sjöberg och Hedlund uttrycker att det roliga med arbetet är omväxlingen, att de aldrig vet vad 
som kommer hända när de kommer till arbetet och under dagens gång. Detta beror på att 
arbetet till stor del är händelsestyrt. Detta illustreras i följande citat av Johnsson: “Det är ju det 
som är tjusningen lite grann, vi vet ju aldrig var vi hamnar.”. Att det råder omväxling i arbetet 
och att det aldrig går att veta vad som väntar menar intervjupersonerna leder till att arbetet 
upplevs som spännande. 	
	
4.2.3 Samhällsnytta 	
Ett genomgående mönster som växt fram i materialet är att det råder ett behov från 
intervjupersonerna att få utgöra en slags nytta för samhället. Resultatet var inte förväntat och 
därav har vi inte tagit med samhällsnytta i den teoretiska referensramen. Viljan att utföra en 
slags samhällsnytta kan dock förklaras utifrån det som Lundquist (1998, s 53) fastslår som 
offentligt etos, vilket innefattar fundamentala föreställningar om hur samhället skall styras. 
Det innebär att viljan att tjäna allmänheten kännetecknar en moralisk åskådning och sedvänja. 
Det förutsätter dock att anställda inom offentlig sektor håller fast vid att den offentliga sektorn 
har tydliga villkor, syften och uppgifter (Lundquist 1998, s 53 f). Detta uttrycker sig hos 
intervjupersonerna i form av en vilja att hjälpa andra människor och kunna ha en positiv 
inverkan på samhället. Att hjälpa andra människor innefattar även att bekämpa brottslighet, 
vilket förklaras i citatet nedan från Persson. 
	

Man kan ju undra att ja men hur hjälper man folk genom att låsa in en person till exempel men det 
kan ju vara så att man faktiskt hjälper… man kanske hjälper den personen på längre sikt eller man 
kanske faktiskt hjälper ett brottsoffer som finns bakom som man kanske inte ser just där och då.  
	

Det kan därmed tolkas som att det finns en slags övertygelse bland intervjupersonerna att de 
arbetar för att uträtta nytta för delar av samhället eller hela samhället (Lundquist 1998, s 53). 
Hedlund bekräftar fenomenet genom att uttrycka att hen ser polisyrket som en chans till att 
förbättra samhället, vilket illustreras i följande citat: 
	

Utan jag vill kunna bidra jag också till ett bra samhälle. Jag har som sagt barn, jag vill att de ska 
kunna växa upp till ett bra samhälle. Det är ju min chans att göra vad jag kan för att liksom 
förbättra det.	
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Citatet stärker det som framkommer i Pratchett och Wingfields studie (1996, s 641), att 
anställda i offentlig sektor i första hand motiveras av att tjäna allmänheten framför att erhålla 
lön. Det kan kopplas till att det råder en samsyn bland intervjupersonerna att det inte är lönen 
som motiverar dem i arbetet utan viljan att göra skillnad för människor och påverka samhället 
till det bättre. 	
	
Att utgöra en samhällsnytta kan också tolkas utifrån Ivarssons (2014, s 97 f) redogörelse kring 
hederliga arbeten. Skälet till att vi inte använt oss av begreppet hederliga arbeten som en del i 
vår teori beror främst på att det inte är kopplat till passion, utan kategoriseras som arbeten 
som ses som legitima att försörja sig på (Ivarsson 2014, s 97 f). Författaren benämner arbeten 
av lekfull försörjning som är mer kopplat till passion. Dock fokuserar vi inte på den sortens 
arbete i vår studie då vi inte tolkar polisyrket som en lekfull försörjning. Däremot finner vi 
kopplingar mellan viljan att göra en nytta för samhället och begreppet hederliga arbeten. 
Ivarsson (2014, s 97 f) förklarar att hederliga arbeten betraktas som “riktiga” jobb. De 
sammankopplas med ansvar, förpliktelse och en viss redbarhet. Ett hederligt arbete utövas 
därmed av någon som besitter en slags redighet i ett yrke som ses som äkta och berättigat, 
vilket kan kopplas till intervjupersonernas syn på sitt yrke och att det framgår en stolthet över 
att de har en betydande roll som polis. Johnsson ser det exempelvis som att vara en 
stöttepelare som samhället behöver, vilket illustreras i citatet nedan. 
	

För vi fyller ju en ganska viktig funktion. Polisen är ju den myndighet i Sverige som är de enda 
som har våldsmonopol. Bara det är ju en ganska stor del. Det är oss de ringer till när de behöver 
det. Det är inte försvarsmakten, det är inte räddningstjänsten, för vi har olika jobb. 
	

