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Bakgrund: Motivation är viktigt för att driva en till handling vilket alla har erfarenheter 

av. Oavsett vad det är för handling så ligger där alltid någon form av drivkraft bakom 

denna. Vi fann motivationsfaktorer inom den offentliga sektorn som mycket intressant 

och då främst polisyrket med deras unika arbetsuppgifter. Detta gjorde att vi ville 

undersöka vad poliser motiveras av. 

 

Problemformulering: Vilka motivationsfaktorer driver nyexaminerade poliser? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att söka en förståelse vad det är som motiverar 

nyexaminerade poliser.  

 

Metod: Studien som gjorts är genomförd med en kvalitativ forskningsdesign. 

Insamlingen av material har gjorts genom semi-strukturerade telefonintervjuer. 

Respondenterna bestod av nyexaminerade poliser. 

 

Resultat och slutsatser: Studien visade på att de interna tillsammans med externa 

drivkrafterna bidrar till den högsta motivationen. Poliserna drevs i större grad av att 

hjälpa individer och samhället i stort, snarare än för sin egen vinning. Den externa 

motivationsfaktorn som efterfrågades mest var erkännande och uppskattning från 

kollegor och ledning. 
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Abstract  
Bachelor thesis, Degree of master in Science and Economics, School of Business 

and Economics at Linnaeus University, Management, 2FE01E, Spring Semester 

2014 

 

Author: Martin Rylander and Philip Persson 

Tutor: Viktorija Kalonaityte 

Examiner: Anders Hytter 

Title: Motivation – What motivation factors drives newly graduated policemen 

 

Key words: Policemen, motivation factors, salary, job security, employment benefits, 

service to society, recognition, appreciation, self-actualization 

 

Background: Motivation is important to push you to action which is something that 

everybody has experienced. Regardless what kind of action it is, there is always some 

kind of driving force behind it. We found motivation factors in the public sector as very 

interesting and especially within the police force, with their unique job assignments. 

This resulted in that we wanted to examine what motivates policemen. 

 

Research question: What motivation factors instigate newly graduated policemen? 

 

Purpose: The purpose with this study is to seek an understanding of what motivates 

newly graduated policemen. 

 

Methodology: The study that has been done is performed with a qualitative research 

design. The received material has been conducted through semi-structured telephone 

interviews. The respondents consisted of newly graduated policemen.  

 

Results and Conclusions: The study illustrates that intrinsic together with extrinsic 

driving forces contributes to the highest motivation effect. The policemen were driven 

in a higher degree when they helped individuals and the society as a hole rather than for 

their own interest. The extrinsic motivation factor that was most demanded was 

recognition and appreciation from their colleagues and by their management.  
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1. Inledning 

I detta introduktionskapitel kan det läsas en bakgrund till varför vi valt ämnet vi 

kommer göra undersökningen inom. Vikten av att vara motiverad men även vilka 

motivationsfaktorer som driver anställda inom polisyrket, kommer att presenteras i 

problemdiskussionen. Detta kommer sedan följas upp med studiens syfte och 

problemformulering.  

1.1 Bakgrund 
Enligt George Miller är motivationen en av de mest grundläggande faktorerna till att 

över huvudtaget få något gjort i vår vardag (Gill 2005). Att motivation är viktigt för att 

driva en till handling är något alla har erfarenheter av. Oavsett vad de är för handling så 

ligger där alltid någon form av drivkraft bakom denna.  

Vi är därför väldigt intresserade av vad dessa faktorer består av och vad som driver 

människor att göra olika saker som till exempel arbeta. Detta intresse ligger också till 

grund till varför vi båda valt managementinriktningen inom civilekonomprogrammet. 

Vi har båda ett stort intresse av att i framtiden, få möjligheten att ha en ledarroll inom 

vårt yrke.  

För att vara en duktig ledare anser vi att man ska besitta kompetensen att motivera och 

inspirera sina anställda och inte bara vägleda. Därför har vi valt att göra denna studie 

om motivation.  

Då vår utbildning rent generellt fokuserat på den privata sektorn vill vi nu istället byta 

approach och titta närmre på den offentliga sektorn. Vår uppfattning är att offentliga 

sektorn ofta saknar monetära bonussystem är därför, enligt oss, än mer intressant att 

undersöka och få en förståelse för vad de drivs av. 

Något som vi uppmärksammade var att väldigt lite studier i detta område har gjorts 

inom polisen i Sverige. Polisyrket är också enligt oss en viktig yrkeskår för samhället 

med unika arbetsuppgifter. Detta gjorde det extra intressant att undersöka vad just 

poliser motiveras av, vilket denna studie kommer fördjupa sig i. 
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1.2 Problemdiskussion  
”The study of motivation is the study of all those pushes and prods – biological, 

social and physiological – that defeat our laziness and move us, either eagerly or 

reluctantly, to action. 

- George Miller (Gill 2005)” 

 

Som, George Miller, uttrycker sig är motivationen det som får oss att besegra vår 

”lathet” och ta handling (Gill 2005).  Motivation är således en grundläggande faktor 

som många, om inte alla, yrkesgrupper behöver för att åstadkomma ett bra och önskvärt 

resultat.  Detta får stöd från många olika studier, där ibland Vrooms teori att Prestation 

= f(motivation * Kunskap) (Holgersson 2005). Dessa två parametrar, motivation och 

kunskap, påverkar enligt Vroom och Holgersson varandra (Holgersson 2005). Med 

andra ord påverkar en låg motivation kunskap negativt samt en hög motivation påverkar 

kunskap positivt och tvärtom. Då summan av de båda parametrar är lika med 

prestationen blir också dessa faktorer vitala för kvalitén hos arbetstagarens utförda 

arbete.  

Vi har kommit att intressera oss för motivation inom offentliga sektorn och närmre 

bestämt polisväsendet. När en del jobb har en arbetsplats med skyddad insyn från 

allmänheten skiljer polisväsendet sig. Poliser jobbar ute på fältet och har på så vis 

betydligt fler ögon på sig, när de är i tjänst, än många andra yrkesgrupper. Man är 

exponerad så fort man är i tjänst och förväntas att konstant representerar väsendet på 

bästa sätt. Polisen förväntas bemöta individer i samhället på ett professionellt sätt och 

granskas av rikspolisstyrelsen, internrevisionen, justitieombudsmannen, riksrevisionen, 

justitiekanslern och av egna internutredningar (Polisen 2014). Eftersom många granskar 

polisen är deras agerande ständigt under uppsyn och kontroll. Då motivation har en 

central betydelse för polisernas arbetsprestation, är också motivation mycket viktigt för 

att upprätthålla den kvalité som förväntas och krävs av poliserna (Holgersson 2005).  

O’Reilly och Chatman (1999) påvisar att en omotiverad arbetstagare kan vara 

kreativ i att försöka lata sig och undvika sin arbetsuppgift. Detta blir ett stort problem 

inom polisen då yrket till en stor grad har en frihet och gör därför det lättare för en 

omotiverad polis att undvika sitt arbete (Holgersson 2005). 

Enligt Hertzbergs two-factor theory kan man dela in två olika faktorer som bidrar 

till att man känner sig nöjd eller missnöjd med sitt arbete, motivators och hygiene 
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factors. Hygiene factors är faktorer som endast kan påverka den anställda till att vara 

missnöjd med sitt jobb. Motivators däremot är de faktorer som kan påverka arbetaren att 

bli nöjd och då också motiverad. Båda delar blir således viktiga för att arbetaren ska 

vara motiverad och inte missnöjd med sitt arbete. (Alvesson & Sveningson 2008)  

Maccoby four R’s of motivation talar också om vad som motiverar en arbetstagare. 

Teorin består av fyra olika parametrar, responsibilities, relationship, recognition och 

reasons. Han menar att ansvar, relation till sin chef, uppskattning och anledning till 

arbetet eller hängivet till arbetet är de fyra faktorerna för motivation. (Maccoby 2010) 

Extrinsic och intrinsic är två andra grupperingar som påverkar motivation. Extrinsic 

är extern motivation som till exempel löneökning, befordran eller exempelvis fast 

anställning. Denna approach är inte lika utbredd från ett HR perspektiv som intrinsic 

som mer fokuserar på att individen ska få en känsla av mening och betydelse i sitt 

arbete. Intrinsic uppkommer från individens egna värderingar och viljor, vilket också 

gör den till en intern motivation. (Gill 2005) PSM public service motivation, är en 

undergruppering till intrinsic motivation där individen drivs av att göra nytta för 

samhället i stort, snarare än sitt egna eller organisationens intresse (Park & Word 2012).  

Polisaspiranter visar ofta en väldigt hög motivation och har många gånger haft 

möjligheten att utbilda sig till ett mer välbetalt jobb men ändå valt polisyrket 

(Holgersson 2005). Detta kan man anse bero på en vilja att göra nytta för samhället och 

på så vis ha en hög grad av PSM.  

En nyutbildad polis beskrivs som att befinna sig i rävfasen. Poliserna förväntas, och 

är då, engagerade att lära sig den nya yrkesrollen. Denna fas följs upp av den hungriga 

fasen. Den utgörs av unga poliser, ofta mellan 20-30 år, och präglas av ett högt tempo 

och en stor vilja att bekämpa brottslighet och dras gärna mot biljakter och lite mer 

”action”. Den mätta fasen är den sista i kedjan. Den utgörs av lite äldre poliser, cirka 

mer än 15 år i tjänst, som ofta anser sig själv veta det mesta om sitt jobb. Här har man 

en lugnare och mer tillbakadragen approach än rävfasen och den hungriga fasen. Man 

tar inte lika mycket risker och kan anses ha tappat en del av sitt engagemang (Granér 

2004). 

Holgersson (2005) stödjer också detta och menar att nyutbildade poliser har en 

mycket hög motivation till än början men att denna sedan snabbt avtar. Med detta som 

underlag blir det därför intressant att veta vad just de unga poliserna drivs av för att 

kunna bibehålla denna höga motivation. 
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Dessa unga individer tillhör något som man kallar generation Y. Generation Y utgörs av 

de personer som är födda ungefär mellan 1979-1997 (Hein 2009). Denna generation 

utmärker sig då de är mer välutbildad än tidigare generationer. De har också ett starkare 

band till den globala världen genom media (Eisner 2005). Uppmärksamhet är något som 

generationen fått rikligt av i sin uppväxt vilket ger dem ett självförtroende och en känsla 

av att världen står öppen för dem. Samtidigt är det en liten generation vilket också ger 

dem större makt på arbetsmarknaden då det finns en stor efterfrågan på dem. (Hein 

2009)  

Då denna nya generation ska komma att bli vår nya grund i arbetskraften i samhället 

tycker vi de är extra intressanta. Detta samt att polisen är ett yrke med stor frihet och en 

avtagande motivationsgrad gör att vi vill, i denna undersökning, kartlägga vad unga 

nyexaminerade poliser drivs och motiveras av. Samtidigt kommer polisen göra en 

omorganisering 2015 där 21 polismyndigheter ska bli en nationell polisenhet (Polisen 

2014). För att kunna anpassa omorganisationen på ett sätt som tar till vara på unga 

polisers höga motivation är det också intressant, och inte minst viktigt, att kartlägga 

vilka faktorer som de unga nyexaminerade poliserna motiveras av.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att söka en förståelse vad det är som motiverar 

nyexaminerade poliser.  

 

1.4 Problemformulering  
Vilka motivationsfaktorer driver nyexaminerade poliser? 

 

1.5 Avgränsningar 
På grund av studiens knappa tid, som sträcker sig under drygt två månader så kommer 

denna undersökning att ha geografiska begränsningar. De områden som vi kommer att 

studera är Lund, Malmö och Stockholm. Syftet med denna undersökning är att söka en 

förståelse vad det är som motiverar nyexaminerade poliser. De respondenter som 

kommer att delta och bli intervjuade har vi därför valt att begränsa till enbart 

nyexaminerade poliser och att åldern ska vara mellan 20-30 år. Anledningen till att vi 

valt dessa respondenter är för att vi anser att de själva har mest kunskap och vet vad det 
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är som motiverar dem än exempelvis deras chef eller andra i organisationen. Att vi har 

valt att begränsa studien till områdena Lund, Malmö och Stockholm innebär att studien 

inte kommer kunna generaliseras till hela polisväsendet i Sverige. Anledningen till att 

det blev dessa områden var framför allt för att det var väldigt svårt att få tag på 

poliserna och få dem att ställa upp. På grund av detta samt att studien sträcker sig under 

en så kort tid som den gör, så anser vi att denna begränsning känns lämplig. 
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1.6 Disposition 
 

  

	  

 

1. 
Inledning 

Avsnitt 1 I inledningsavsnittet kommer bakgrunden presenteras följt 

av problemdiskussion, syfte samt problemformulering.  

 

 

Avsnitt 2 Teorierna som vi använt oss av i denna studie kommer 

lyftas fram. En modell har skapats som utgör ett teoretiskt ramverk 

för studien. 

 

Avsnitt 3 Här presenteras valet av metod samt en förklaring till 

tillvägagångssättet för insamling av data. Det redan skapade 

teoretiska ramverket utgör grunden för utformningen av frågor. 

 

Avsnitt 4 Här presenteras det empiriska resultatet som består av 

löpande text tillsammans med direktcitat.  

 

Avsnitt 5 Med stöd från det teoretiska ramverket tolkas och 

analyseras genom att ställa det mot empirin. 

 

 

Avsnitt 6 Summeras analysen samt svarar på problemformuleringen. 

 

 

 

Avsnitt 7 I det sista avsnittet presenteras förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

 

	  

2. 
Teoretiskt ramverk 

3. 
Metod 

4. 
Resultat 

5. 
Analys 

6. 
Slutsats 

7. 
Vidare Forskning 
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer vi specificera och redogöra för de olika teorier vi använts oss av. 

En beskrivning av teorierna kommer således att presenteras. Teorierna kommer 

slutligen vävas tillsammans i en sammanfattning. Sedan har också en modell skapats 

som ska ligga till grund för utformningen utav frågor och senare också till analysen. 

Denna modell underlättar också för läsaren att följa teorierna som använts i studien. 

  

En central aspekt för organisationer är att motivera sina anställda. Med en högre grad av 

motivation kan den anställda utveckla deras kunskap och kvalitéer för att bidra till ett 

bättre resultat i deras arbete. (Alvesson & Sveningson 2008) Holgersson (2005) stödjer 

också detta med; ”motivation har en central betydelse för arbetsprestationen bland 

poliser”. 

2.1 Maslow’s Hierarchy of Needs 
Den äldsta och kanske mest välkända av alla behovs och motivationsteorier är Maslow’s 

Hierarchy of Needs. Enligt 

Powell, Williamson och Berl 

(1984) bygger teorin på fem 

olika steg. Enligt teorin måste 

man uppfylla det föregående 

stegen innan individen 

prioriterar nästkommande steg. 

Den säger också att icke 

tillfredsställda behov kan styra 

beteende då tillfredsställda 

behov inte bidrar till 

motivation. 

Powell, Williamson och Berl (1984) presenterar vad dessa olika steg först och 

främst står för men sedan också hur dessa behov kan tolkas på arbetsmarknaden. 

Det mest grundläggande behovet i pyramiden är de fysiska behoven. Detta består av 

de mest grundläggande sakerna som mat, vatten och mest primära behoven. För 

arbetsgivaren tolkas detta som lön och en arbetsplats med förnödenheter som 

Self-‐
Actualisa.on	  

Self-‐Esteem	  

Love	  &	  Belongingness	  

Safety	  &	  Security	  

Physiological	  



 

 

	  

	  

 

14 

luftkonditionering eller andra parametrar som behövs för att man ska kunna utföra sitt 

jobb. (Powell al et. 1984) 

Nästa steg är säkerhet i vardagen mot faror. På arbetsmarknaden representeras detta av 

jobbsäkerhet och anställningsförmåner. Det vill säga att arbetstagaren känner att han 

eller hon är trygg i anställningen och inte är rädd för att mista sitt jobb. (Powell al et. 

1984) 

Det mittersta steget i Maslow’s Hierarki of Needs är kärlek och tillhörighet eller 

individens behov att tillhöra någon grupp eller social umgängeskrets. I arbetet blir detta 

då behovet att komma överens med sina kollegor, chefer och kunder. (Powell al et. 

1984) 

Näst högst i pyramiden, det vill säga det fjärde steget, befinner sig självkänsla. Detta 

är behovet att personen i fråga har en känsla av att lyckas och utveckling av sin 

kompetens. Att individen får uppskattning från sitt jobb, befordran eller mer ansvar, är 

punkter som gäller i detta steg om man utgår från arbetsgivaren och arbetsmarknaden.  

Sist och högst upp i denna motivation och behovspyramid är självförverkligande. 