Intressant nog lyfter Johnsson att det enbart är Polismyndigheten som har våldsmonopol. 
Även försvarsmakten innehar våldsmonopol, vilket väcker funderingar hos oss kring varför 
inte försvaret räknas med av Johnsson. Enligt vår egen tolkning kan försvarsmakten upplevas 
vara mindre synliga i samhället eftersom det inte är försvarsmakten människor ringer när de 
är i behov av akut hjälp. Det skulle utifrån detta perspektiv kunna tolkas som att polisen ser 
sig själva som den enda myndigheten ”inom” samhället som har våldsmonopol och att det 
leder till en känsla av att vara den stöttepelare samhället behöver, i enlighet med Johnssons 
beskrivning.  
 
I citatet synliggörs det en särskiljning mellan Polismyndigheten från andra instanser i 
samhället. Dessa instanser kan dock också refereras till så kallade hederliga arbeten som 
oftast handlar om traditionella yrken (Ivarsson 2014, s 97 f). Dessutom handlar det också om 
andra myndigheter i offentlig sektor. Huzell (2005, s 107) menar däremot att anställda i 
offentlig sektor anser sig uträtta en större nytta för andra människor och för samhället än vad 
anställda i privat sektor gör. Det förefaller även att anställda inom offentlig sektor känner sig 
stolta över sitt arbete (Huzell 2005, s 107), vilket kan urskiljas i intervjupersonernas svar 
kring synen på sitt arbete. 	
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Samtidigt som det råder en slags stolthet över ansvaret intervjupersonerna har som poliser, har 
det ur materialet framkommit ett paradoxalt fenomen. Det riktas kritik mot att polisen får ta 
ett väldigt stort ansvar och lösa mycket själva och att ansvaret borde fördelas ut till andra 
samhällsaktörer, såsom kommun och socialtjänst. Detta exemplifieras i följande citat av 
Persson: 
	

Det finns ju massa med andra aktörer som ska skapa ett bättre samhälle men de stänger ju kl. 16.00 
liksom och går hem. Då finns det ju bara polisen kvar i princip och därför så landar det ju också 
otroligt mycket på polisen som liksom har verksamhet dygnet runt. Så att jag tycker ju verkligen 
att det borde vara ett större samhällsansvar, gemensamt, för polisen kan liksom inte lösa allting. 
Det blir orimligt, tycker jag personligen. 
	

Genom att Persson finner att andra samhällsaktörer borde dela på samhällsansvaret, kan det 
tolkas att kritiken berör det som Lundquist beskriver som offentligt etos. Detta eftersom 
offentligt etos gäller en syn på hur samhället bör styras (Lundquist 1998, s 53). Det ter sig 
som att Persson finner ansvaret för omfattande för en enskild aktör och hen menar vidare att 
polisen är en så pass liten aktör i sammanhanget. Kritiken stärks även av Viklund som menar 
att socialtjänsten i vissa fall hade kunnat träda in istället för polisen. Viklund syftar på att det 
finns lagstadgat att polisen skall biträda med transport, så kallade handräckningar, om 
exempelvis psykiatrin begär det. Upplevelsen hos intervjupersonerna är att detta kan hindra 
polisen från att lägga tid och resurs där det behövs och att de kan känna sig låsta vid den typen 
av uppgift om något större skulle inträffa. 	
	
I samband med att det uppdagas att poliser vill påverka och hjälpa människor, framträder det 
en bild av hur deras syn på samhället och värderingar har förändrats sedan de började arbeta 
som poliser. Det finns en upplevelse av att polisyrket tillför en verklig syn på samhället i 
samband med att de får inblick i vilka förhållanden människor lever sina liv i, vilket 
tydliggörs i följande citat av Persson: “... ja men en insyn i verkligheten skulle jag nog säga 
att det ger mig.”. Tiden innan polisyrket menar Eriksson var som en ”egen liten bubbla” varpå 
hen hade en mer naiv samhällssyn. Det kan tänkas spegla upplevelsen av att det fanns en 
avsaknad av verklig uppfattning om hur samhället såg ut och när de trädde in i polisyrket 
sprack bubblan de levt i. En intressant synvinkel från Eriksson är att hen nästan hade velat gå 
tillbaka till bubblan ibland: “När man ser hur många det är i samhället som lider liksom som, 
det är missbruk, det är ja… Det är misär.”. Trots att det anses positivt att ha fått en förändrad 
samhällssyn kan det tänkas vara en dubbelsidig upplevelse för intervjupersonerna eftersom 
deras inblick syftar främst på negativa aspekter där människor lever i misär och dåliga 
förhållanden. 	
	