Detta betyder att individen ifråga har möjligheten att utvecklas i högsta möjliga grad 

utifrån dennes förutsättningar.  På arbetsplatsen betyder detta att arbetaren får utlopp för 

sin kreativitet och ett utmanande jobb som stimulerar den anställda. (Powell al et. 1984) 

Vi kommer ha i åtanke att denna teori är relativt gammal och skapad i USA och 

därför kan resultaten skilja från våra då vi kommer göra studien i Sverige. (Powell al et. 

1984)   

Vi kommer använda oss av Maslow’s Hierarchy of Needs för att se vilket steg som 

motiverar poliserna. Vi vill också ifrågasätta om dessa faktorer kan motivera dem fast 

de är nöjda med denna faktor eller det bara motiverar när det råder en brist av det 

motiverande behovet. 

2.2 Hertzberg’s Two-Factor Theory 
En teori som citerats flitigt är Hertzberg’s Two-Factor Theory. Den bygger på att det 

finns två olika faktorer som kallas hygiene factors och motivatiors. (Alvesson & 

Sveningson 2008) Hertzberg skapade teorin 1959 då han frågade 200 ingenjörer och 

revisorer vad de var nöjda eller missnöjda med sina jobb. Han kategoriserade sedan 

olika faktorer i två skilda begrepp: 

Motivators 

• Recognition 
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• Nature of Work 

• Advancement 

• Accomplishment 

• Use skills 

• Use own judgment 

• Development of skills 

Hygiene factors 

• Company policies 

• Employee benefits 

• Salary 

• Working conditions 

• Co- workers 

• Management 

• Job security 

• Status 

 (Maidani 1991) 

Enligt teorin har dessa två olika kategorier olika påverkan på individen. Hygiene factors 

kan skapa ett missnöje hos den anställda om dessa punkter brister. Enligt teorin kan inte 

dessa faktorer, till exempel lön och arbetsförmåner, leda till att arbetstagaren blir mer 

motiverad utan endast bidra till att han eller hon är missnöjd med sitt arbete. (Alvesson 

& Sveningson 2008) Faktorerna i denna kategori går därmed från noll missnöje till högt 

missnöje till sitt arbete (Maidani 1991). 

Den andra kategoriseringen, motivators, har däremot en annan skala enligt 

Hertzberg. Dessa faktorer går från noll missnöje med sitt arbete till hög uppskattning av 

sitt jobb. (Maidani 1991) På så vis är det dessa faktorer som kan motivera de arbetande i 

deras jobb men riskerar inte att bidra till missnöje. (Alvesson & Sveningson 2008) 

Enligt teorin är det därför viktigt att ta hänsyn till båda faktorer för att inte ha en 

missnöjd arbetare och samtidigt hålla han eller hon motiverad (Maidani 1991). 

Denna teori kommer vi använda oss utav för att lokalisera om några av 

motivationsfaktorerna för poliser kan kategoriseras i hygiene factors eller motivators. På 

så vis kan vi eventuellt styrka användandet av denna teori för att beskriva vad poliserna 

motiveras av. Om detta inte är fallet kan vi istället kritisera denna teori och då påvisa att 

denna teori inte hjälper att beskriva motivationsfaktorer hos nyexaminerade poliser. 
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Det man måste ha i åtanke med teorin är att den får anses som äldre då den skapades 

1959. Man baserade då denna på en undersökning i den privata sektorn på ingenjörer 

och revisorer vilket skiljer sig från vårt arbetsområde. Maidani gjorde dock en 

undersökning 1991 på skillnader mellan den privata och offentliga sektorn med denna 

teori. Det han kunde påvisa var att nöjda anställda, i både privata och offentliga sektorn, 

värderade motivators signifikant mer än hygiene factors. Inget samband kunde dock 

påvisas på att missnöjda anställda värderade hygiene factors signifikant mer än 

motivators. Däremot kunde han styrka att anställda inom den offentliga sektorn värderar 

signifikant mer hygiene factors än deras motsvarigheter i den privata sektorn. Det ska 

dock tilläggas att även denna studie är genomförd i USA och då också på revisorer och 

ingenjörer. (Maidani 1991)  

 

2.3 Maccoby’s four R’s of motivation 
Michael Maccobys (2010) forskning om motivation har lett fram till en teori där fyra 

faktorer eller mekanismer som han tycker att chefer eller ledare bör ha i åtanke när det 

gäller att engagera sina anställda.  De fyra faktorerna är responsibilities, relationships, 

rewards och reason. Anledningen till att Maccoby tog fram dessa faktorer var på grund 

av att han tyckte att de klassiska teorierna om motivation var missvisande. (Maccoby 

2010) 

Responsibilities handlar om att de anställda känner att deras arbete är meningsfullt. 

Detta grundar sig att de blir motiverade när deras personliga värderingar och förmågan 

att påverka tillåts och uppmuntras på deras arbete. Att ha möjligheten att utveckla denna 

förmåga att påverka saker och ta ansvar i den organisation som de arbetar i anses höja 

motivationen avsevärt. En av anledningarna till att de arbetar kan vara på grund av att 

de känner att deras arbete blir meningsfullt för dem när de hjälper andra människor. 

(Maccoby 2010) 

Relationships handlar om hur motivationen hos de anställda kan öka eller minska 

beroende på vilken typ av relation de har med sina kollegor, men framför allt till deras 

chef. Generellt sätt så visade det sig att de anställda blir mer motiverade när deras chefer 

tog sig tid och brydde sig om vad de hade att säga genom att lyssna på de idéer som de 

hade. Det var även viktigt för motivationen att ”coacha” så att de kom in på rätt spår och 

fortsätta med att komma på nya idéer. (Maccoby 2010) 
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Rewards handlar om vad de anställda ska få i utbyte av att de gör ett bra jobb för att de 

ska bli motiverade. Detta utbyte varierar mellan de anställda i en organisation, men det 

som visade sig ha störst påverkan på deras motivation var att det som de gjorde 

resulterade i någon form av erkännande och uppskattning. Även om finansiella 

kompensationer vid ett bra utfört arbete uppskattades av de anställda, så behövde detta 

inte betyda att de blev mer motiverade för det. Då vissa branscher motiveras av 

finansiell kompensation var detta inte fallet i alla. Överlag visade det sig att erkännande 

och uppskattning, för ett väl utfört arbete, motiverade de anställda i högre grad än 

finansiell kompensation. (Maccoby 2010) 

Reason handlar om den egentliga anledningen varför man arbetar och det kan ses 

som den mest betydelsefulla faktorn, av dessa fyra, när det gäller vad som motiverar 

människor. Ofta så arbetar inte människor för deras egen skull, utan för att hjälpa andra 

människor eller samhället i stort. Arbetet behöver inte vara speciellt varierande, utan det 

som räknas är att man som arbetare känner att man är med och påverkar andra 

människors liv eller samhället till det bättre. Med andra ord så känner de sig stolta över 

det som de gör, vilket kan ha en otroligt stor påverkan när det gäller att höja och stärka 

sin motivation. (Maccoby 2010) 

Anledningen till att denna teori har valts är på grund av att denna teori är mer 

modern jämfört med till exempel Hertzbergs motivations teori. Därmed går det att 

jämföra dessa två teorier för att på så sätt få en större och bredare förståelse när det 

gäller vad som motiverar nyexaminerade poliser. Även om Michael Maccoby är en 

amerikansk författare, så har test gjorts av en svensk man vid namn Berth Jönsson för 

att styrka denna teori. Testen har gjorts på 150 000 anställda på alla nivåer på stora 

tekniska organisationer i över 100 länder (Maccoby 2010). Problemet med detta är att 

testerna inte gjorts inom polisen. Vi ansåg ändå att de fyra faktorerna som nämnts ovan 

skulle kunna passa bra in på polisens arbete. Vi tänkte då framför allt på att det är 

arbetets uppskattning i form av erkännande, meningsfullhet och hjälpa andra människor 

eller samhället i stort som höjer de anställdas motivation. 

 

2.4 Extrinsic och Intrinsic 
Gill (2005) kategoriserar motivation i två olika parametrar, extrinsic och intrinsic. Det 

är två olika faktorer som motiverar personer till att göra sitt jobb. Extrinsic är faktorer 

som grundar sig i motivation från ledarskap och andra externa faktorer. Det vill säga när 
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den anställa blir motiverad av diverse olika belöningar denna får från sin chef eller 

manager. Det kan vara olika saker som uttalat beröm, bonusar eller liknande. Det 

behöver dock inte vara motivation från ett bra ledarskap utan kan också grunda sig i hot. 

Extrinsic motivation kopplas ofta samman med mer grundläggande behov som att ha 

tillräckligt med pengar. En person som drivs av extrinsic motivation söker och 

säkerställer att de kommer bli belönade för sitt arbete på ett eller annat sätt. (Gill 2005) 

Intrinsic däremot är, till skillnad från extrinsic motivation, mer fokuserad på interna 

faktorer som driver individen. Det kan vara att man känner tillhörighet i en social grupp, 

ansvar, bidra till skillnader och förbättringar eller tillfredställelse av ett utmanande 

arbete. Det är inte organisationen eller ledaren som ständigt driver på arbetaren, som i 

extrinsic motivation, utan personen själv som driver sig till handling. Detta gör att 

individer som drivs av intrinsic motivation, och dessa interna begär tillfredsställs, kan 

också personerna göra ett bra jobb utan en ledare eller chef som ständigt bevakar och 

vägleder dem. (Gill 2005)  

2.4.1 Self-Determined, SDT 
Deci och Ryan (2000) har presenterat en modell över hur självbestämmande, self-

determined, olika motivationsfaktorer är. Lägst i denna modell befinner sig amotivation. 

I detta stadie saknar individen motivationen att agera. Han eller hon förväntar sig inte 

producera ett bra resultat och därför inte heller någon speciell belöning. Arbetaren i 

fråga har därför ingen intention att utföra den givna uppgiften. (Deci & Ryan, 2000)  

Nästa steg är extrinsic motivation. Denna motivationsgrund tar form i fyra olika 

grupperingar; external regulation, introjected regulation, identified regulation och 

integrated regulation. (Deci & Ryan 2000) 

Det förstnämnda är det som är längst från självbestämmande. Man motiveras i detta 

stadie endast av externa faktorer. Man gör uppgiften för att man får någon form av 

belöning för det eller för att undvika straff om man inte utför den. (Deci & Ryan 2000) 

Introjeced Regulation skiljer på så vis att man utför uppgiften för att undvika 

skuldkänslor eller ångest om man inte gör den. På detta sätt är den lite mer intern än 

external regulation men inte så mycket att man accepterar den som sin helt egna vilja. 

Motivation från identified regulation motiverar arbetaren att göra sitt jobb för han eller 

hon tycker det är viktigt för dem. (Deci & Ryan 2000) 

Den sista typen av extrinsic motivation är integrated regulation. Här stämmer 

individens intresse helt överens med jobbet som ska utföras. Man utför därför den för att 
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det känns meningsfullt. Denna del av extrinsic motivation har mycket gemensamt med 

intrinsic motivation. Man skiljer dock på de båda för att uppgiften uppkommer från ett 

externt intresse snarare än att tillfredsställa personen som utför den. (Deci & Ryan 

2000) 

Sist i denna modell kommer intrinsic motivation. Detta är den del där individen 

bestämmer i störst utsträckning vad han eller hon vill göra. Man gör uppgiften för att 

den känns meningsfull men också för att den uppfyller sitt eget intresse på bästa sätt. 

(Deci & Ryan 2000) 

2.4.2Public Social Motivation, PSM 
I den offentliga sektorn har man en undergrupp av intrinsic motivation som kallas för 

PSM, public social motivation. PSM introducerades 1990 för den breda massan inom 

litteratur. Den har en unik approach med specifika attribut som driver personer som 

jobbar inom den offentliga sektorn. PSM definieras som "the belief, values, and 

attitudes that go beyond self-interest and organizational interest, that concern the 

interest of a larger political entity and that motivate individuals to act accordingly 

whenever appropriate." Det vill säga att man har tron, värderingarna och attityden att gå 

förbi sina egna och organisationens intresse för att värna om samhället som enhet. (Park 

& Word 2012) Park och Word påvisar också att individer som arbetar inom den 

offentliga sektorn har i större grad drag av intrinsic och mindre av extrinsic motivation 

jämfört med den privata sektorn. (Park & Word 2012) 

Dessa teorier kommer användas för att fastställa vilka olika motivationskategorier 

som ligger närmst till hands hos den nyanställda polisen. Eventuellt kan man styrka 

Parks teori om att arbetare inom den offentliga sektorn har en tendens att prioritera 

intrinsic över extrinsic motivation. Då PSM är en motivation exklusivt för den 

offentliga sektorn vill vi undersöka om poliserna också stödjer denna teori. Samtidigt är 

det också intressant att fastställa dessa motivationsfaktorer då polisyrket är ett relativt 

fritt jobb. Skulle individerna inte motiveras av intrinsic över extrinsic motivation kan 

detta vara problematiskt då man i så fall kräver mer uppsyn av organisationen och 

ledare för att bli motiverad. 

2.5 Generation Y  
Generation Y eller “What’s in it for me”- generationen avser de som är födda ungefär 

mellan 1979-1997. Man menar att denna generation skiljer sig på en del sätt förhållande 

till generationen innan, generation X. Generation Y har fått rikligt med uppmärksamhet 
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genom sin uppväxt vilket har lett till att man uppfattar sig som underbarn och att 

världen står öppen för dem. Samtidigt kommer de från en liten årskull vilket gör att 

efterfrågan på dem på arbetsmarknaden är stor och därmed också ger dem mer makt. 

(Hein 2009)  

De är uppväxta i ett mångkulturellt samhälle och i en tid då information är mer 

lättillgänglig. De är på detta vis en väldigt global generation med ett stort användande 

av media. De är inte lika lojal till varumärke som generation X utan mer självständiga 

och individualistiska (Eisner 2005).  

På arbetsmarknaden följer dessa karaktärsdrag också med då de beskrivs som att ha 

en hög prioritering på personlig utveckling och förbättring. Generation Y har också en 

attityd i att man ska bli belönad efter ett bra utfört arbete och förväntar sig därför också 

detta av sin arbetsgivare. (Eisner 2005) 

De beskrivs också som en målorienterad generation och drivs mycket av det. 

Generation Y vill därför också ha en kontinuerlig feedback av sin arbetsgivare och vill 

gärna att det ska vara ett högt tempo på arbetsplatsen. Generationen besitter stora 

tekniska kunskaper men det matchas inte av deras förmåga att kommunicera, lyssna, 

vara en lagspelare eller ha ett stort tålamod. (Eisner 2005) 

Då vi ska titta närmre vad som motiverar nyutbildade poliser vill vi därför också 

förstå oss på just dessa individer. Då respondenterna kommer att befinna sig mellan 20-

30 års ålder kommer dessa också vara en del av generation Y. Vi kommer eventuellt 

kunna styrka vissa av påståendena om denna generation och då också kunna förklara 

varför de just är dessa faktorer som motiverar respondenterna.  

2.6 Sammanfattning teori 

2.6.1 Lön  
En av den mest grundläggande delen av ett arbete är att man får lön. Vissa företag 

använder just denna faktor som en motivationsgrund i form av provision, arbete på 

ackord och årsbonusar eller liknande. Enligt Maslow’s Hierarchy of Needs är det just 

lön som tillför det mest grundläggande och vitala behovet. Detta då pengar ligger till 

grund för att man ska kunna köpa mat, vatten eller betala hyra etc i dagens samhälle. Då 

detta är det första steget i pyramiden måste detta behovet uppfyllas innan man blir 

motiverad av några andra behov. (Powell al et. 1984) Herzbergs Two-Factor Theory 

däremot säger att lön är en hygiene factor och därför inte kan bidra till någon motivation 

utan endast ligga till grund för en arbetares missnöje om lönen är för låg (Maidani 
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1991). Då detta är en extern faktor och inte individen kan påverka detta direkt 

kategoriseras det som extrinsic motivation (Gill 2005). 

2.6.2 Jobbsäkerhet, anställningsförmåner och arbetets natur 
En annan hygiene factor är jobbsäkerhet och anställningsförmåner. Dessa anses inte 

vara en motivator och samma premisser gäller då också som för lön. Det är därför en 

orsak som kan leda till att den anställda är missnöjd med sitt jobb men dock inte något 

som kan motivera individen i arbetet. Däremot kategoriserar man arbetets natur som en 

motivator i Hertzberg’s Two-Factor Theory. (Maidani 1991) Jobbsäkerhet och 

anställningsförmåner nämns också som ett behov i Maslow’s Hierarchy of Needs 

(Powell al et. 1984). 