Vidare framgår det att den förändrade verklighetsuppfattningen medfört en större 
uppskattning för intervjupersonernas egna liv och tillvaro. Eriksson upplever en bättre 
verklighetsuppfattning i takt med att hen numera har fått en annan förståelse över hur bra sitt 
eget liv är. Eriksson menar att det beror på att hen fått en inblick i hur andra människor i 
samhället lider. Persson uttrycker också att inblicken i verkligheten medför att hemmiljön 
uppskattas på ett annat sätt än tidigare och kraven för hur ett bra liv bör vara har sänkts på ett 
positivt sätt. Citatet nedan belyser ytterligare Persson tankar. 
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... att det inte behöver vara liksom svinmycket pengar på banken eller det behöver inte vara att 
man visar en viss lycka utåt utan det räcker med mina grejer liksom som är mer värt för mig i alla 
fall än dom här klassiska tecken på lycka och välstånd. Så att jag är nöjd med att bara ha ett lugnt, 
skönt, fungerande hem liksom. Det är det är ett bra klimat och alla mår hyfsat bra.  
	

Utöver att samhällssynen jämförs med hur den såg ut innan intervjupersonerna var poliser och 
hur den ser ut nu, jämförs även deras egna synsätt mot andras synsätt. Johnsson menar att 
polisyrket tillför en unik syn på samhället, som människor utanför Polismyndigheten inte har. 
Hen belyser också att alla olika skeden och människoöden de möter tillför mycket 
emotionellt. För Johnsson handlar det om både glädje och sorg, vilket exemplifieras i följande 
citat: 
	

Vi har varit hemma och räddat livet på folk. Det är sånt som ger glädje. Lika mycket kan det 
vända, så är vi på olyckor där folk inte riktigt klarar sig. Unga människor där vi står utanför en 
dörr, jag brukar förklara, vi står utanför en dörr nu. När jag knackar på nu så kommer jag förändra 
livet på dem innanför dörren för alltid. Den pressen, den är rätt stor. Då ger det ganska mycket 
sorg.  
	

Det genomgående mönstret av att polisyrket tillför en ny inblick i verkligheten och syn på den 
egna tillvaron kan tänkas ha en möjlig förklaring i det som Johnsson berättar. I det dagliga 
arbetet som polis erfar de så pass många situationer i andra människors liv, glädjefyllda likväl 
som hemska, som andra människor inte erfar i samma utsträckning. Dessa situationer upplevs 
dessutom från ett perspektiv där de skall ingripa och hjälpa. Det är sannolikt att det därmed 
skapar en inre motivation att göra en insats i samhället och att detta införlivas i 
intervjupersonerna som en värdering och bestående intresse (Deci & Ryan 2000a, s 69). 	
	
4.2.4 Från barndomsdröm till kall 	
För att återkoppla till vår egen förförståelse vi hade innan påbörjandet av studien, om att 
personer som söker sig till polisyrket kan ha haft det som barndomsdröm, har det i materialet 
växt fram som ett mönster bland intervjupersonerna. Björkman förklarar att det var en 
barndomsdröm som ledde till att hen bestämde sig för att bli polis. Björkman uttrycker dock 
att förväntningarna inte helt stämmer överens med hur verkligheten ser ut idag som polis då 
hen förut ville jaga bankrånare men att detta sällan händer: “Man trodde väl att det var mer 
action än vad det är.”. Samtidigt betonar Björkman att hen ändå trivs och är glad över att det 
inte är så pass mycket “action” som hen förut drömde om. Förväntningarna om action speglar 
också den förförståelse vi hade, att en del kanske drömmer om att bli polis på grund av hur 
filmer och serier gestaltar polisyrket, vilka oftast innehåller mycket action. 	
	
En annan intervjuperson som bekräftar fenomenet barndomsdröm är Johnsson. Visserligen 
beskriver hen inte uttryckligen att det var en barndomsdröm att bli polis. Däremot har det för 
Johnsson alltid upplevts som att livet styrts mot polisyrket och att det alltid funnits en vilja av 
att vara där hen befinner sig nu. Det för oss vidare till ytterligare ett fenomen som uppdagats i 
materialet. Det berör upplevelsen av polisyrket som ett slags “kall”. Johnsson upprepar vid ett 
par tillfällen att hen ser polisyrket som ett kall på grund av en vilja att hjälpa andra människor 
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och göra skillnad, vilket vi tidigare refererat till en slags samhällsnytta och hederligt arbete 
men också på grund av att det har varit en lång strävan till att bli polis. Följande citat är ett 
exempel på detta fenomen: 
	

Så det har alltid känts som att man har styrts däråt [polisyrket]. [...] Det var hela tiden en strävan 
däråt. Sen har det alltid varit det här jag vill vara. Så när man väl kom in var det en jättelättnad. Jag 
tror inte någon här har det för att tjäna pengar. Det blir nästan som ett kall. Man vill hjälpa andra 
människor. Det är där vi landar tillbaka allihop på något sätt, att göra skillnad på något sätt. Därför 
är jag här.  
	