2.6.3 Kollegor och ledning 
Kollegor och ledning så som chefer och andra managers nämns flitigt i de olika 

teorierna. Här råder det dock olika tolkningar på vad dessa kan bidra till för 

arbetstagaren. En av Maccoby’s four R’s of Motivation är relationships eller relationer 

(Maccoby 2010). Teorin menar att genom en bra relation mellan kollegor och chefer får 

individen mer plats och motiveras i större utsträckning. Chefens förmåga att kunna 

lyssna på sina anställda och vägleda dem motiverar arbetstagaren. (Maccoby 2010) Det 

är en del av intrinsic motivation och bidrar till en känsla av tillhörighet som motiverar 

den anställda (Gill 2005). Även Maslow’s Hierarchy of Needs stödjer denna idé om att 

individens känsla av tillhörighet är en viktig del i motivation (Powell al et. 1984).  

Däremot menar Hertzberg’s Two-Factor Theory att kollegor och ledning inte kan 

motivera en anställd då detta kategoriseras som en hygiene factor (Maidani 1991). På 

detta sätt går den teorin mot de övriga.  

2.6.4 Bidra till förbättringar och nytta 
En viktig punkt inom motivation är enligt teorierna möjligheten eller känslan att man 

bidrar till förbättringar eller nytta. Maccoby menar att inom responsibilities, ingår 

faktorer som att arbetaren känner att sitt jobb är meningsfullt samt att det stämmer 

överens med ens personliga värderingar (Maccoby 2010). Det vill säga att individen 

känner att det är ett viktigt arbete och att ens roll har möjlighet att påverka och förbättra 

organisationen etc. Faktorn är en intrinsic motivation, då individen själv motiverar sig 

för att kunna göra skillnad och förbättra organisationen, tjänsten eller produkten (Gill 

2005). Som polis blir då detta något som bidrar till ett bättre samhälle på ett eller annat  
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sätt.  

PSM som nämnts tidigare är då något som berör den offentliga sektorn och då också 

poliser när det gäller motivation genom att bidra till förbättringar. Är man en individ 

som motiveras starkt av att kunna påverka den offentliga sektorn positivt blir det då 

också lättare att motivera sig som polis (Park & Word 2012). Maccoby har sedan en 

punkt som heter reason. Alltså anledningen till att man arbetar, och intentionen till att 

man arbetar (Maccoby 2010).  

 

2.6.5 Erkännande och Uppskattning 
Genomgående i alla fyra teorier finns erkännande och uppskattning. Själva erkännandet 

och uppskattningen kan ta olika form. Enligt Maccomby’s four R’s of Motivation ingår 

dessa i rewards. Rewards kan ta olika form i saker som ekonomisk kompensation eller 

arbetsförmåner. Dock påvisar teorin att erkännanden och uppskattning motiverar 

arbetaren mer än vad finansiell belöning gör (Maccoby 2010). Även Hertzberg menar 

att erkännanden är en motivationsfaktor som är starkare än lön och bonusar (Maidani 

1991). Det är en intrinsic motivaton som skapas från personens inre och är därför också 

en motivationsgrund som individen kan motivera sig själv med (Gill 2005). 

Uppskattning och erkännande ligger tätt besläktat med befordran enligt Maslow’s 

Hierarchy of Needs (Powell al et. 1984). Det kan därför vara så att arbetstagaren söker 

detta erkännande och uppskattning genom att sträva efter en befordran på sitt jobb.  

 

2.6.6 Självförverkligande 
Självförverkligande är en mycket individuell faktor. Det är en intrinsic motivation och 

där individens egen vilja eller ”dröm” står i fokus (Gill 2005). I Maslow’s Hierarchy of 

Needs beskrivs motivationsfaktorn som konstnärers möjlighet att leva på sitt intresse 

eller fotbollsspelarens förmåga att bli proffs (Powell al et. 1984). På arbetsplatsen är det 

dock mer möjligheten för individen att bli så bra eller duktig på sitt jobb som möjligt. 

Med andra ord att arbetstagaren känner att denna person har allt det som behövs för att 

utmana sig själv och utveckla sig själv till den nivå som denna individ har förmågan att 

uppnå. (Powell at el. 1984) 
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 Teori Förklaring av 
koncept 

Nyckelord for motivation 

Maslow’s Hierarchy 
of Needs 

 
 

Maslow’s Hierarchy of 
Needs är uppbyggd i 
fem olika steg. 
Principen är att det 
nedre stegen måste 
tillfredsställas innan 
man kan gå till nästa 
nivå. Inte mer än en 
nivå kan således 
motivera samtidigt. 
Samt att det endast är 
när behovet inte 
tillfredsställs till fullo 
som det motiverar 
individen. 

 
 

Steg ett  
• Lön 
• Arbetsplats 

Steg två 
• Jobbsäkerhet 
• Anställningsförmåner  

Steg tre 
• Tillhörighet bland kollegor, 

chefer och kunder 
Steg fyra 

• Befordran 
• Självkänsla 
• Uppskattning 

Steg fem 
• Självförverkligande 
• Utmanande arbete 
• Kreativitet 

 
Hertzberg’s Two-
Factory Theory 

 

Hygiene factors – 
Dessa faktorer kan 
endast skapa ett 
missnöje hos 
arbetaren. Skalan går 
från noll missnöje till 
högt missnöje. 
Faktorerna kan således 
inte motivera 
individen.  

 

• Företagets Policy 
• Anställningsförmåner 
• Lön 
• Arbetsförhållanden 
• Kollegor 
• Ledning 
• Jobbsäkerhet 
• Status 

 

Hertzberg’s Two-
Factory Theory 

 

Motivators – Enligt 
Hertzbergs är det dessa 
faktorer som kan 
motivera individer. 
Dessa punkter går från 
noll missnöje till hög 
uppskattning för sitt 
arbete. 

 

• Erkännande 
• Arbetets natur 
• Befordran 
• Ansvar 
• Prestation 
• Användning av kompetens 
• Utveckling av kompetens 

 

Maccoby’s four R’s 
of Motivation 

 

Michael Maccoby´s 
forskning om 
motivation har lett 
fram till en teori där 
fyra stycken faktorer 
eller mekanismer som 
han tycker att chefer 
eller ledare bör ha i 
åtanke när det gäller 
att engagera sina 
anställda. 

 

Responsibilities  
• Meningsfullt arbete 
• Personliga värderingar 
• Förmågan att påverka 

Relationships 
• Kollegor och chefer 
• Framföra nya idéer 

Rewards 
• Erkännande och uppskattning 

Reason 
• Intention till arbete 
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• Stolthet och nytta 
 

Extrinsic Motivation 
 

Extrinsic motivation 
grundar sig i 
motivation som 
kommer chefen. Det 
kan vara uttalat beröm, 
bonusar eller liknande. 
Motivationen kan 
också grunda sig från 
hot om konsekvenser 
om man inte gör det 
man ska.  

 

Externa faktorer,  
Från chef: 
 

• Belöningar 
• Beröm 
• Bonus 
• Straff 

 

Intrinsic Motivation Intrinsic motivation 
kommer från 
individens inre. Det 
vill säga att personen i 
fråga egna vilja till att 
driva sig till handling. 

 

Interna faktorer: 
• Tillhörighet 
• Bidra till skillnader 
• Bidra till förbättringar 
• Utmanande arbete 

 

PSM Public Social 
Motivation 

 

En form av intrinsic 
motivation där 
individen ser till mer 
än sitt eget och 
organisationens 
intresse för att bidra 
till samhället i stort. 

 

•  Samhälle 
• Medmänniskor 
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3. Metod 

Vilken typ av metod som valts för denna studie kommer presenteras i detta avsnitt. Även 

hur tillvägagångssättet för att samla in materialet samt vilken forskningsdesign som 

använts kommer beskrivas. 

3.1 Vetenskapliga ställningstaganden  
Hur studien har genomförts beror på vad som ansetts som godtagbar kunskap och det 

som rör epistemologi. Med epistemologi så menas det ”läran om kunskap” och det har 

två olika synsätt som är positivism och hermeneutik. Syftet att skilja mellan dessa två 

synsätt är för att visa hur den sociala verkligheten har studerats från författarnas sida. 

(Bryman & Bell 2013)  

Johansson-Lindfors (1993) styrker skillnaden mellan det hermeneutiska synsättet 

och det positivistiska synsättet och hon menar på att de kan skilja sig helt när det gäller 

vetbarhets- eller verklighetsuppfattningar. Dessa skillnader kan ha en stor roll när det 

gäller fördomar både från forskarens sida, men även från de som ska bedöma 

undersökningen. (Johansson-Lindfors 1993) 

Det första synsättet som är positivism innebär att naturvetenskapliga metoder ska 

användas även när man studerar den sociala verkligheten och det som är kunskap är det 

vi kan bekräfta via våra sinnen. Positivism har framför allt ett deduktivt synsätt som 

innebär att teorin ska generera hypoteser som kan mätas, men den har också ett 

induktivt synsätt som innebär att forskarna samlar in fakta som sedan gör att de uppnår 

kunskap. Enligt positivismen så ska undersökningen och vetenskapen också vara 

objektiv. Det andra synsättet som är hermeneutik eller tolkningsperspektivitet innebär 

att naturvetenskapliga metoder inte ska användas för att studera den sociala verkligheten 

och forskaren är subjektiv i undersökningen. Hermeneutiken har ett induktivt synsätt 

som innebär att det är resultaten från undersökningen som generar teorin istället för att 

det är teorin som genererar resultatet som det deduktiva synsättet står för. Varför det 

även heter tolkningsperspektivitet är för att de resultat som forskaren kommer fram till 

uppkommer genom att försöka få en förståelse hur individernas sociala verklighet är 

genom att tolka hur individerna som studeras uppfattar och upplever deras verklighet. 

(Bryman & Bell 2013) 

Den positivistiska och den hermeneutiska synen har ytterligare skillnader eftersom 

den positivistiska forskaren har ett förklarande fokus i sin studie, det vill säga, han eller 
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hon vill förklara en människas beteende. Den hermeneutiska forskaren däremot vill 

förstå en människas beteende och gör detta i den sociala verkligheten där de utvalda 

aktörerna lever och på så sätt försöker få en förståelse hur de upplever sin verklighet. 

Dessa två epistemologiska synsätt är viktiga att ta hänsyn till eftersom valen av dem ger 

sedan riktning längre fram hur undersökningen kommer att se ut. (Bryman & Bell 2013) 

Denna undersökning kommer att ha en hermeneutisk syn. Även om undersökningen 

till en början genomfördes genom att samla in relevant teori om området som skulle 

studeras, vilket innebär en positivistisk syn, så föll valet ändå på ett hermeneutiskt 

synsätt. Anledningen till detta är att vi ville söka en förståelse vad det är som motiverar 

nyexaminerade poliser. Denna förståelse kommer sedan att bygga på egna tankar och 

idéer från de personer som kommer att intervjuas. Så att vi sedan kan tolka och försöka 

förstå hur de upplever den sociala verklighet som de lever i. Med tanke på detta och att 

målet med undersökningen grundar sig på att söka en förståelse vad det är som 

motiverar nyexaminerade poliser, så känns det mest lämpligt att ha en hermeneutisk 

syn. 

Ett annat ställningstagande som forskare måste ta hänsyn till och som utgör en grund 

för den fortsatta studien är frågan om hur de ser på världen och det som rör ontologi.  

Ontologi eller ”läran om det varande”, rör frågor om sociala entiteters natur eller art. 

Det viktiga är om dessa sociala entiteter är objektiva där de sociala aktörerna har en 

yttre verklighet eller om det handlar om deras handlingar och uppfattningar och är 

därmed konstruktioner. (Bryman & Bell 2013) 

Det finns två ontologiska ståndpunkter och de är objektivism och konstruktionism.  

Objektivism innebär och anser att sociala företeelser är oberoende av aktörerna, som gör 

att världen är skild från människan. Ett exempel på hur objektivismen ser på en 

organisation är att de inte påverkas och är oberoende av samhällets lagar och regler och 

hittar på sina egna istället. Konstruktionismen anser däremot att sociala företeelser och 

dess mening kommer till stånd och påverkas av aktörerna och därmed så är inte världen 

skild från människan, utan de hör ihop. (Bryman & Bell 2013) 

Även om vi som forskare tror på att varje individ upplever och tolkar saker och 

situationer annorlunda, som mer är åt ett konstruktionistiskt synsätt, så kommer vi trots 

detta, ha ett objektivistiskt synsätt i denna undersökning. Anledningen till att 

undersökningen kommer ha ett objektivistiskt synsätt är för att vi kommer att söka 

mönster från respondenternas svar till teorierna vi använt för söka en förståelse för vad 
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som motiverar nyexaminerade poliser. Därigenom tar vi hjälp med redan existerande 

teorier för att kunna svara på vårt syfte. 

Genom att jämföra respondenternas svar på vad som motiverar dem med existerande 

motivationsteorier kan vi på så vis påvisa eventuella mönster och likheter med de teorier 

som redan finns. Vi hittade då både motivationsfaktorer hos nyexaminerade poliser som 

stämde överens med de existerande teorierna men också faktorer som inte stämde lika 

bra överens med dem. Då det är dessa mönster vi kommer att forma denna studie på är 

det lämpligt att denna studie kommer att ha objektivism som ontologisk ståndpunkt.  

3.2 Forskningsansats 
Teori och empiri har ett förhållande mellan varandra. Detta förhållande kan däremot 

skilja sig åt beroende på de tre olika typer av synsätt som finns, vilka är deduktion, 

induktion och abduktion. Det förhållande som är den mest vanliga är det deduktiva 

synsättet. Här är det teorin som styr forskningen utifrån de teorier som forskarna samlat 

in och fått kunskap ifrån eller vad de redan vet och har för kunskap inom det ämne som 

de studerar. Detta ska sedan deduceras till antingen en eller flera hypoteser som sedan 

ska prövas med en empirisk granskning. Eftersom det har med mätning och prövning att 

göra så tenderar den positivistiska synen att förhålla sig till det deduktiva synsättet. 

(Bryman & Bell 2013)  

Det andra förhållandet som är induktion kan beskrivas som att det är omvänt jämfört 

med det deduktiva synsättet. Istället för att teorin genererar hypoteserna eller resultatet i 

forskningen som den gör genom det deduktiva synsättet, så innebär det induktiva 

synsättet att det är med hjälp av observationer och forskningens resultat som sedan 

genererar teorin. Dessa teorier som genereras med hjälp forskningens resultat sker 

genom tolkning, vilket innebär att det induktiva synsättet är kopplat till den 

hermeneutiska synen. (Bryman & Bell 2013) 

  Det tredje förhållandet mellan teori och empiri är abduktion. Detta synsätt har 

ingen fast koppling som det deduktiva och induktiva, utan fungerar mer som en 

blandning av dessa. Varför detta synsätt finns är just på grund av det kan vara svårt att 

begränsa sig till en fast koppling mellan teori och empiri. Till exempel om man har en 

positivistisk syn och därmed ett deduktivt synsätt, så är det ofta väldigt svårt att följa en 

linjär linje där teori samlas in för att sedan testa och pröva hypoteser utan att 

omformulera de teorier som ligger till grund för hypotesprövningen. Det sist nämnda 

innebär ett induktivt synsätt och med andra ord är det en blandning mellan det 
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deduktiva och induktiva som abduktion står för.  Det är viktigt för forskarna att välja 

vilket av synsättet som man vill använda eftersom detta påverkar undersökningens 

slutsatser längre fram. (Bryman & Bell 2013)  

Enligt Johansson-Lindfors, (1993) så spelar dessa synsätt väldigt stor roll när det 

gäller de angreppssätt som forskaren kommer att använda sig utav och huruvida han 

eller hon kommer att se på den empiri som de får in som sedan kan ses som 

undersökningens verklighet. 

Kunskapen eller snarare kännedomen om att motivation var en viktig faktor för att 

underlätta det arbete som man håller på med fanns hos oss forskare innan studien 

påbörjades. Denna kunskap och kännedom har framför allt byggts på egna erfarenheter 

när det gäller hur viktigt det är att vara motiverad för att uppnå de mål som finns vid 

olika aktiviteter. Däremot fanns där ingen kunskap om vad det är som motiverar 

nyexaminerade poliser och därmed har teori samlats in innan studien började för att få 

mer information om detta. Eftersom undersökningen till en början genomfördes genom 

att samla in relevant teori om området som skulle studeras, men att det sedan ledde till 

en hermeneutisk syn på grund av att resultaten kommer att bygga på att söka en 

förståelse och tolkningar, så känns det mest lämpligt att välja ett abduktivt synsätt. 