Kall kan ses som ett gåtfullt, mystiskt uttryck och mer vanligt förekommande i religiösa 
sammanhang. Det kan därför vara svårt att få en djupare förståelse kring känslan av ett kall 
för ingripandepoliser i vår studie. Utifrån Johnssons förklaring får vi dock en bild av att det 
kan råda ett slags samspel mellan barndomsdröm och samhällsnytta eftersom det utgör tydliga 
skäl till varför Johnsson valt att bli polis och hen nämner att det nästan blir som ett kall. Vi 
tolkar därmed att polisyrket som en barndomsdröm, i kombination med vilja att göra nytta för 
samhället, kan vara en tänkbar förklaring till upplevelsen av ett kall. Dessa kan tillsammans 
tänkas forma det som Johnsson benämner som ett kall. Även Viklund bekräftar fenomenet 
barndomsdröm och upplevelsen av polisyrket om ett kall: “... det känns som att det inte bara 
är ett jobb för mig utan det känns lite grann som ett kall liksom, att man ska göra det här.”. 
Följande citat exemplifierar hur barndomsdrömmen tagit sig uttryck för Viklund:	

 
Ja det är svårt att säga men det var nog väldigt tidigt det, det var nog när jag mer eller mindre 
kunde säga polis tror jag. Jag har haft det som dröm hela livet faktiskt. Så det är, jag vet inte riktigt 
när i åldern, men det var tidigt, väldigt tidigt. Typ tjuv- och polisstadiet.  

	
Det framgår även att Viklund såg polisyrket som ett häftigt yrke när hen var liten men nu när 
hen är äldre kopplar Viklund istället polisyrket med att jobba med människor och hjälpa andra 
människor, vilket tidigare förklarats som ett genomgående mönster hos intervjupersonerna. 
Skälet till att barndomsdrömmen följer med genom livet och upplevs som ett kall förklarar 
Viklund på följande vis: 
	

Det är väl just det att man har haft med sig det här tänket så länge och haft det som mål sen 
barnsben liksom. Då har det hängt i och det kanske sitter så djupt rotat liksom att jag ville vara 
polis och nu är jag det och då… ska jag vara det också.  
	

Återigen kan det kopplas till att det råder en kombination av samhällsnytta och 
barndomsdröm som leder till att polisyrket upplevs som ett kall för intervjupersonerna. 
Fenomenen samhällsnytta och kall har inte behandlats i vår teoretiska referensram på grund 
av att vi gjort en avgränsning kring vilka teorier som skall tas med samt att det främst rörde 
sig om hypotetiska tankar i vårt avsnitt om förförståelse. Emellertid finns det teori om 
fenomenen förankrat i tidigare forskning. Granér (2004, s 9) lyfter att polisarbete genom 
klassisk polisforskning bland annat har uppfattats som en slags ”kallelse” och att det finns en 
böjelse för action i uppdraget mot att bekämpa brottslighet. Detta är något som har visats sig 
komma fram i vårt empiriska material. Samhällsnytta och kall har ur materialet allt mer växt 
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fram som betydande faktorer vid sidan av passion, identitet och motivation. Därav har vi valt 
att väva in dessa i en ytterligare egen illustrerad modell som förklaras djupare nedan.  
 
4.3 Relationen mellan faktorerna 
Efter att vi redogjort för kopplingar mellan empiri och teori har vi i nedanstående modell 
illustrerat hur faktorerna från respektive teori hör samman med ingripandepolisers inställning. 
Eftersom samhällsnytta och kall växt fram som fenomen har vi omvandlat vår modell och lagt 
samman dessa med våra andra faktorer. Från materialet har det framgått att samhällsnytta och 
kall har betydelse för inställningen. I modellen har vi även lagt till en cirkel för 
barndomsdröm och satt den samman med cirkeln som utgör kall. Detta eftersom det visats att 
uppfattningen om polisyrket som en barndomsdröm lett till känslan av ett kall. För att 
tydliggöra infinner sig inte alla faktorer hos varje intervjuperson utan det speglar ett generellt 
mönster bland de ingripandepoliserna i vår studie. Enligt vår tolkning är det individuellt vilka 
faktorer som är mer betydande än andra i inställningen till sitt yrke som ingripandepolis. 
Därför utgör cirklarna i modellen lika stora delar där ingen utgör en större del än någon 
annan. Dock utgör barndomsdröm en mindre cirkel än övriga cirklar för att den är mer i 
bakgrunden till fenomenet kall. 

 

 
 

Figur 5. Egen illustration av samtliga faktorer som påverkar inställningen till yrket	
	
Faktorerna samverkar med varandra å ena sidan genom att det råder en gemensam uppfattning 
bland intervjupersonerna att de ingripandepolisernas största motivation är att göra en positiv 
skillnad i samhället och hjälpa andra människor. Det innebär att samhällsnyttan och 
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motivation kan ses som de främsta betydande faktorerna för inställningen till sitt yrke. Å 
andra sidan finns det en samsyn om att gemenskapen och samhörigheten inom polisen är 
betydande, och att detta har ett nära samband med deras identitet eftersom de ser sig själva 
som “en”.	
	
Även om intervjupersonerna visar sig vara inre motiverade i arbetet kan det diskuteras hur 
inställningen kommer att se ut om den inre motivationen försvinner. För Sjöberg liknas den 
inre motivationen vid en inre glöd och som tidigare nämnt ifrågasätter hen hur ledningen skall 
kunna ha fortsatt motiverade arbetare när glöden försvinner. Eftersom det råder brister 
avseende yttre motivationsfaktorer exempelvis i form lön och resurser och att dessa påverkar 
intervjupersonerna, kan det ifrågasättas om den inre motivationen kommer kunna bibehållas 
om inte en förändring sker i framtiden. Kommer det leda till att vågskålen till slut väger över? 
Citatet nedan av Eriksson exemplifierar tankarna kring att de yttre motivationsfaktorerna 
måste förbättras.  
 

I framtiden, jag har ju någon framtidstro om att det kommer bli fler poliser och det kommer bli 
bättre, vi kommer att få mer stöd ekonomiskt för att bli starkare också. Så jag har väl en positiv 
framtidstro, har jag. Annars tror jag inte att det skulle funka. Man får tvinga sig till att tro det. 	

 
Utifrån citatet av Eriksson kan det tolkas som att det måste ske en förändring avseende 
arbetsförhållandena och att det är avgörande för om poliser kommer stanna kvar i yrket. Det 
framgår också att intervjupersonerna har haft funderingar på att lämna polisyrket vissa stunder 
på grund av att arbetsförhållandena ser ut som de gör. Däremot faller deras inställning tillbaka 
på gemenskapen med kollegorna och viljan att hjälpa människor i alla skeden. 	
	
Den gemensamma nämnaren, för faktorerna som utgör inställningen, är att de kommer inifrån 
hos intervjupersonerna. Exempelvis synliggörs det genom att motivationen består av inre 
motivation och att det finns passion bland intervjupersonerna som fått växa fram. I enlighet 
med vår teori kan passion endast komma inifrån. Identitet kommer till en viss del inifrån, 
exempelvis genom att intervjupersonerna tar till sig yrket som en del av den egna identiteten. 
Identiteten kan även ses komma utifrån som en följd av att exempelvis allmänheten har vissa 
föreställningar om en viss yrkesgrupp som införlivas hos individerna inom yrkesgruppen 
(Ivarsson 2014, s 218). 	
	
Ytterligare en faktor som kommer inifrån är känslan av polisyrket som ett kall. Bilden vi får 
av intervjupersonerna är att känslan av ett kall baseras på en vilja att göra nytta för samhället 
och att polisyrket varit en barndomsdröm. Såsom Johnsson uttrycker: “Men som sagt, det var 
som jag sa i början, det här är ett kall. Det här är inget vi gör för att vi får välbetalt.” kan det 
tolkas som att den inre upplevelsen av ett kall väger över den låga lönen. Om det uttrycks så 
pass starkt som känslan av ett kall, kan det tänkas sitta så pass djupt rotat och att yttre 
negativa faktorer inte kommer att ta över. För de som inte har känslan av ett kall skulle det 
kunna tänkas att den inre motivationen försvagas och att arbetsförhållanden blir mer 
framträdande. Slutligen kan det resultera som för Johan i vår inledning, att vågskålen väger 
över och att polisyrket lämnas bakom.  
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4.4 Summering	
Vi har nu redogjort för våra analytiska resonemang och vårt resultat utifrån vad som 
framkommit från intervjumaterialet samt hur kopplingarna ser ut till vår teori. Vi har även 
illustrerat en ny modell som förklarar vad vi kommit fram till. Vidare följer en 
sammanfattande diskussion följt av våra slutsatser och en slutgiltig diskussion kring studien. 	
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5. Sammanfattande diskussion 
 
I följande avsnitt redogör vi för våra slutsatser där vårt syfte och våra frågeställningar 
besvaras. Därefter följer en diskussion kring slutsatsernas styrkor och svagheter, vad som 
hade kunnat gjort annorlunda samt vad som kunnat förbättrats med studien. Till sist ges 
förslag till vidare forskning inom det aktuella området.  
	
 
5.1 Slutsatser 
Studien har syftat till att få en fördjupad förståelse för ingripandepolisers inställning till sitt 
yrke och undersöka om det finns en koppling till passion. En av frågeställningarna som 
använts för att kunna besvara syftet med studien är följande: 
 
- Finns det en koppling mellan ingripandepolisers inställning till sitt yrke och passion, i så 
fall hur ser den ut?  
	