 

3.3 Forskningsmetod 
Inom metoden och dess frågeställningar så är det vanligt att forskare och författare 

oftast väljer mellan två olika typer av metoder för att samla den data som behövs för 

undersökningen. Dessa två typer av metoder är antingen en kvantitativ metod eller en 

kvalitativ metod.  Det som skiljer dem åt kan oftast grovt uttryckt beskrivas att den 

kvantitativa metoden använder mer siffror och kvantifiering av data som samlas in och 

analyseras till skillnad från den kvalitativa som använder mer ord och tolkar den data 

som samlas in och analyseras. (Bryman & Bell 2013)  

Johansson-Lindfors, (1993) är däremot försiktig vid denna skillnad och menar att 

insamlad data som samlats in på ett kvalitativt sätt kan även den räknas ut i analysen 

och kvantifieras. Skillnaden mellan en kvantitativforsking eller kvalitativforskning har 

haft en ständig diskussion genom åren och vilken som är bäst lämpad att använda. 

Enligt Johansson-Lindfors (1993) så är skillnaderna det deduktiva eller induktiva 

synsätt som forskaren har. En kvantitativ forskning används när forskaren har ett 

deduktivt synsätt och en kvalitativ forskning används när forskaren har ett induktivt 
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synsätt, men framför allt så anser hon att deras skillnader som helhet handlar om den 

forskningsstrategi som används. (Johansson-Lindfors 1993) 

Till denna studie så har valet landat på en kvalitativ metod. Det finns tre synsätt som 

stödjer användandet av en kvalitativ metod och som brukar skilja sig åt från den 

kvantitativa metoden. Det första synsättet är att en kvalitativ metod har ett induktivt 

synsätt och förhållandet mellan teori och empiri handlar om att resultaten genererar 

teorin och därmed är det inte teorin som styr forskningen. Den andra är att det är en 

hermeneutisk syn som används vid den kvalitativa metoden och forskarnas mål med 

undersökningen ska vara att försöka få en förståelse hur individernas sociala verklighet 

är genom att tolka hur individerna som studeras uppfattar och upplever deras verklighet. 

Den tredje är att den kvalitativa metoden har konstruktionism som en ontologisk 

ståndpunkt, där sociala företeelser och dess mening kommer till stånd och påverkas av 

aktörerna och därmed så är inte världen skild från människan, utan de hör ihop. 

(Bryman & Bell 2013) 

Även om studiens ställningstagande och synsätt inte helt stämmer överens med det 

som brukar stödja användet av en kvalitativ metod så ansåg vi att en kvalitativ metod 

trots detta var mest passande att använda. Eftersom undersökningen till en början 

genomfördes genom att samla in relevant teori om området som skulle studeras som 

ledde fram till ett abduktivt synsätt, så innebär det ett undantag vad den kvalitativa 

metoden står för. (Bryman & Bell 2013) Det abduktiva synsättet tar däremot inte helt 

avstånd från det induktiva synsättet, utan det kommer istället att bli både ett deduktivt 

och induktivt synsätt. Även om undersökningen har haft objektivism som ontologisk 

ståndpunkt, så har vi varit väldigt intresserade att höra våra respondenters värderingar 

och åsikter om vad det är som motiverar dem för att söka en förståelse vad det är som 

motiverar nyexaminerade poliser. Trots valet av ett abduktivt synsätt och objektivism 

som ontologisk ståndpunkt så föll valet ändå på en kvalitativ metod. Med tanke på att 

vårt syfte med denna studie har med att söka en förståelse att göra, så var det 

tillsammans med vårt hermeneutiska de mest avgörande faktorerna varför en kvalitativ 

metod använts för denna studie 
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3.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material  

3.4.1 Metod för datainsamling 
Det finns en del olika typer av insamlingsmetoder för en kvalitativ metod, men valet föll 

på att använda kvalitativa intervjuer. Datainsamlingen under denna studie kommer 

göras genom en semistrukturerad telefonintervju. Anledningen till att denna typ av 

intervju har valts är på grund av att först och främst så är en semistrukturerad intervju 

en av de insamlingsmetoder av data som används i en kvalitativ metod. Eftersom denna 

studie använder en kvalitativ metod så stod valet med att antingen välja mellan att 

använda en semistrukturerad intervju eller en ostrukturerad intervju. En ostrukturerad 

intervju är en annan vanlig insamlingsmetod av data som används i en kvalitativ metod. 

(Bryman & Bell 2013)  

Enligt Trost (2010) så ska forskaren vara försiktig när han eller hon använder ordet 

struktur och standardisering. Det kan till exempel handla om att frågorna är 

strukturerade för att hålla sig till undersökningens tema och att frågorna som ställs är 

öppna och därmed inte standardiserade (Trost 2010).  

I vårt fall så kommer våra intervjuer att följa en viss struktur så att inte 

undersökningen svävar ut för mycket, men där ordningsföljdens nödvändigtvis inte 

behöver följas. Frågorna som ställs kommer mestadels att vara öppna, vilket innebär att 

respondenterna har stor möjlighet att associera fritt i merparten av intervjun. Detta kan 

även leda till att vi som intervjuare har en möjlighet att ställa uppföljningsfrågor under 

intervjuns gång.  

Först var det även tänkt att genomföra dessa intervjuer som direkta intervjuer, det 

vill säga ansikte mot ansikte, men ändrades senare till telefonintervjuer, på grund av att 

det var väldigt svårt att få tillträde att intervjua poliserna på arbetstid med tanke på att 

de hela tiden var tvungna att vara tillgängliga när de arbetade.  

En semistrukturerad intervju innebär att frågorna som ställs är standardiserade. 

Denna intervju kan underlättas med en intervjuguide som hjälper forskarna att täcka det 

område eller tema som han eller hon är intresserade av, men däremot så kan 

ordningsföljden på frågorna ändras om forskaren känner för det. Denna typ av intervju 

ger också en möjlighet att ställa ytterligare frågor. En ostrukturerad intervju innebär att 

det inte finns några specialiserade frågor, utan forskaren som använder sig utav denna 

intervju följer enbart det tema som han eller hon tycker är relevant för studien. Annars 

är denna typ av intervju väldigt flexibel, där ingen ordningsföljd följs och de som deltar 
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brukar mer eller mindre få associera helt fritt på den eller de frågor som ställs. Det finns 

även en tredje typ av intervju, nämligen en strukturerad intervju. En strukturerad 

intervju kan ses som en engångsväg där den som intervjuar ställer färdiga frågor och 

planerade frågor den till som blir intervjuad. Dessa planerade frågor har även ett 

planerat frågeschema som intervjuaren inte får avvika ifrån. Varför det kan ses som en 

engångsväg är på grund av det är bara den som intervjuar som får information från den 

som blir intervjuad. Intervjuaren ger däremot inte någon information tillbaka. Denna typ 

av intervju är däremot mer vanligt förekommande i en kvantitativ metod på grund av 

dess exakthet och de förklaringar som forskaren vill ha ut från denna intervju. Därför 

valdes denna typ av intervju bort mer eller mindre omgående. (Bryman & Bell 2013) 

Det finns olika faktorer som forskaren kan tänka på om han eller hon inte har 

bestämt sig om de ska använda en semistrukturerad intervju eller ostrukturerad intervju. 

Om en forskare inte riktigt vet eller är osäker på den världsbild som den eller de som 

intervjuas upplever sin sociala miljö, så brukar den ostrukturerade intervjun väljas. Om 

forskaren däremot vet vad den vill fråga och inleder förhållandevis strukturerat och med 

ett tydligt fokus, så brukar den semistrukturerade intervjun väljas. Om det är fler 

forskare som är inblandade och om de på något viss vill jämföra deras svar, så brukar en 

semistrukturerad intervju väljas. Anledningen till detta är att forskaren kommer märka 

att det krävs någon form av struktur för att jämföra de olika fallen. (Bryman & Bell 

2013) 

Trots nackdelarna som talar emot semistrukturerade intervjuer jämfört med 

ostrukturerade intervjuer så har ändå den semistrukturerade intervjuns fördelar vägt upp 

dess nackdelar när det gällde valet att använda denna typ av intervju som 

insamlingsmetod av data för denna undersökning. Det som framför allt hade ett 

avgörande när det gällde valet av att använda en semistrukturerad intervju var att vi 

redan hade bestämt oss vad undersökningen och dess tema skulle handla om. Därför 

behövdes någon form av struktur i intervjun så att inte intervjun gled in på ett helt annat 

spår som i sin tur leder till att våra frågor inte blev besvarade. Samtidigt ville vi låta 

respondenterna kunna associera och svara någorlunda fritt och således föll valet på en 

semistrukturerad intervju tämligen naturligt för oss.  

En telefonintervju innebär att intervjuerna sker via telefon istället för att intervjuaren 

och respondenten träffas ansikte mot ansikte. Det finns en del fördelar med att använda 

sig av en telefonintervju jämfört med en direkt intervju. Den största fördelen med en 
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telefonintervju är att den är billigare och tar mindre tid eftersom intervjuaren och 

respondenten inte behöver bestämma någon plats var de ska träffas. Detta leder också 

samtidigt till att de inte riskerar att inte hitta var det är som de ska träffas. När intervjun 

sker via telefon så kan det även bli lättare för respondenterna att svara på känsligare 

frågor, som de kanske inte på samma sätt hade gjort om de träffat intervjuaren ansikte 

mot ansikte. Detta kan även innebära att respondenten inte blir påverkad av 

intervjuaren, som till exempel kön, ålder och etnisk bakgrund. (Bryman & Bell 2013) 

Enligt Denscombe (1998) så styrker han framför allt att fördelen med 

telefonintervjuer jämfört med ansikte mot ansikte är att dessa intervjuer är billigare och 

snabbare eftersom forskaren inte behöver åka runt och leta var respondenten finns 

någonstans. Han ser heller inga problem med de intervjuades ärlighet när man inte ser 

varandra ansikte mot ansikte, utan menar snarare att ärligheten är lika stor oavsett vilken 

typ av intervju som forskaren väljer. (Denscombe 1998) 

Att inte intervjuaren ser respondenten kan även leda till en av nackdelarna med en 

telefonintervju eftersom han eller hon inte ser respondentens miner, ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk. Intervjuaren kan därmed inte ställa följdfrågor som grundar sig på 

respondentens ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Intervjuaren kan heller inte se om 

respondenten verkligen har förstått frågan som ställs eller inte. En annan nackdel kan 

vara att en telefonintervju inte kan vara lika länge som en direkt intervju och en 

rekommendation är att de inte ska vara längre än 20-25 minuter. En annan viktig sak 

som forskaren och intervjuaren måste ha i åtanke är att det kan innebära tekniska 

svårigheter med att spela in en telefonintervju, vilket även kan leda till att det finns risk 

för störningar när intervjun spelas in. Detta kan innebära att de kanske behöver en 

speciell utrusning för att kunna spela in intervjun. (Bryman & Bell 2013)  

Trots nackdelarna som talar emot telefonintervjuer jämfört med direkta intervjuer så 

har ändå telefonintervjuns fördelar vägt upp dess nackdelar när det gällde valet att 

använda denna typ av intervju som insamlingsmetod av data för denna undersökning. 

Det som framför allt hade ett avgörande när det gällde valet av att använda en 

telefonintervju var på grund av att det var väldigt svårt att få tillträde att intervjua 

poliserna på arbetstid med tanke på att de hela tiden var tvungna att vara tillgängliga när 

de arbetade. Detta ledde till att det var väldigt svårt att få tag i dem och även få dem att 

ställa upp. Nackdelen med att det skulle behövas någon speciell utrusning eller teknik 

för att kunna spela in samtalen löstes genom att köpa en app som inte hade någon större 
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kostnad. Med hjälp av denna app kunde vi sedan smidigt och enkelt spela in våra 

intervjuer. Som nämnts innan så behövdes någon form av struktur i intervjun så att inte 

intervjun gled in på ett annat tema. Samtidigt ville vi låta respondenterna kunna 

associera och svara någorlunda fritt. På grund av att det dessutom var väldigt svårt att få 

tag i dem och få dem att ställa upp så föll således valet på en semistrukturerad 

telefonintervju tämligen naturligt för oss. 

 

3.4.2 Urval 
En kvalitativ metod används vid denna undersökning, vars syfte är att få en förståelse 

genom att tolka respondenternas värld hur de upplever den. Därför så är inte syftet på 

samma sätt som en kvantitativ metod att visa att undersökningen är representativt och 

generaliserbart. Att undersökningen inte ska vara representativ och generaliserbar 

innebär inte att valet av respondenterna inte är viktiga. Utan dessa respondenter eller 

urval måste väljas med omsorg så att forskaren mer eller mindre kan försäkra sig om att 

de är anpassade till den studie som görs på ett bra sätt. (Bryman & Bell 2013)   

En kvalitativ metod har inte som syfte att få en generell eller statisk bild över hur 

saker och ting är som en kvantitativ metod innebär. Däremot så underlättar det för 

forskaren att få in så mycket information som möjligt så att han eller hon får en större 

och bredare förståelse över det som studeras. Det sist nämnda innebär återigen att 

urvalet är viktigt, men även dess variationsbredd så att så mycket information som 

möjligt kan samlas in. En ytterligare sak som forskaren kan tänka på så att inte urvalet 

som väljs blir så likt som möjligt är att få en spridning i urvalet. Denna spridning är 

viktig eftersom olika respondenter upplever och tolkar sin verklighet och sociala miljö 

olika och därmed så kommer forskaren att få olika svar. Det som forskaren då kan ta 

hänsyn till är ålder, kön, position i arbetet, men även bakgrund och etniskt ursprung. 

Dessa faktorer eller variabler påverkar sedan hur de olika respondenterna upplever och 

tolkar den sociala miljö som de lever i. Det finns även en del begränsningar som 

forskaren måste ta hänsyn till och dessa kan till exempel vara pengar, tid, kunskap, men 

även kontakter. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer så kommer forskaren även märka 

att detta kommer påverka hur stort urvalet kommer att bli. (Bryman & Bell 2013)   

Urvalet som har valts för denna undersökning är ett avsiktligt urval och den innebär 

att forskaren själv väljer ut vilka som ska delta i undersökningen. Anledningen till detta 

är för att forskaren mer eller mindre kan säkerställa att de respondenter som deltar har 



 

 

	  

	  

 

34 

kunskap inom ämnet och därmed leder det till att det tema som är intressant för 

undersökningen lättare kan besvaras. (Johansson-Lindfors 1993) 

Även ett snöbollsurval har använts och det innebär att forskaren tar kontakt med en 

eller ett fåtal personer som är av intresse för undersökningen. Dessa personer tar sedan 

kontakt med ytterligare personer som är av intresse och sedan så är snöbollen i rullning. 

(Bryman & Bell 2013; Johansson-Lindfors 1993)  

Denscombe (1998) styrker även användandet av ett snöbollsurval i en kvalitativ 

forskning. Han menar att kvalitativa forskare brukar använda ett icke-sannolikhetsurval 

som innebär att urvalet inte är ett slumpmässigt urval, som en kvantitativ forskare oftast 

använder sig av. Han menar då att strategin med att använda ett icke-sannolikhetsurval 

för kvalitativa forskare innebär således att de urval som används brukar vara teoretiskt 

urval, subjektivt urval och snöbollsurval. (Denscombe 1998) 

För att på ett snabbare sätt få kontakt med relevanta personer på kort tid, så föll valet 

på att använda ett snöbollsurval, på grund av studiens knappa tid som sträcker sig under 

drygt två månader. Att de har den kunskap som krävs för denna studie är också viktigt 

och därför föll urvalet för respondenterna enbart på nyexaminerade poliser mellan 

åldern 20-30 år. På grund av dessa hänsynstaganden så föll valet på dessa två typer av 

urval eftersom vi ansåg att de lättare kunde hjälpa oss med att besvara vårt syfte som är 

att söka en förståelse vad det är som motiverar nyexaminerade poliser.  

3.4.3 Vald plats 
Eftersom de semistrukturerade intervjuerna gjordes via telefonintervjuer så fanns det 

inga speciella krav var vi som intervjuare eller de som intervjuades skulle befinna sig 

någonstans. Det enda kravet vi som intervjuare hade var att respondenterna som skulle 

intervjuas enbart skulle bestå av nyexaminerade poliser mellan åldern 20-30 år. 

Det avsiktliga urvalet som används, men framför allt med hjälp av våra kontakter 

som låg till grund för snöbollsurvalet, ledde fram till att den valda platsen där 

respondenterna arbetade var i områdena Lund, Malmö och Stockholm.  

 

3.4.4 Respondenter 
Med hjälp av våra kontakter och därmed det snöbollsurval som användes, samt det 

avsiktliga urval som innebar att vi delade in personer som vi ansåg vara lämpliga för 

denna studie så resulterade det som sagt i att det område som våra respondenter arbetade 

i var Lund, Malmö och Stockholm. De semistrukturerade telefonintervjuerna kunde 
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sedan genomföras var det passade bäst för både oss som intervjuare och den som blev 

intervjuad.  

Enligt Trost (2010) så brukar det variera mycket hur många respondenter som ska 

delta i en kvalitativ intervju, framför allt beroende på hur lång tid forskaren har på sig 

och vad som han eller hon anser lämpligt och tillräckligt för att få en förståelse av vad 

som studeras. Han anser att det viktigaste inte är hur många det är som blir intervjuade, 

utan den kvalitet och den information och detaljer som forskaren får ut av intervjun. I 

själva verket så kan till och med för många intervjuer leda till att det blir för mycket 

information för forskaren och därmed så kan allting inte tolkas på ett ordentligt sätt. 

Rekommendationen föll därför på att antalet respondenter skulle kunna vara mellan fyra 

till åtta stycken. (Trost 2010) 

Totalt så intervjuades fem nyexaminerade poliser, där respektive intervju varade 

cirka 20-25 minuter. Givetvis kan det alltid önskas att antalet respondenter skulle kunna 

vara större för att få en ytterligare bättre bild och söka förståelse vad det är som 

motiverar nyexaminerade poliser. Med tanke på de drygt två månader som studien 

sträcker sig under, men framför allt med tanke på hur svårt det var att få tag i poliser 

och få dem att ställa upp så kändes fem respondenter som ett lämpligt antal som vi var 

väldigt nöjda med. Anledningen till att det var de nyexaminerade poliserna själva som 

valdes att bli respondenter var på grund av att de ansågs sitta inne på den bredaste 

kunskapen inom det område som skulle studeras och vad de personligen tyckte 

motiverade dem. 

 

3.5 Tillvägagångssätt vid tolkning av empiriskt material 
Det finns olika tillvägagångsätt för att tolka empirin och den som används mest är en så 

kallad grundad teori. Målet med detta tillvägagångsätt är att generera en ny teori när 

undersökningen är klar. En grundad teori fungerar som så att datainsamlingen, analysen 

och den genererande teorin har ett nära samband. Forskaren ska under 

forskningsprocessens gång med hjälp av teori som härletts av data samla in denna teori, 

men även analysera detta på ett systematiskt sätt. Detta leder sen till en utveckling av ny 

teori, där insamlingen av data sker parallellt med analysen av den insamlade data som 

forskaren tagit fram. (Bryman & Bell 2013)  



 

 

	  

	  

 

36 

Grundat teori kan även grovt uttryckt ses som att skapa olika teorietiska modeller och 

begrepp som sedan revideras eller omformuleras parallellt med att ny kunskap växer 

fram under forskningsprocessens gång. (Guvå & Hylander 2003) 

Denna undersökning kommer inte att använda sig utav en grundad teori som 

tillvägagångssätt för att tolka det empiriska materialet. Det finns tre anledningar till 

detta och den första är att vi kommer att ställa empiri mot teori och det är en strategi 

som inte stämmer överens med en grundad teori. Den andra är att vi kommer att 

använda en semistrukturerad intervju, som innebär standardiserade frågor som grundar 

sig på teori och därmed stämmer inte denna heller överens med grundad teori. Den 

tredje är att vi inte har som mål med denna undersökning att generera en ny teori 

eftersom vi vill söka en förståelse vad det är som motiverar nyexaminerade poliser. 

(Bryman & Bell 2013) 

Denna undersökning kommer att analysera den data som samlats in genom att ställa 

den insamlade empirin mot de teorier som vi använt. För att operationalisera har vi i 

denna undersökning skapat en kodningsmall. Denna kodningsmall bygger på de teorier 

som vi använt oss utav och som också har varit ett teoretiskt ramverk för denna studie. 

Genom att i korta drag förklara konceptet om vad teorierna som vi använt innebär så har 

vi sedan tagit fram nyckelord som lyfter fram vad som är extra viktigt för motivationen i 

respektive teori. Med hjälp av dessa nyckelord så har vi sedan gjort frågor som är 

baserade på dessa nyckelord som vi sedan kommer att ställa till våra respondenter. Detta 

har vi gjort för att sedan lättare kunna operationalisera och kunna ställa den empiri som 

vi fått in mot de teorier och det teoretiska ramverket som studiens analys och slutsatser 

sedan kommer att byggas på.  

De teorier som vi använt och som vi känt varit mest relevanta har sedan varit en 

grund i vår uppsats som har tagit upp olika motivationskriterier som forskning har visat 

om vad det är som motiverar anställda i en organisation. Vi har sedan tagit ut nyckelord 

som vi sedan byggt våra frågor på i våra intervjuer.  

På så sätt har detta inneburit att vi har bildat en uppfattning eller kanske till och med 

en fördom om vilka typer av motivationsfaktorer det är som motiverar anställda i en 

organisation innan vi intervjuade våra respondenter. Däremot ville vi kolla om dessa 

teorier stämde överens med våra respondenter när det gäller vilka motivationsfaktorer 

det är som motiverar nyexaminerade poliser.  
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Frågorna som vi valt ut till intervjuerna baserades till viss del på de teorier eller snarare 

de nyckelord som vi tagit ut som vi kände var de mest relevanta till dessa teorier som vi 

använt oss utav. Däremot så var inte frågorna ledande genom att frågorna bara bestod 

utav dessa nyckelord. Utan vi höll dem så pass öppna så att respondenterna med deras 

subjektiva tolkningar kunde svara på hur de upplever de olika situationerna som de 

lever och arbetar i och framför allt vad det är som motiverar dem i deras yrke. Dessa 

subjektiva tolkningar från våra respondenter har varit avgörande för oss eftersom de har 

hjälpt oss när vi ville söka en förståelse vad det är som motiverar nyexaminerade 

poliser.  

Så analysen och tolkningen har skett genom att ställa empiri mot teori och vi har 

sedan tolkat detta till stor del genom att se om empirin och teorin stämmer överens eller 

inte. Det framgår därmed i analysen om empirin och teorin har stämt överens, men även 

om de inte gjort det.  

Baserat på våra respondenters subjektiva tolkningar om vad det är som motiverar 

dem så tolkade vi det som att teorierna som vi använt oss utav till stor del stämde 

överens med deras svar. Vår slutliga tolkning i slutsatsen blev därmed mer eller mindre 

en sammaställning som vi gjorde utifrån våra respondenters svar om vad det var som 

motiverar dem i sitt arbete, vilket även hjälpte oss med att besvara vårt syfte som var att 

söka en förståelse i vad det är som motiverar nyexaminerade poliser.  

 

Teori Förklaring av 

koncept 

Nyckelord for motivation Frågor 

Maslow’s 
Hierarchy of 
Needs 

 

Maslow’s Hierarchy of 
Needs är uppbyggd i 
fem olika steg. 
Principen är att det 
nedre stegen måste 
tillfredsställas innan 
man kan gå till nästa 
nivå. Inte mer än en 
nivå kan således 
motivera samtidigt. 
Samt att det endast är 
när behovet inte 
tillfredsställs till fullo 
som det motiverar 
individen. 

 

Steg ett  
• Lön 
• Arbetsplats 

Steg två 
• Jobbsäkerhet 
• Anställningsförmåner 

Steg tre 
• Tillhörighet bland 

kollegor, chefer och 
kunder 

Steg fyra 
• Befordran 
• Självkänsla 
• Uppskattning 

Steg fem 
• Självförverkligande 
• Utmanande arbete 

Varför blev du 
polis? 

 
Hur ser du på dina 
mål och planer för 
din framtida tid 
inom polisen? 

 
Vad är den 
viktigaste 
motivationsfaktorn 
för dig för att nå 
dessa mål? 
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• Kreativitet 
 

Hertzberg’s 
Two-Factory 
Theory 

 

Hygiene factors – 
Dessa faktorer kan 
endast skapa ett 
missnöje hos arbetaren. 
Skalan går från noll 
missnöje till högt 
missnöje. Faktorerna 
kan således inte 
motivera individen.  

 

• Företagets Policy 
• Anställningsförmåner 
• Lön 
• Arbetsförhållanden 
• Kollegor 
• Ledning 
• Jobbsäkerhet 
• Status 

 

Vad är det som kan 
få dig att känna dig 
mindre motiverad 
med ditt jobb? 

 

Hertzberg’s 
Two-Factory 
Theory 

 

Motivators – Enligt 
Hertzbergs är det dessa 
faktorer som kan 
motivera individer. 
Dessa punkter går från 
noll missnöje till hög 
uppskattning för sitt 
arbete. 

• Erkännande 
• Arbetets natur 
• Befordran 
• Ansvar 
• Prestation 
• Användning av 

kompetens 
• Utveckling av 

kompetens 
 

Vad anser du är 
viktigast för dig för 
att du ska känna dig 
motiverad på ditt 
jobb? 

 

Maccoby’s 
four R’s of 
Motivation 

 

Michael Maccoby´s 
forskning om 
motivation har lett 
fram till en teori där 
fyra stycken faktorer 
eller mekanismer som 
han tycker att chefer 
eller ledare bör ha i 
åtanke när det gäller att 
engagera sina 
anställda. 

 

Responsibilities  
• Meningsfullt arbete 
• Personliga 

värderingar 
• Förmågan att påverka 

Relationships 
• Kollegor och chefer 
• Framföra nya idéer 

Rewards 
• Erkännande och 

uppskattning 
Reason 

• Intention till arbete 
• Stolthet och nytta 
 

Hur känner du dig 
när du tycker att du 
gjort ett bra arbete? 

 
 

Blir du motiverad 
när du känner att du 
gjort ett bra arbete? 

 
 

När du gjort ett bra 
arbete hur vill du att 
detta ska bemötas 
från andra för att du 
ska bli motiverad för 
att göra ett lika bra 
arbete igen?  

 

Extrinsic 
Motivation 

 

Extrinsic motivation 
grundar sig i 
motivation som 
kommer chefen. Det 
kan vara uttalat beröm, 
bonusar eller liknande. 
Motivationen kan 
också grunda sig från 
hot om konsekvenser 
om man inte gör det 
man ska.  

Externa faktorer,  
Från chef: 

 
• Belöningar 
• Beröm 
• Bonus 
• Straff 

 

Vad kan andra göra 
för att höja din 
motivation? 
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Intrinsic 
Motivation 

 

Intrinsic motivation 
kommer från 
individens inre. Det vill 
säga att personen i 
fråga egna vilja att 
driva sig till handling. 

 

Interna faktorer: 
• Tillhörighet 
• Bidra till skillnader 
• Bidra till 

förbättringar 
• Utmanande arbete 
 

Vad kan du själv 
göra för att höja din 
motivation? 

 
Föredrar du att 
andra motiverar dig 
eller att du gör det 
själv eller både och 
varför? 

 

PSM Public 
Social 
Motivation 

 

En form av 
intrinsic motivation där 
individen ser till mer 
än sitt eget och 
organisationens 
intresse för att bidra till 
samhället i stort. 

 

• Samhälle 
• Medmänniskor 
 

Vad anser du är det 

viktigaste med dina 

arbetsuppgifter som 

närpolis som 

samtidigt gör så att 

du blir motiverad? 

 

3.6 Kvalitetsmått 
De två viktigaste kvalitetsmåtten som används i en kvantitativ metod är reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och frågan är om resultaten från 

undersökningen skulle bli detsamma om samma undersökning skulle göras på nytt eller 

om detta resultat har påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Validitet 

handlar om slutsatserna som görs i en undersökning hänger ihop eller inte och om 

måttet som används för ett begrepp verkligen mäter det begrepp som det handlar om. 

(Bryman & Bell 2013).   

Reliabilitet och validitet kommer inte att användas som kvalitetsmått i denna 

undersökning. Anledningen till det är först och främst att dessa kvalitetsmått är 

dominerande när en kvantitativ metod används.  Eftersom vi kommer att använda en 

kvalitativ metod så känns inte dessa kvalitetsmått lämpliga. Validiteten kan inte 

användas på grund av att dess huvudsyfte är att mäta, vilket inte en kvalitativ metod 

handlar om. Reliabiliteten och om undersökningens resultat skulle bli detsamma om 

någon annan gör det kan bli svårt att genomföra. Att intervjua poliser och använda 

samma typer av intervjufrågor som vi använt oss av går i och för sig att använda. 

Däremot med tanke på att semistrukturerade telefonintervjuer även kan tillåta ytterligare 

frågor och subjektiva tolkningar från respondenterna och från oss som intervjuar, så blir 

det svårt för andra forskare att få exakt samma resultat. En annan anledning till att vi 
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inte ville använda validitet och reliabilitet är att de gör så att resultaten i undersökning 

kommer visa en korrekt eller riktig bild hur den sociala verkligheten ser ut (Bryman & 

Bell 2013).  

Enligt Johansson-Lindfors (1993) så menar hon att man som forskare som använder 

reliabilitetsmått och validitetsmått bör ha en positivistisk syn eller 

verklighetsuppfattning eftersom dessa mått visar den ”verkliga” verkligheten.  

Med tanke på att vårt hermeneutiska synsätt som denna studie grundar sig på där 

människor tolkar den sociala verkligheten på olika sätt, så strider detta mot den korrekta 

eller riktiga bild som validiteten och reliabiliteten vill visa. På grund av detta så passar 

inte validitet och reliabilitet som kvalitetsmått för denna undersökning.   

Två kvalitetsmått som används inom kvalitativa studier är trovärdighet och äkthet. 

Dessa kvalitetsmått kommer även att användas i denna studie. Trovärdighet innehåller 

fyra stycken faktorer som forskaren ska tänka på. Den första är tillförlitlighet och den 

innebär att forskaren måste se till att de är trovärdiga i andras ögon och därmed de 

respondenter som studeras. Detta innebär att forskaren ska följa de regler som finns när 

de genomför en forskning, samt att respondenterna ska få tillgång till den information 

som behövs så att de med säkerhet vet att forskaren har uppfattat det som sagts om 

deras verklighet på ett rätt sätt. Den andra är överförbarhet och den innebär att 

resultaten ska kunna användas in en annan miljö och detta underlättas om resultaten 

beskrivits noga. Den tredje är pålitlighet och den innebär att alla faser i 

forskningsprocesserna ska redogöras och vara tillgängliga, där ett granskande synsätt 

används från forskarens sida. Den fjärde och sista är en möjlighet att styrka och bekräfta 

och detta innebär att forskaren ska vara objektiv i sina värderingar. Med andra ord 

innebär detta att undersökningens slutsatser inte ska låta påverkas av forskarens 

teoretiska inriktning eller egna värderingar. (Bryman & Bell 2013)  

Äkthet innehåller sju stycken faktorer som forskaren ska tänka på. Den första är 

rättvis bild och den ställer sig frågan om undersökningen ger en rättvis bild av de 

tolkningar och åsikter som respondenterna står för. Den andra är ontologisk autenticitet 

och den ställer sig frågan om undersökningen hjälper respondenterna att få en bättre 

förståelse i den sociala miljö och situation som de lever i. Den tredje är pedagogisk 

autenticitet och den ställer sig frågan om respondenterna med hjälp av undersökningen 

kan få en bättre förståelse eller bild hur andra människor upplever saker och ting i den 

miljö de lever i. Den fjärde är katalytisk autenticitet och den ställer sig frågan om 
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respondenterna kan få en större möjlighet att ändra sin situation med hjälp av 

undersökningen som gjorts. Den femte är taktisk autenticitet och den ställer sig frågan 

om respondenterna med undersökningens hjälp fått bättre möjlighet när det gäller att 

vidta de åtgärder som krävs. Den sjätte är respondentvalidering och den innebär den 

process som forskaren använder för att visa de färdiga resultaten för de som deltagit i 

undersökningen, så att de sedan kan bekräfta att de uppgifter som finns med är rätt. Den 

sjunde och sista är triangulering och den innebär att vid studiet av sociala företeelser så 

använder forskaren sig av mer än en datakälla eller metod. (Bryman & Bell 2013)   

Vi var väldigt noga med att vara trovärdiga i vår undersökning för de respondenter 

som vi skulle intervjua. Telefonintervjuerna kunde genomföras på valfri plats både från 

oss som intervjuare, men även från den som blev intervjuad och därmed kunde man 

själv välja ut en lugn miljö, så att det inte skulle finnas någon risk för att vi skulle bli 

störda under intervjun. På grund av telefonintervjuernas valfrihet när det gällde var de 

kan äga rum så blir det lättare för båda parterna att skapa en hemtrevlig och mysig 

känsla som man själv trivdes med. Med tanke på detta men även genom att följa den 

etiska principen att alla respondenter var anonyma när det gällde att nämna deras namn 

och där respondenterna även fick ta del av undersökningens information, så kände vi att 

vi var tillförlitliga. Vi var noga med att beskriva resultaten så utförligt som möjligt. 