Vår slutsats är att det finns en viss koppling mellan ingripandepolisers inställning till sitt yrke 
och passion. Att de ingripandepoliserna i vår studie framstår vara passionerade i sitt yrke 
synliggörs bland annat genom att de refererar till sig själva som poliser. Kopplingen till 
passion visas även i form av den beskrivning Vallerand, et al. (2003, s 757) ger om 
harmonipassion, att passionen hos de ingripandepoliserna införlivats av fri vilja. 
Besatthetspassionen har synliggjorts genom att det framkommit att det spenderas tid på 
arbetet under fritiden, vilket visats bero på att det råder en svårighet i att släppa arbetet.  
 
Att arbetsgruppen ses som en familj, “den blå familjen”, är också associerat med passion i 
enlighet med Fouriers (1968 refererad i Karlsson 2015, s 6) redogörelser kring att aktiv 
passion yttrar sig i relationer. Likväl synliggörs förhållandet mellan passion och inställning 
genom att de ingripandepoliserna spenderar mycket tid på arbetet, även utanför ordinarie 
arbetstid. Det synliggörs även genom att yrket betyder mycket och till följd av yrkets 
betydelse framgår det att det talas väldigt mycket om polisyrket utanför arbetet, “polissnack”, 
vilket också indikerar på passion (Vallerand 2012, s 47).	
	
För att kunna besvara vilka ytterligare faktorer som kan påverka inställningen till sitt yrke 
utöver passion användes följande frågeställning:  
 
- Vilka faktorer påverkar ingripandepolisers inställning till sitt yrke och hur kan dessa 
karaktäriseras?  
	
Utöver passion har vi funnit andra faktorer som förklarar hur ingripandepolisers inställning 
till sitt yrke ser ut, vilka är identitet, motivation, samhällsnytta och kall. Barndomsdröm är en 
faktor som har lett till att polisyrket upplevs som ett kall men har inte en direkt påverkan på 
de ingripandepolisernas inställning till sitt yrke. Faktorerna karaktäriseras på olika vis som en 
följd av att det råder individuella inställningar till polisyrket bland de ingripandepoliserna, 
vilket illustreras genom olika citat i analysen. För att återkoppla till våra egna illustrerade 
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modeller går det att konstatera att figur 5 med den jämbördiga fördelningen speglar det vi har 
kommit fram till i studien. 
 
Identitet karaktäriseras genom betydelsen av den kollegiala biten, vilket är en utgörande del 
inom social identitet (Turner 1975, s 7) och handlar om att ingripandepoliser ser sin 
arbetsgrupp som betydelsefull. Den kollegiala biten har visats genom den starka gemenskapen 
som yttrat sig i att de ingripandepoliserna ser sig som “en”, vilket Turner (1982, s 16) menar 
beror på att gruppmedlemmarna känner en känsla av ett “vi”. Även jämförelser med andra 
grupper har förekommit bland de ingripandepoliserna i form av både sin egen arbetsgrupp, 
“den blå familjen” och andra myndigheter. Vår slutsats är därmed att identitet är en 
påverkande faktor på ingripandepolisers inställning till sitt yrke.  
 
Motivation, specifikt inre motivation, karaktäriseras genom att de ingripandepoliserna delar 
uppfattningen om att yrket är motiverande i den grad att de hjälper människor, vilket jämförts 
med det Deci och Ryan (2000a, s 69) skriver om att värdera en aktivitet. De 
ingripandepoliserna upplever att det finns möjlighet att påverka sitt arbete och ta egna 
initiativ, vilket stöds av Deci och Ryans teori om autonomi som en betydande faktor för att 
inre motivation skall uppstå. Även social samhörighet synliggörs i de ingripandepolisernas 
beskrivningar om den sociala sammanhållningen. Den sista faktorn, kompetens, är inte lika 
central i resultatet som i teorin, vilket beror på att det framkommit uppfattningar om att 
feedback inom polisen är bristfällig. Slutsatsen kan därmed dras att det finns en inre 
motivation som påverkar inställningen till yrket och att det är autonomi och social 
samhörighet som främst är betydande för de ingripandepolisernas inre motivation i vår studie. 	
	
Utöver identitet och motivation dras slutsatsen att samhällsnytta och kall är påverkande 
faktorer för inställningen. I likhet med motivationen att hjälpa människor har samhällsnyttan 
visats genom att det finns ett offentligt etos, en uppfattning om hur samhället borde styras och 
en vilja att tjäna allmänheten. Det framgår även att de ingripandepoliserna har fått en 
förändrad samhällssyn och verklighetsuppfattning, vilket går hand i hand med samhällsnytta 
samt synen på yrket som ett hederligt arbete. Kall är den sista faktorn som visats vara 
betydande i förhållande till inställningen i samband med att de ingripandepoliserna ser 
polisyrket som mer än ett arbete då de vill hjälpa andra människor och göra en skillnad i 
samhället. Kallet baseras även på att det varit en barndomsdröm att bli polis, ända sedan tjuv- 
och polisstadiet samt att det har funnits djupt rotat inombords att polisyrket är menat för dem.  
	