Även om våra respondenter var anställda och tillhörde områdena Lund, Malmö och 

Stockholm, så kände vi ändå att resultaten kunde överföras till andra miljöer på grund 

av vår noggrannhet i de resultat som beskrivits. En annan anledning till att vi anser att 

undersökningen kan överföras är på grund av att det inte gjorts så många studier i 

Sverige när det gäller vad det är som motiverar nyexaminerade poliser. De anställda 

poliserna i Lund, Malmö och Stockholm utgör heller inga speciella eller unika typer av 

poliser, utan kan ses som ”vanliga” typer av poliser i landet. Vi var också noga med att 

försöka visa en så klar och tydlig redogörelse som möjligt i alla faser i 

forskningsprocessen, så att vi kunde bli så pålitliga som möjligt. Vi försökte också vara 

så objektiva som det bara gick, så att respondenterna sedan skulle kunna styrka och 

bekräfta det som skrivits i slutsatserna. Eftersom vi studerar ekonomi, så är 

polisområdet relativt nytt område för oss och därmed så minskade problemet med att 

låta påverkas av egna värderingar. 

När det gäller äktheten i vår undersökning så var det framför allt tre faktorer som vi 

kände att vi mötte kriteriet på. Först och främst så var vi noga med att undersökningen 
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skulle visa en rättvis bild när det gällde våra respondenters åsikter om vad det är som 

motiverar dem. För att det skulle bli så rättvis bild som möjligt så transkriberade vi alla 

intervjuerna. Denna transkribering användes sedan så att en stor del av vår empiri skulle 

kunna bestå av direkt citat från respondenterna för att på så sätt få en ytterligare rättvis 

bild i vår undersökning. När arbetet och studien sedan var klar så fick alla respondenter 

som deltagit tillgång till det färdiga resultatet. På så sätt kände vi att vi mötte kriteriet 

för pedagogisk autenticitet genom att var och en av respondenterna kunde ta del av hur 

deras kollegor i samma miljö uppfattade vad det var som motiverade dem. Med tanke på 

att respondenterna fick tillgång till hur resultatet blev så tyckte vi även att vi mötte 

kriteriet för respondentvalidering. Eftersom vårt syfte med denna studie är att söka en 

förståelse vad det är som motiverar nyexaminerade poliser så vill vi som forskare bara 

försöka få en förståelse av just detta fenomen om vad det är som motiverar dem och inte 

ge dem en lösning på hur de på något sätt ska kunna förbättra sin situation eller åtgärda 

sina problem. På grund av detta så kändes det mest lämpligt att dessa tre kvalitetsmått 

som handlar om äkthet var relevanta att möta för denna studie. 

 

3.7 Etiska överväganden 
Som forskare är det viktigt att arbeta med och ta hänsyn till de etiska regler och 

principer som finns under deras forskning. Dessa regler brukar var fem stycken och den 

första regeln som en forskare måste följa är informationskravet. Informationskravet 

innebär att respondenterna som deltar i undersökningen måste få tillgång till och få reda 

på undersökningens syfte. Den andra är samtyckeskravet och den innebär att 

respondenterna måste veta att den undersökning som de ska delta i är frivillig och kan 

därmed avbrytas när de vill. Den tredje är konfidentialitets- eller anonymitetskravet och 

den innebär att uppgifterna om respondenterna ska vara anonyma, vilket innebär att 

andra obehöriga personer inte ska kunna ta del av deras personuppgifter. Den fjärde är 

nyttjandekravet och den innebär att de uppgifter som samlas in under undersökningen 

får endast användas till undersökningens eller forskningens mål och ingenting annat. 

Den femte och sista regeln är falska förespeglingar och den innebär att ingen falsk 

information om undersökningen får ges ut till respondenterna. (Bryman & Bell 2013) 

Enligt Diener och Crandall (1978) så delar de in etiska överväganden i fyra stycken 

huvudprinciper. Den första är skada för deltagarnas del och den innebär att 

undersökningar kan leda till sämre självkänsla, stress, hinder för utveckling eller till och 
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med fysisk skada för respondenterna. För en kvalitativ undersökning så kan det bli 

problematiskt när det gäller konfidentialitets- eller anonymitetskravet eftersom det finns 

en risk att personer, platser och organisationer kan identifieras. Den andra är brist på 

samtycke och den innebär att respondenterna som deltar ska under hela 

forskningsprocessen få en fullständig information om vad undersökningen handlar om. 

Detta kan exempelvis handla om att respondenterna klart och tydligt ska få information 

innan intervjun sätts igång om den ska spelas in eller inte och de ska därmed också ge 

sitt godkännande till detta. Den tredje är intrång i privatlivet och den innebär att 

forskaren måste tänka på att han eller hon inte gör intrång när det gäller att studera 

respondentens privatliv, utan ska visa respekt för detta. Den fjärde och sista principen är 

falska förespeglingar och den innebär att forskaren inte får ge ut falsk information eller 

undanhålla någon information för respondenterna under forskningen. Skulle detta 

eventuellt ske under forskningsprocessen så måste forskaren ge en klar och tydlig 

förklaring för respondenterna när undersökningen är klar. (Diener & Crandall 1978) 

Även Denscombe (1998) styrker att etiska överväganden är viktiga för forskaren att 

ta hänsyn till. Han delar in dem i tre principer som alla överensstämmer och styrker de 

etiska överväganden som nämnts ovan. Den första är att skydda deltagarnas intressen 

och som innebär att forskaren inte ska utsätta de som deltar i undersökningen för att de 

på något sätt ska riskera att lida för att vara med i undersökningen. Den andra är att 

forskare ska undvika oriktiga framställningar och falska förespeglingar och innebär att 

forskaren förväntas arbeta på ett respektfullt och öppet sätt samt att vara ärlig under 

undersökningen. Den tredje är att deltagarna ska ge informerat samtycke och den 

innebär att det alltid ska vara frivilligt om människor vill delta eller inte. På grund av 

detta så ska de ha tillgång till tillräcklig information så att de kan avgöra om de vill vara 

med eller inte. Med andra ord så får det aldrig vara något tvång från forskaren att 

människor måste vara med att hjälpa till med undersökningen som görs. (Denscombe 

1998) 

Vi var väldigt noga med att följa dessa etiska överväganden och vi började med att 

möta informationskravet genom att ge dem information om vad undersökningen 

handlade om. Vi berättade sedan för dem att det var en frivillig intervju och att de även 

kunde avbryta intervjun om de blev obekväma och kände att de hade ångrat sig 

angående deras deltagande. På så vis mötte vi även samtyckeskravet och innan intervjun 

började så frågade vi även dem om det gick bra att intervjun spelades in, vilket det 
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lyckligtvis gjorde för samtliga. Konfidentialitets- eller anonymitetskravet mötte vi med 

att samtliga respondenter var anonyma vid namn och att ingen annan skulle få tillgång 

till detta material. Eftersom vi använt oss utav ett snöbollsurval så visste våra 

kontaktpersoner vilka respondenterna var, däremot så fick de personerna inte tillgång 

till svaren från intervjuerna. Eftersom respondenterna gått med på att delta i 

undersökningen, att de fått tillgång till all information om vad undersökningen handlade 

om, samt att dessa kontaktpersoner sedan inte fick tillgång till svaren från intervjun, så 

anser vi att vi mötte konfidentialitets- eller anonymitetskravet. De enda som fick 

tillgång till svaren var respondenterna själva, så att undersökningens äkthet skulle få en 

så rättvis bild som möjligt. För att möta nyttjandekravet så var vi också tydliga med att 

intervjuerna bara skulle användas för forskningens skull och ingenting annat. Vi som 

forskare och studenter hade inget intresse av att hänga ut de respondenter som deltog, 

utan vårt intresse var helt enkelt att söka en förståelse vad det är som motiverar 

nyexaminerade poliser. Med tanke på detta så var vi heller inte intresserade av att göra 

intrång och påverka respondenternas självkänsla eller framtida karriärsutveckling till det 

sämre, vilket vi var väldigt noggranna med att respektera. Vi ville därför inte gräva i 

deras i privatliv, samt undanhålla information om vad undersökningen skulle handla 

om. Därmed så anser vi att vi även mötte kraven för intrång i privatlivet och falska 

förespeglingar.  

  

3.7 Källkritik  
Informationen och de teorier som hämtats in under studien har varit vetenskapliga 

artiklar, kurslitteratur och polisens hemsida för att på så sätt få så trovärdiga och 

pålitliga teorier som möjligt. Kritisk granskning av innehållet har även lett till att några 

teorier som inte känts relevanta har tagits bort. Insamling av data och teorier har 

mestadels varit på engelska, vilket kan innebära en risk att innehållet kan ha översatts på 

ett felaktigt sätt eftersom engelska inte är vårt förstaspråk eller modersmål. För att 

undersökningen eller styckena i metoden inte ska vara alltför vinklade, så har det 

försökts så gott det bara går att använda minst två källor som styrker det som har 

skrivits. Även detta innebär att trovärdigheten och pålitligheten för undersökningens 

information och teorier stärks ännu mer. 
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3.8 Sökord 
Motivation theory 

Motivation in Public Sector 

Motivation Police 

Exentric motivation 

Intrinsic motivation 
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(http://polisen.se/Om-polisen/Organisation) 

4. Empiri 

I detta avsnitt kommer en sammanställning av resultaten från intervjuerna att 

presenteras. Den kommer skrivas med stöd av citat för att läsaren ska få en god inblick 

i hur respondenterna har uttryckt sina åsikter. 

4.1 Empirisk bakgrund 

4.1.1 Polisens organisation 
På polisens hemsida, polisen.se, så finnar man att det finns 

drygt 28 000 anställda inom polisen och med tanke på det 

så är de en av de största statliga verksamheterna i Sverige. 

Polisen i Sverige har ett nationellt polisväsende och det är 

under justitiedepartementet som detta polisväsende lyder.  I 

Sverige så är polisen indelad i en central och en lokal nivå 

och som framgår av bilden så består polisen av 

Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter och Statens 

kriminaltekniska laboratorium. (Polisen 2014) 

Den centrala nivån inom polisen är 

rikspolisstyrelsen och den fungerar som en 

förvaltningsmyndighet som övervakar och har tillsyn över polisen i landet. Regeringen 

väljer ut rikspolischefen och det är denna person som har yttersta ansvaret för polisen 

och dess verksamhet. Det finns ett polisdistrikt som utgörs inom varje län. 

Polisverksamheten och dess område som varje polisdistrikt utgör ansvaras av en 

polismyndighet. Länspolismästaren är titeln för den person som är chef inom 

polismyndigheten och denna person finns i var och en av de olika polismyndigheterna. I 

polisens organisation så finner man även ett opartiskt expertorgan, vilket är statens 

kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det är här som man kollar igenom och försöker 

hitta spår från de olika brottsplatserna åt rättsväsendets myndigheter. För att hitta dessa 

spår så gör man olika laboratorieundersökningar. (Polisen 2014) 

Av de brott som begås så är det merparten av dem som sker lokalt och de som då 

jobbar tillsammans är polismyndigheten tillsammans med kommunen och andra som 

har sysselsättning i området, som tillexempel företag, eller de som bor där. Om brotten 

sker på en mer nationell nivå som berör hela landet så blir det en fråga som mer hamnar 
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på Rikspolisstyrelsens bord. De samarbetar då med flera organisationer och 

myndigheter. (Polisen 2014) 

4.1.2 Ny organisation 2015 
På polisen.se så kan man se att sedan 2010 så har polisorganisationskommittén på 

uppdrag av regeringen gjort en utredning om en ny organisation. Det beslutades 2012 av 

Riksdagen att det skulle bli en enad polismyndighet. (Polisen 2014) 

Tanken är att det som tidigare var Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och 

Statens kriminaltekniska laboratorium, ska bilda en sammanhållen myndighet. Denna 

sammanhållning ska gå under namnet Polismyndigheten och ska gälla från och med den 

första januari 2015. Det kommer fortfarande att finnas ett huvudkontor som leds av en 

rikspolischef. Polisen ska sedan delas in i olika polisregioner. Polismyndigheten ska 

även innehålla en nationell operativ avdelning och statens kriminaltekniska 

laboratorium. (Polisen 2014) 

Nuvarande rikspolischefen i Sverige Bengt Svensson säger så här på polisens 

hemsida om den omorganisation som sker:  

”Jag ser flera fördelar med den nya Polismyndigheten. Gränserna suddas ut, det blir 

lättare att samarbeta och vi får bättre förutsättningar att utnyttja specialresurser.”  

(Polisen 2014) 

 

4.1.3 Polisens arbetsmetoder 
På polisen.se så kan man hitta en grundlig beskrivning av polisens arbetsmetoder. Av de 

drygt 28 000 som är anställda inom polisens organisation så är cirka 20 000 poliser och 

8000 civilanställda. (Polisen 2014) 

Där finns en del arbetsuppgifter som polisen har i uppdrag att utföra, men först och 

främst är det att minska brottsligheten, upprätthålla lagen och öka samhällets trygghet. 

Två andra typer av uppdrag som polisen har är att skydda demokratin och försvara varje 

individs rätt att få uttrycka sina åsikter. Varje anställd inom polisen har en värdegrund 

som de ska följa. Där finns tre specifika ledord som denna värdegrund innehåller och 

den första är att de ska vara engagerade, där man ska ha respekt och ta ansvar för deras 

uppgifter och där de lägger stor vikt i allas lika värde. Den andra är att de ska vara 

effektiva och den innebär att det fokuseras mycket på resultat och ett samarbete som ska 

vara i ständig utveckling. Det tredje ledordet är att de ska vara tillgängliga och den 

innebär inte enbart att de ska vara tillgängliga för allmänheten, men även för varandra. 
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Att vara tillgänglig för allmänheten och varandra innebär att de måste vara flexibla, 

hjälpsamma och stödjande. (Polisen 2014) 

Ordningspolisen och kriminalpolisen är de två stora delar som organisationen brukar 

vara uppdelad i, där de sedan kan inrikta sig på olika typer av specialinriktningar i 

respektive del.  Polisens vardag ser inte likadan ut för alla. Det som har störst betydelse 

hur ens polis vardag ser ut beror givetvis på vilken typ av tjänst den enskilda polisen 

har, men även vilket område de tillhör och arbetar i. Beroende på vilket uppdrag man 

får som polis styrs främst genom det behov som finns hos verksamheten. (Polisen 2014) 

De som arbetar inom ordningspolisen, arbetar oftast i yttre tjänst. Ordningspolisens 

eller närpolisens roll är att vara tillgänglig och synlig i samhället. De arbetar i uniform 

och deras tillgänglighet och synlighet är till för att upptäcka och förebygga brott eller 

andra störsmoment för att skapa en säkerhet i den allmänna ordningen. Detta innebär 

således att hantera olika typer av brott, men även att ta emot samtal från människor när 

de slagit 112, där polisens uppgift är att hjälpa dessa människor som befinner sig i nöd. 

Det som krävs av de poliser som är ordningspolis i yttre tjänst är då framför allt 

engagemang, handlingskraft och flexibilitet. Även om mycket arbetstid går åt till att 

patrullera till fots eller i bil och att vara ute, så spenderar ordningspoliser med yttre 

tjänst en hel del inomhus framför datorn.  Anledningen till det är för att en stor del av 

deras arbetstid går åt till en stor mängd utredningsåtgärder som kan vara att ta föremål i 

beslag, ta upp anmälningar eller göra förhör. För att deras dokumentation ska bli så bra 

som möjligt så krävs det en stor noggrannhet. Tillgängligheten som är ett av polisens 

ledord innebär att ordningspoliser med yttre tjänst måste finnas tillgängliga dygnet runt. 

Detta innebär året om och med tanke på det så är det inte ovanligt att de jobbar nätter, 

helger och röda dagar. (Polisen 2014) 

De som arbetar inom kriminalpolisen, som är den andra stora delen inom polisens 

organisation, arbetar med att utreda redan anmälda brott. Det som de främst arbetar med 

då är brott som kallas mängdbrott. Det som klassas som mängdbrott är skadegörelse, 

stölder, bedrägerier, misshandel och inbrott. Det som främst ingår i deras 

arbetsuppgifter vid dessa brott är att förhöra de som är misstänkta för brottet, 

målsäganden som blivit utsatta, men även de vittnen som kanske har sett något. Arbetar 

man som utredare inom polisen så är uppgiften båda att hålla i förhöret, men han eller 

hon har också som uppgift att anteckna det som sägs. Det som krävs av de poliser som 

är kriminalpoliser är noggrannhet, opartiskhet och lyhördhet. På grund av att deras 



 

 

	  

	  

 

49 

uppgift är att lösa de brott som är anmälda, så innebär detta också att de måsta kunna 

hantera och utläsa bevis eller spår som har styrkts eller säkerställts från 

övervakningskameror, kriminaltekniker eller andra beslag. De har även hand om en del 

administrativa uppgifter och saker som rör kontaktförbud. Att vara tillgänglig är också 

något som kriminalpoliser måste ta hänsyn till och det är inte ovanligt att de jobbar 

helger, kvällar och röda dagar. (Polisen 2014)  
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4.2 Vad som motiverar nyexaminerade poliser 

4.2.1 Lön 
När det gäller lönebilden för polisen är det en stående synpunkt att det inte är en stor 

motivationsfaktor. Ingångslönen ligger strax över 21’000 SEK i månaden. Då alla 

respondenter påvisar att det inte är bra betalt menar de också att mer pengar inte hade 

motiverat dem ytterligare. Intervjuperson 1 är den enda respondenten som tycker att en 

ökad lön skulle motivera en något mer. Dock handlar denna löneutveckling mer om ett 

signalvärde från cheferna och rikspolisstyrelsen att poliserna är värda det. Respondent 4 

påtalar också att polisen inte har ett motiverande lönesystem. Däremot är 

löneutvecklingen från polis till chef väldigt stor. Detta var ett mål för intervjupersonen 

att nå och då var också den ökade lönen en del av motivationen. Trots att lönen inte är 

så hög för poliser, så var det ingenting som påverkade dem för att sluta att arbeta som 

polis i framtiden. När de fick frågan varför de ville bli polis så svarade en respondent 

följande: 

”Jag ville ha något jobb som är lite mer än bara för min egen skull, alltså jag kan ju 

jobba med vad som helst och dra in en massa pengar, men då är ju det lite egoistiskt 

och liksom bara för mig, jag gör ingenting för någon annan.” (Intervjuperson 3) 

4.2.2 Jobbsäkerhet, anställningsförmåner och arbetets natur 
Alla respondenterna gick från sin aspirant, det vill säga sin 6 månaders introduktion, till 

att få en anställning. Således var det ingen som varit arbetslös en dag efter studierna. 

Detta är givetvis något väldigt tryggt och förmånligt för just denna bransch. Det är dock 

något som man tar för givet och reflekterar därför inte över det som en stor förmån för 

alla. På frågan hur fort det gick att få arbete efter examen svarade en respondent: 

”Eh, ja det gick ju på en gång, det är ju liksom ja, det får man per automatik kan 

man väl säga.” (Intervjuperson 5) 

Ett annat svar var: 

”Men, där finns ju platser för alla, så att säga, så det är så fint.” (Intervjuperson 1) 

Man påvisar också att där finns väldigt många möjligheter att gå vidare inom polisen. 

Alternativen är många och möjligheten till att få andra tjänster var något som bidrog till 

motivationen. Här lyfter också en av respondenterna fram möjligheten till 

internutbildning. Denna person var intresserad av att utbilda sig till helikopterpolis 

vilket polisen hade som mål att bli: 
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 ”Ja det är en två årig utbildning som man går, två och ett halvt tror jag till och med 

att den är, uppe i Göteborg, så utbildas man då, och då får man eh, man behöver alltså 

inte ha någon form av sådan utbildning i grunden, utan man får allting av polisen, 

pilotutbilding och pilotcertifikat och hela köret så att säga.” (Intervjuperson 2) 

Polisyrket är ett omväxlande arbete som alla stryker under. Detta är en bidragande 

faktor till varför många blev poliser. Spänningen att alla dagar kan se annorlunda ut gör 

att man blir mer motiverad och trivs med sitt jobb. Möjligheten att röra sig ute i 

samhället och träffa människor är också en sida av jobbet som många utav 

respondenterna tycker är en trivselfaktor. 

”Jag tror att först så var det en liten form av viljan att inte sitta bakom ett skrivbord 

hela livet liksom, utan jag ville ut och göra saker, jag ville liksom träffa, och ha ett 

omväxlande yrke speciellt. Eh, inte riktigt samma sak varenda jäkla dag, det tror jag 

hade knäckt mig alltså.” (Intervjuperson 2) 

En faktor som de intervjuade personerna tycker sänker motivationen är när man inte 

har rätt verktyg eller fungerande verktyg för att utföra sina jobb. Man känner en 

frustration och kanske ibland också en besvikelse över arbetet i dessa situationer. Till 

exempel har man under de senaste åren haft problem med avrapporteringssystemen 

vilket har försvårat arbetsuppgiften. 

”Eh sen så är det nu alla de här ”klydden” med avrapporteringssystemen som vi 

har haft de senaste åren, eh det har ju också gjort så att många har blivit mindre 

motiverade för att det har varit ett stort arbetsmiljöproblem liksom det som man har 

kunnat skriva på en kvart innan har tagit en och en halv timme för att inte systemen har 

fungerat.” (Intervjuperson 1) 

Samma person menar också att ett fungerade avrapporteringssystem hade gjort att 

han eller hon blivit mer motiverad för att det hade underlättat deras arbete.  

Att rätt verktyg eller arbetsstöd saknas för att hantera sitt jobb är något som också 

har väckt missnöje hos respondenterna och är något som har påverkat motivationen 

negativt:  

”Ja, det är, vad ska man säga, det är när man tycker att man inte får rätt verktyg 

asså, när man inte får rätt arbetsstöd eller rätt saker att hantera sitt arbete.” 

(Intervjuperson 4) 
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Åtaganden som polisen har som de själva känner inte är polisiära är något som gör att 

de blir mindre motiverade. En respondent berättade om sina tankar om att poliser 

hämtar berusade personer för att föra dem till sjukhus: 

”Nä, det är mer att man känner att man skulle kunna ha viktiga alltså, att man har 

viktigare saker att göra tillexempel där man får jobb som man inte tycker är polisiärt. 

Man kan tycka att det är viktigare att komma, man kan tycka att det är vårdens 

uppgifter tillexempel att hämta berusade personer. Eh, och då är det, det som man 

känner sig omotiverad inför, när man åker på sånt här. Man kan känna att varför ska 

jag göra det här jag tycker att jag har ett viktigare uppdrag än att åka och hämta en 

överförfriskad person. Och om det går ut en misshandel nu då finns ju inte jag 

tillgänglig för att jag skjutsar en människa till sjukhuset, det är väldigt, väldigt 

omotiverande. Men om det bara är så kallat att någon har druckit för mycket alkohol 

och behöver, det är ju en vårdlag. Då ska ju den till sjukhus, det kan ju någon annan 

sköta.” (Intervjuperson 4) 

4.2.3 Kollegor och Chefer 
Alla poliser vi intervjuade poängterade att kollegor och chefer har en mycket viktig roll 

för deras motivation. Man har gemensamt att man önskar feedback från båda parter. Då 

våra respondenter är unga och relativt nya som poliser önskar man mycket feedback för 

att kunna utveckla sig och växa in i rollen. Man menar att kollegor och ledningen 

påverkar en både på ett positivt och negativt sätt. Lika mycket som en kollega kan bidra 

till ens motivation kan denna också sänka den genom en sämre attityd. Då feedbacken 

mellan kollegor är frekvent önskar många att mer skulle komma från cheferna än vad 

det gör. 

“Allra helst vill man ju att chefen och sånt där ska uppmärksamma givetvis, men 

kollegor emellan uppmärksammar ofta gärna varann att bra jobbat eller jag hörde att 

ni gjorde så, jag hörde att ni hade gjort det där.” (Intervjuperson 4) 

En annan svarar: 

“Nä, men feedback är väl bra oavsett, jag vill ha feedback oavsett om jag gör ett bra 

eller dåligt jobb, det kan jag tycka saknas lite inom polisen.” (Intervjuperson 1) 

Sämre ledarskap lyfter respondent 5 fram genom att säga: 

“Och man kan påverkas väldigt mycket av kanske en chef alltså dåligt ledarskap 

eller man har haft en eh, har en mindre bra kollega som man kanske åker med.” 

(Intervjuperson 5) 
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På frågan, vilka faktorer som bidrog till motivation svarade samma person: 

“Bra ledarskap, bra kollegor sen så tror jag väl egna alltså, mina egna mål och det 

jag vill uppnå alltså, det jag vill uppnå med mitt jobb och vara en bra polis liksom och 

strävan där utefter och det är ju mitt driv.” (Intervjuperson 5) 

Som polis arbetar de väldigt nära kollegorna vilket gör att de har extra stor inverkan 

på dem. Vissa respondenter understryker också att polisyrket är speciellt och svårt för 

utomstående och förstå sig på. Detta bidrar till att kollegorna får en stor roll i att avlasta, 

stötta och hjälpa en i tillvaron.  

”Det känns liksom inte som att eh, är det någon i vårt avlånga land som faktiskt 

uppskattar det man gör. För jag tror inte att Svensson är så, många inom Svensson är 

inte riktigt insatta med allt vad vi sysslar med.” (Intervjuperson 2) 

Samma person lyfter också då fram vikten av kollegornas förståelse och support 

”Oh ja, och man kan väl säga så här vi inom polisen där också det blir ju någon 

form av speciellt eh, man får ju en speciell relation till sina kollegor så klart och man är 

ju väldigt eh, det blir ganska så, utan att det misstolkas, men ganska intim relation så 

ju.” 

Personen fortsätter med: 

”Eh, man är med om mycket jobbiga händelser och man delar väldig mycket med 

folk som man kanske inte känner så personligt i övrigt, men på jobbet gör man och 

givetvis så eh, så blir man ju jävligt motiverad när man får höra från kollegor att de 

tycker att man gjort ett bra jobb liksom.” (Intervjuperson 2) 

 

4.2.4 Bidra till förbättringar och nytta 
Detta ämne var genomgående bland respondenterna. Inte bara att man ville bidra till 

nytta i sitt yrke utan ofta var det också en anledning till att man blev polis. Man har en 

slags inre vilja av att göra skillnad och utföra ett arbete som kan hjälpa andra personer 

och i vissa fall också leda till ett bättre samhälle.  

Svar på varför man ville bli polis: 

”Eh, men det är någonting jag velat göra ganska länge. Också lite klyschigt så här 

att man, ja men vill göra någon form av skillnad.” (Intervjuperson 3) 

Även respondent 1 uttrycker viljan att hjälpa andra individer. 

”Nä men på något sätt så vill man väl vara med att påverka och kunna hjälpa och 

sen så är det jävligt fräckt ju” (Intervjuperson 1) 
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En viktig del i deras roll som polis som de understryker är att bemöta de personer som 

blivit utsatta för någon form av brott på ett bra sätt. Att förbättra organisationen och 

synen på poliser var också en drivande faktor. Man vill förbättra individers syn på 

polisen som poliserna känner är ofta vinklad till ett mer negativt perspektiv. Detta 

blandas med en stolthet till yrket och en känsla av ansvar för organisationen. Som svar 

på frågan om man kan känna ett visst ansvar för organisationen och människors syn på 

polisen i stort, fick vi svaret: 

“Ja gud ja, snarare det än mer sig själv, att man känner att man representerar 

någonting och att man är, att det är det viktigaste alltså, min roll i det här jätteviktigt 

för människors syn på polisen och för att jag måste förmedla det som jag tycker att 

polis Sverige ska står för och att man har en vilja att förändra kanske människors syn 

på det eller att, inte förändra men att de ska ha en bra bild av polisen och då är det 

jätteviktigt vad jag gör och hur jag är.” (Intervjuperson 5) 

Att många ingripanden och anmälningar inte leder till fällande domar samt att vissa 

arbetsuppgifter är svåra att se resultatet i leder till en viss negativ motivation. När då 

detta inte är fallet och man kan få ett ”kvitto” på sitt arbete tar man därför extra vara på 

detta och motiveras extra mycket. 

“Det är det som motiverar dig lite grand att när man gör ett bra jobb och känslan 

av det, tillexempel om man har gripit någon eller om man har löst något eller om man 

har gjort någonting, det är väldigt motiverande och många brukar säga att det här 

lever man på i några veckor ungefär, så brukar man säga.” (Intervjuperson 4) 

En annan individ hade också arbetserfarenheter inom den privata sektorn. Även om 

respondenten då också lade mycket vikt på ett väl utfört arbete tyckte denne också att 

det skiljer sig till ansvaret som polis. Man arbetar med ”viktigare” parametrar enligt 

respondenten i denna sektor. 

“För att då jobbade jag på ett finansbolag eller fondbolag och då handlade det om 

människors pengar och det är jätteviktigt det också självklart, men mitt ingripande eller 

mitt agerande där var inte, kunde inte handla mellan liv och död, vilket det faktiskt kan 

göra vart jag är nu.” (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 2 som jobbade som närpolis, hade som standard att försöka besöka en 

skola med jämna mellanrum för att hjälpa ungdomar och förbättra deras syn på polisen. 

I denna uppgift hittade respondenten också motivation då detta skulle kunna resultera i 

en skillnad och förbättring. 
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”Däremot, så förhoppningen och min förhoppning och min motivation ligger ju i att 

ungdomarna som jag stannar och snackar med i ett par minuter där och säger, tja läget 

och alltså vad gör ni idag liksom så. Det kommer resultera i att de får en positiv bild av 

polisen under sin uppväxt och när de blir vuxna sen och att det bibehålls så att säga.     

Eh, men det blir ju aldrig ett konkret resultat som jag kan ta på, men motivation ligger 

liksom i något jävligt abstrakt där någonstans.” (Intervjuperson 2) 

  

4.2.5 Erkännande och Uppskattning 
Som polis anser man som sagt att lönen inte är en speciellt stor motivationsfaktor. 

Många gånger hade personerna kunnat söka sig till ett arbete med högre inkomst än den 

de har inom polisväsendet, men väljer ändå att inte göra det. Man påstår också att där 

inte finns några speciella motivationsverktyg som provision eller liknande.  

“Eh, man har egentligen ingen sån här, man har ju ingen så här motivationsfaktor 

om man tänker om man har jämfört med andra ställen man har arbetat på eller, man 

har ingen liksom, man har ingen provision, det är inte att man, det är inte välbetalt det 

är hårda arbetstider, det finns ingenting sånt som är motiverande.” (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 1 nämner även individuella lönesättningar inom polisen 

“Men eh, nä jag skulle inte säga, det är klart att de som sätter ens löner så att säga 

det är ju bra om de uppskattar vad man gör, för det skulle resultera i hehe högre lön, 

inte för att vi har det så inom polisen eh, individuella lönesättningar är ju inte direkt det 

vi håller på med.” (Intervjuperson 1) 

Då dessa belöningssystem saknas blir också uppskattningen och erkännandet en mer 

abstrakt handling. Mycket handlar det om att kollegor och chefer, som nämnts tidigare, 

ska ge feedback och beröm. Däremot lyser det fram att det är just erkännandet och 

uppskattningen som är en väldigt stor drivkraft hos polisen.  

”Det är ju lite som jag sade att det blir uppmärksammat, nu behöver det ju inte vara 

liksom, banderoller och ballonger i hela stationen. Utan det räcker ju att någon som 

har, ja som kan det här liksom och säger att det var ett bra jobb och att man, och de 

som har koll verkligen tycker att det är bra. Då växer man ju själv.” (Intervjuperson 3) 

Parallellt med att viljan till att göra nytta löper också viljan att få uppskattning och 

erkännande för sin prestation. 
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“När jag gör ett bra jobb när man kan känna att man har på något vis bidragit till 

någonting som kanske gjort en förändring i det lilla eh, då är det väl att man ska bli 

sedd i det.” (Intervjuperson 5) 

Det är inte bara kollegor och chefer som man tycker denna uppskattning och 

erkännande ska komma ifrån. Man påvisar att denna respons gärna får komma från 

andra håll också som civila individer ute i samhället.  

“Och sen så med hjälp ifrån kollegor och bekräftelse från chefer och från ja, 

klienter eller vad man ska kalla det, så blir man ju mer motiverad.” (Intervjuperson 5) 

I svaren är detta den parameter där alla tillfrågade är rörande överens om dess 

betydelse. Det är klart en av de absolut viktigaste motivationsfaktorerna och något som 

alla vill ta del av. Man tycker att man ska kombinera sina egna drivkrafter med 

erkännande från andra kollegor och chefer.  

“Ja, men där väl en blandning ju, att andra uppskattar ens jobb och tycker att man 

är duktig, det gör ju lättare för en själv att motivera sig själv.” (Intervjuperson 1) 

Samma person betonar också vikten i erkännandet genom att säga: 

“Är det ingen som ser en, så finns man ju inte.” (Intervjuperson 1) 

På samma sätt som erkännandet och uppskattningen efterfrågas ser man mönster 

bland respondenterna på brist av erkännande och uppskattning. Detta lyfter man fram 

genom att poängtera medias negativa och många gånger felaktiga syn på poliser. Denna 

framtoning minskar motivationen och bidrar till en viss känsla av hopplöshet till yrket.  

“Det finns en hel del faktorer som gör en mindre motiverad och det främsta tycker 

jag är väl, alltså motståndet mot polisen och, det märks kanske inte direkt när man 

jobbar, utan det är väl mer runt omkring i media och sådana, i sådana delar då där det 

skrivs mycket, vad ska man säga, nackdelar om vårt yrke och att, gör man fel så får 

man höra det och gör man rätt så får man också höra det så att säga, men det oftast på 

en, med en negativ klang. Känns det som och det eh, och det kan vara jävligt 

omotiverande på många sätt. Man tappar väl kanske lite hoppet.” (Intervjuperson 2) 

4.2.6 Självförverkligande 
I två av intervjuerna hade de tillfrågade tydliga mål på vad de ville göra. Dessa mål 

kombinerade deras privata intressen med deras arbete. Intervjuperson 2 ville som sagt 

utbilda sig till helikopterpolis så pilot var något personen hade velat vara sedan länge. 