5.2 Diskussion 	
En svaghet vi finner med våra slutsatser är att det kan diskuteras om fenomenet 
barndomsdröm är aningen missvisande eftersom inte alla medverkande i vår studie drömt om 
att bli poliser. Somliga ser endast sitt yrke som vilket annat yrke som helst. Vi fann att 
barndomsdröm var ett intressant fenomen och valde därför att betona det djupare utifrån de 
intervjuer där fenomenet uppdagades. Detta kan bero på att vår egen förförståelse om 
polisyrket som en barndomsdröm influerat hur vi förhållit oss till studien. Det kan i sin tur 
leda till att slutsatsen om barndomsdröm är en relativt förenklad slutsats. Det ger inte ett 
helhetsperspektiv på varför intervjupersonerna valt yrket och hur det påverkar inställningen. 	
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En annan svaghet kan tänkas vara att kopplingen mellan passion och ingripandepolisers 
inställning till sitt yrke blir aningen ytlig. I vår förförståelse och teoretiska utgångsläge är 
passion väldigt framträdande men i vår analys tonas passion ner något i jämförelse med de 
andra faktorerna. Även fast vi drar slutsatsen att det finns en viss koppling mellan passion och 
inställningen till sitt yrke, kan det tänkas att vi inte har fångat passion i den bemärkelse vi 
önskat i datainsamlingen. Detta eftersom vi också drar slutsatsen att alla faktorer har en 
jämbördig betydelse. Det kanske i själva verket framkommer att en faktor är mer betydande 
än någon annan och att vårt fokus på att djupdyka i vissa intervjuer lett till en svårighet att se 
detta. Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie vars fokus är att skapa djupare förståelse bör 
det dock råda en viss försiktighet vid en jämförelse av faktorerna och teorierna.  
 
Ett problem i vår studie är att en del poliser inte blir representerade, vilket beror på att vi 
själva inte valde intervjupersoner utan fick till oss de som hade möjlighet utifrån vår 
kontaktperson. Samtliga intervjupersoner har en relativt kort yrkeserfarenhet, den längsta 
tiden förefaller vara ungefär 13 år och den kortaste tiden är ungefär 3 år. Detta påverkar 
reliabiliteten i studien då personer som varit yrkesverksamma betydligt längre kan ha helt 
andra upplevelser och uppfattningar i jämförelse med någon som är relativt ny i sitt yrke. Att 
det råder ett begränsat åldersspann på våra intervjupersoner i studien kan tänkas påverka 
frågor som berör identiteten, som skulle kunna ses som en mer långsam process att utveckla. 
Det skulle kunna vara så att intervjupersonerna exempelvis inte identifierar sig med polisyrket 
förrän de tränats in i yrket under en längre tid och erhållit mer erfarenheter. Om vi hade fått en 
större bredd på åldrarna inom målgruppen hade resultatet kunnat bli annorlunda eftersom 
studien hade varit mer representativ. Resultaten som erhålls från denna studie kan 
exemplifieras på liknande förhållanden som i denna studie, dock går det inte att generalisera 
på poliser i allmänhet.   	
 
I studien har vi använt oss av fiktiva efternamn för att behålla konfidentialiteten hos 
intervjupersonerna. Vi har valt att inte benämna kön dels eftersom kön inte varit av betydelse 
för vårt syfte med studien samt för att det inte varit en jämn könsfördelning hos 
intervjupersonerna. Det kan vara intressant att ha med kön på intervjupersonerna utifrån ett 
genusperspektiv, till exempel om det är av intresse att se skillnader mellan hur manliga 
respektive kvinnliga ingripandepolisers inställning till sitt yrke ser ut. Det skulle eventuellt 
kunna råda en skillnad mellan könen i förhållande till vilka faktorer som påverkar 
ingripandepolisers inställning. Ett förslag till framtida forskning kan därmed vara att 
undersöka området vidare utifrån ett genusperspektiv.  
 
I vår studie finns en viss avsaknad av teori kring både samhällsnytta, barndomsdröm och kall i 
vår teoretiska referensram, vilket är en följd av att fenomenen växt fram i materialet och att vi 
från början inte hade avsikt att inkludera dessa i studien. En styrka i vår studie är därmed att 
vi lyckats fånga oväntade fenomen i datainsamlingen, vilket medfört kopplingar till nya 
teorier i vår analys. Ett ytterligare förslag till framtida forskning skulle därmed kunna beröra 
de framväxande fenomenen. Det hade speciellt varit intressant att forska vidare och fördjupa 
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sig i hur en känsla av kall samverkar med samhällsnytta och barndomsdröm samt hur det i sin 
tur har samband med ingripandepolisers inställning till sitt yrke.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
	
Hej, 
	
Vi heter Rebecca Jarl och Ebba Linge och studerar sista terminen på Karlstads universitet. Vi 
skriver en C-uppsats om ingripandepolisers inställning till sitt yrke och som ni blivit erbjudna 
att medverka i. Studien är ett examensarbete och är en del av vår utbildning inom personal- 
och arbetslivsprogrammet där vi för närvarande läser Arbetsvetenskap C. Intervjun kommer 
att beröra dina upplevelser av ditt arbete som ingripandepolis. 	
	
Intervjun beräknas pågå i cirka en timme och är helt frivillig, det innebär att du inte behöver 
svara på frågor som du inte vill svara på och du har rätt att avbryta din medverkan i intervjun 
när som helst utan närmare motivering. Vi kommer att hålla intervjuerna på polisstationen för 
att det ska vara så bekvämt som möjligt för dig som blir intervjuad. Det du berättar för oss 
kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text. 
När uppsatsen är färdig kommer vi att radera inspelningarna för att försäkra oss om att 
materialet inte kommer kunna kommas åt av andra. Vi kommer även att fingera ditt namn i 
intervjun.  
 
Efter att vi samlat in materialet kommer vi att tolka din och de andra deltagarnas svar för att 
komma fram till en gemensam förståelse för hur ingripandepolisers inställning till sitt yrke ser 
ut. När examensarbetet är färdigt och godkänt så kommer det att finnas i en databas som du 
kan ta del av. Vi kan komma att kontakta dig igen efter intervjun, om det är någonting som 
behöver förtydligas.  
 
Ansvariga för studien är Rebecca Jarl och Ebba Linge samt handledare Jonas Axelsson. Har 
du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
 
Rebecca Jarl                                             
Student   
rebbecajarl@hotmail.com                                                                        
070XXXXXXX    
 
Ebba Linge 
Student 
ebba.linge@hotmail.com  
070XXXXXXX                                
 
Jonas Axelsson  
Handledare  
jonas.axelsson@kau.se  
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Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE  
 
Inledande frågor: 
 

• Ålder? 
• Vill du berätta lite om ditt arbete? 

o Vilken befattning har du?  
• Hur länge har du arbetat som polis?  
• Vad fick dig att börja som polis?  

o När bestämde du dig för att bli polis?  
o Vilka förväntningar hade du på polisyrket? 
o Stämmer dessa förväntningar överens med hur du upplever arbetet idag? 

 
Huvudfrågor: 
 

• Vad betyder ditt arbete som polis för dig? 
o Vad tillför polisyrket dig? 
o Vad tycker du om med att arbeta som polis? 

• Ser du dig själv i första hand som “polis” eller som att du “jobbar som polis”? 
• När du presenterar dig för nya personer (exempelvis på en fest), hur presenterar du då 

dig själv samt vad du arbetar med? 
• Är andras uppfattning om hur du är som polis viktig för dig? 

o I så fall, varför och på vilket sätt? 
• Känner du att polisyrket är en viktig del av dig? 

o Tycker du att din roll som polis kan komma att påverka ditt privatliv? 
 

• Hur upplever du gemenskapen med dina kollegor? 
• Hur är relationen till dina överordnade/chefer?  
• Vad upplever du motiverar dig i ditt arbete? 
• Hur viktigt är det för dig att göra ett bra jobb? 
• Hur upplever du möjlighet till att påverka ditt arbete? 

o Upplever du att det finns utrymme att ta egna beslut? 
• Hur upplever du de krav som kommer i från ledningen?  

o Hur påverkar kraven dig? 
 

• Vad upplever du vara svårt som polis? 
• Vad upplever du vara lätt i ditt arbete som polis?  
• Vad tycker du mindre om i ditt arbete som polis? 
• Hur resonerar du kring att arbeta trots faror i arbetet? 
• Hur tänker du kring att anpassa sig till olika situationer i arbetet? (T.ex. att ena 

stunden behöva agera bestämt och i nästa stund behöva trösta någon?)  
o Hur tänker du kring olika situationer där du inte vet vad som väntar?  
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• Vad känner du för ditt jobb när du inte arbetar? 
• Hur ser du på framtiden inom ditt arbete? 
• Har du någon gång känt att du velat byta från polisyrket?  

o Varför i så fall? 
     
Avslutande frågor: 
 

• Finns det någon fråga som du hade förväntat dig att vi skulle ställa som vi inte har 
ställt? 

• Är det något du vill tillägga? 
• Tack för att du ställde upp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