Intervjuperson 3 hade liknande mål men då som hundförare då individen hade ett stort 

hundintresse.  
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I övrigt var utveckling en återkommande motivationsfaktor. Man har en genomgående 

vilja att utvecklas och bli så bra som möjligt på sitt jobb. Som sagts tidigare är 

feedbacken viktig i detta sammanhang för att individerna ska kunna utveckla sin 

kompetens inom sitt arbete.  

Som nämnts tidigare är därför också vissa brister i arbetssättet en faktor som kan stå i 

vägen för en högre motivation. Samtidigt belyser man också att det finns stora 

möjligheter inom polisväsendet och många vägar att gå för att utveckla sig själv och sin 

roll.  

”Det behöver ju inte vara att man får beröm utan snarare att man kanske får en 

alltså, en utmaning och en stimulans i, att man utvecklas i det man gör ständigt. I form 

av att man lär sig alltså, det är ju det som också är, tycker jag också är fantastiskt med 

det här yrket att man lär sig saker hela, hela tiden och att man hela tiden blir bättre och 

att man hela tiden utmanas i sina kunskaper och i en vilja att vilja lära sig mer och 

finns det då liksom en eh, människor runt omkring en som på något vis uppmuntrar det 

eller hjälper en med det i form av kanske utbildningar eller en form av bara eh, för en 

tid för reflektioner eller tid för utveckling så är det, är väl det som gör det för mig i alla 

fall att man vill, att motiveras till att göra bättre saker.” (Intervjuperson 5) 
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5. Analys 

I analysavsnittet kommer resultatet från intervjuerna tolkas och flätas samman med 

teorierna vi använt. Man kommer på detta sätt tolka resultatet med hjälp av teorierna 

för att kunna fastställa vilka som stämmer bra överens med de olika teorierna.  

5.1 Vad som motiverar nyexaminerade poliser 

5.1.1 Lön 
Lönen till poliser är relativt låg vilket några av respondenter också påpekade. Då några 

tyckte att lönen skulle kunna höjas, påtalade man också att detta inte var en stor 

motivationsfaktor. En låg lönebild inom branschen är något de är medvetna om redan 

innan de söker till polishögskolan vilket också kan vara anledningen till att lönen inte är 

en avgörande faktor i deras arbete. Man har helt enkelt sökt till yrket på andra 

premisser. Intervjuperson 1 är egentligen den enda som lyfter fram ett missnöje över 

den låga lönen. Samtidigt säger personen att mer pengar inte nödvändigtvis hade 

motiverat han eller hon mer. Det handlar mer om att man ska få en form av 

uppskattning genom en löneökning och indirekt säga att man är värd pengarna och gör 

ett viktigt jobb.  

Den låga lönen är dock fortfarande ingen parameter som fått någon av de tillfrågade 

att fundera på att söka till ett annat jobb. Detta kan delvis bero på att lönen inte är ett 

stort fokus bland poliserna, men också att möjligheten att söka en annan tjänst inom 

polisen med högre lön finns.  

Enligt Maslow’s Hierarchy of Needs är lön, på arbetsmarknaden, det första och mest 

grundläggande behovet. Detta då lönen ska betala vårt boende, mat och förnödenheter. I 

brist av lön blir det enligt teorin en motiverande faktor. Däremot kan man tolka det som 

att, även om att lönen är relativt låg, så är den inte så pass låg att man har problem att 

försörja sig. Enligt Maslow’s Hierarchy of Needs är lön då inte heller en stor 

motivationsfaktor, vilket också stärks av respondenterna. (Powell at el. 1984) 

Då lönen kommer från organisationen och ledningen blir det därför också en 

extrinsic motivaton, något som kommer externt (Deci & Ryan 2000). Enligt Hertzberg’s 

Two-Factor theory kan inte lönen motivera en anställd utan bara skapa ett missnöje vid 

en för låg lönesättning (Maidani 1991). Detta visar sig också då man uttrycker ett visst 

missnöje angående lönen medan man också påvisar att det inte hade motiverats 

nämnvärt mer med högre lön. I så fall handlar det, som sagt, mer om att man via 
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lönesättningen visar sin uppskattning för polisernas arbete. Detta är något som 

Maccoby’s four R’s of Motivation också understryker, då man under rubriken rewards 

påtalar, att lönesättning kan ha en viss motiverande effekt men att det är själva 

uppskattningen och erkännandet till arbetstagaren som är den stora motivationsfaktorn 

inom rewards. (Maccoby, 2010) Således kan man påstå att samtliga teorier stämmer 

överens med respondenternas svar i denna undersökning.  

5.1.2 Jobbsäkerhet, anställningsförmåner och arbetets natur 
Något som respondenterna lyfter fram, som en parameter, som påverkar motivationen 

negativt är avrapporteringssystemet. Man berättar om ineffektiva avrapporteringssystem 

som gör jobbet långsamt vilket bidrar till en form av frustration i vissa fall. Även 

situationer där polisen känner att man inte har de verktyg som krävs för att utföra den 

tilldelade arbetsuppgiften, påverkar också arbetsmoralen negativt. Man menar att bättre 

system skulle bidra till arbetsmoralen och på så vis också en högre motivation.  

Arbetslösheten är inget som våra respondenter har fått känna av då samtliga har fått 

arbetet direkt efter utbildningen och ingen har egentligen varit arbetslös en dag mellan 

utbildning och arbetslivet. Detta skulle man kunna lyfta fram som en känsla av trygghet 

vad det gäller jobbsäkerhet inom branschen. Dock är det ingen av respondenterna som 

poängterar just detta som en motivationsfaktor eller som något man värdesätter 

nämnvärt. Detta tolkar vi som att man tar denna förmån för givet. Att man vet detta 

redan innan man söker till polishögskolan kan också bidra till att man inte uppskattar 

det lika mycket. Med tanke på polisutbildningens upplägg så gör man denna ”gallring” 

redan vid ansökandet till skolan, då alla antagna är garanterade jobb efter examen. 

Hertzberg’s Two-Factor Theory menar också att anställningsförmåner och jobbsäkerhet 

är hygiene factors vilket då också betyder att faktorerna inte kan motivera utan endast 

bidrar till att man inte är missnöjd med sitt arbete (Maidani 1991).  

Karriärmöjligheterna är också många, vilket respondenterna är positivt inställda till. 

Som sagt nämner en respondent sitt intresse till pilotyrket vilket kan kombineras med 

arbetet som polis genom yrket som helikopterpolis. En pilotutbildning till detta erbjuds 

där polisorganisationen står för alla kostnader. Maslow’s Hierarchy of Needs definierar 

detta som en form av självförverkligande vilket vi kommer återkomma till senare i 

analysen (Powell at el. 1984). 

 Något man också uppskattar mycket med sitt jobb är just möjligheten att ha ett 

aktivt och varierande yrke där man inte sitter på kontoret hela dagarna. Även känslan av 
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spänning och att man inte vet dagen innan hur morgondagens arbetsdag ska se ut var en 

återkommande positiv respons från respondenterna. Detta är däremot, till skillnad från 

jobbsäkerhet och anställningsförmåner, en motivator i Hertzberg’s Two-Factor Theory. 

Med andra ord så kan denna parameter motivera individen och göra att de är nöjda med 

sitt jobb vilket också vi kan se i svaren från våra respondenter. (Maidani 1991) 

Dock menar respondenterna att systemen, arbetssätten och bristande verktyg ibland 

tolkas som sämre, vilket också leder till en mindre negativ inställning till arbetet. Man 

berättar att vissa ärenden som man inte tycker är speciellt polisiära har samma effekt. 

Då dessa faktorer är hygiene factors kan dessa inte motivera, men däremot minska 

missnöjet om de förbättras (Maidani 1991). Faktorerna är externa vilket man också hör 

på respondenterna då det ofta målar upp problemen som att det inte finns mycket att 

göra åt dem, utan snarare något man helt enkelt får acceptera.  

5.1.3 Kollegor och Chefer 
Kollegornas och chefernas roll är något alla respondenter betonar en stor vikt i. Man 

tycker det är en stor fördel med kollegor man kommer bra överens med, och prioriterar 

en god kommunikation med cheferna. Att Hertzberg’s Two-Factor Theory säger att 

detta är en hygiene factor som endast kan sänka motivationen är något som inte 

respondenternas svar stämmer överens med (Maidani 1991). Respondenterna menar att 

kollegor kan sänka motivationen men även att de kan påverka motivationen positivt. 

Detta är i slutändan en tolkningsfråga då det är kollegornas feedback, stöttning och 

erkännande som motiverar den anställda. Kollegorna kan således motivera och kan 

sänka individens motivation beroende på deras agerande.  

Då polis är ett speciellt yrke med begränsad insyn i från allmänheten blir kollegorna än 

mer viktiga enligt respondenterna. Poliserna själva berättar att de uppfattar att 

allmänheten inte riktigt förstår sig på deras arbetsroll och yrke och kollegorna blir 

därför de man vänder sig till många gånger. Man får en känsla av en familjär 

tillhörighet inom väsendet då de arbetar nära sina arbetskollegor och delar med sig 

mycket av sina erfarenheter och synpunkter till varandra. 

En annan återkommande faktor som respondenterna har en hög prioritering till är 

feedback. Man vill få någon form av bekräftelse på vad som gjorts bra eller vad som 

kan göras bättre. Detta är återigen något som respondenterna känner att man får från 

kollegorna men dock inte i den utsträckningen man önskar av cheferna. Just feedbacken 

från chefer är enligt vissa respondenter en högre motivationsfaktor än feedbacken från 
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kollegorna. Detta då man då också syns högre upp i hierarkin.  

Då karriärmöjligheter eller befordran enligt Hertzberg’s Two-Factor Theory är en 

motivator skulle detta kunna vara anledningen till varför man värdesätter feedback från 

cheferna högre (Maidani 1991). I slutändan är det dessa personer som medverkar när ett 

sådant beslut ska tas. Även om chefernas agerande kan vara en motiverande faktor 

påvisar också respondent 5 att dåligt ledarskap är något som försämrar motivationen till 

viss del. Maccoby’s four R’s of Motivation stödjer också dessa svar då relationen mellan 

kollegor och chefer är viktig för att bli motiverad. Han säger också att en chefs bristande 

förmåga att lyssna påverkar motivationen negativt. (Maccoby 2010) Detta verkar som 

sagt också vara ett problem då respondenterna uttrycker ett missnöje av den bristfälliga 

feedbacken från chefer. 

Man skulle då kunna påstå att individer med mål att gå vidare i organisationen och i 

hierarkin värdesätter feedback mer än de som inte har dessa mål. Dock kan vi inte se 

detta mönster bland våra respondenter då viljan till feedback från chefer visar sig lika 

starkt bland de poliser som inte har en direkt befordran som mål. Då dessa punkter är 

externa klassificeras också dessa faktorer som extrinsic motivation (Deci & Ryan 2000).  

5.1.4 Bidra till förbättringar och nytta 
Viljan att bidra till förbättringar och nytta är en gemensam nämnare bland 

respondenterna. Hos merparten av de tillfrågade var det också just denna faktor som 

gjorde att de valde yrket. Det är också en genomgående parameter som alla nämner 

motiverar dem dagligen i sitt arbete. Man vill minska brottsligheten, förbättra 

allmänhetens syn på poliser och hjälpa alla inblandade i deras jobb. Med detta bekräftat 

kan man visa på att polisernas PSM är hög, och att man ofta utför sina uppgifter för att 

de ska gagna mer än en själv. Detta är viktigt för motivationen, då det ofta enligt 

poliserna, är svårt att mäta resultatet på dessa parametrar. Man får snarare lita på 

intentionen istället för att motivera sig på dessa grunder. Dessa motivationsfaktorer är 

således inre då det är individens egna värderingar och idéer som gör att man motiveras 

av att göra nytta och skillnad. Det är ingen tillfällighet att PSM är hög hos just poliser 

då dessa värderingar är ofta en parameter till valet av yrke. Man har alltså de 

värderingarna och synpunkter redan innan man har börjat med yrket. 

I samband med viljan att förbättra och göra nytta uttrycker också en utav 

respondenterna en viss stolthet i yrket. Just stolthet är något som Maccoby lyfter fram 

under reason. Då att stoltheten för yrket är något som har starka samband med 
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intentionen till yrket. Man vill göra bra ifrån sig samt man vill bidra till skillnad och står 

därför också bakom arbetsuppgifterna. (Maccoby 2010) 

Maccoby’s four R’s of Motivation lyfter också fram responsibilities, alltså ansvar som 

en motivationsfaktor (Maccoby 2010). Just ansvar är en stark parameter som alla 

respondenter styrker. Man känner ett ansvar att representera organisationen på bästa 

möjliga sätt, samtidigt känner man också ett stort ansvar för att hjälpa alla inblandade i 

diverse situationer. Poliserna vill inte bara nå höga resultat genom att bearbeta många 

fall, på effektivt sätt, utan man nämner också vikten i att behandla personer som utsatts 

för brott eller liknande med ett bra bemötande. Dels vill man göra detta för att på så vis 

förbättra bilden av poliser men också av rena humana skäl som omtanke för andra 

individer.  

Då möjligheten att bidra till förbättringar och nytta är en anledning till att man söker 

till yrket, blir denna parameter också väldigt viktig och grundläggande för polisers 

motivation. Precis som Hertzberg’s Two-Factor Theory argumenterar för så är ansvar 

och arbetets natur motivators. Det vill säga faktorer som kan leda till en ökad 

motivation bland de anställda. (Maidani 1991) Det visar sig också vara fallet bland de 

intervjuade poliserna i denna undersökning.  

5.1.5 Erkännande och Uppskattning 
Då man kan påvisa att förmågan att bidra till skillnad och förbättringar är något som 

driver poliserna samtidigt som det saknas bonussystem och individuellt lönesättning 

inom organisationen, blir erkännande och uppskattning en viktig motivationsfaktor. 

Respondenterna betonar denna motivationsfaktor markant och menar att det är 

erkännandet och uppskattningen som motiverar dem att fortsätta göra ett bra jobb. De 

har redan, som sagt, en inre vilja att göra ett bra jobb, både för sitt eget intresse men 

också för organisationen och personer i deras omgivning. För detta ser man ett tydligt 

mönster bland respondenterna att de vill få uppskattning för sitt arbete. Denna respons 

kan komma från många olika håll. Som tidigare nämnts, upplever man att kollegorna till 

stor grad ger kontinuerligt beröm till varandra medan man skulle önska det i större 

utsträckning från chefer och ledning.  

Uppskattningen och erkännandet behöver däremot inte komma från organisationen i 

sig utan är lika väl motiverande, om inte mer i vissa fall, när den kommer från externa 

aktörer som allmänheten och media.   
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Två av respondenterna betonar starkt, medias negativa bild av poliserna som något man 

tar väldigt hårt. Man beskriver det som en slags hopplöshet i arbetet då man känner att 

det man gör inte uppskattas. Ibland ifrågasätter man sig själv varför man utför jobbet 

när de blir utsatta för så mycket kritik och känner att de blir missförstådda i media. 

Detta är en form av negativt erkännande och uppskattning som nästan verkar vara en 

lika viktig faktor för att hålla en hög motivation som det faktiska erkännandet och 

uppskattningen. Med andra ord är bristen på erkännande och uppskattning en faktor till 

minskad motivation.  

Erkännande och uppskattning är enligt Hertsberg’s Two-Factory Theory en 

motivator. Detta betyder som sagt att faktorn kan höja motivationen men inte skapa ett 

missnöje av de anställda. Vi kan dock se ett missnöje när polisen upplever en brist av 

erkännandet och uppskattningen till deras yrke. Detta leder till en försämrad motivation 

vilket denna teori inte står bakom. Däremot ser vi att uppskattning och erkännande kan 

vara en mycket motiverande faktor vilket också teorin stödjer. (Maidani 1991) 

Moccoby’s four R’s of Motivation visar på att rewards eller belöningar är en 

motivationsfaktor. I teorin lyfter man fram att uppskattning och erkännande motiverar 

de anställda i större grad än löner och bonusar. (Maccoby 2010) Detta är något som vi 

tydligt kan se också bland våra respondenter.  

Själva begäret till uppskattning är en intrinsic motivation då den i denna studie 

grundar sig i polisernas vilja att göra skillnad och bidra till förbättringar. Dock är själva 

uppskattningen och erkännandet en extrinsic motivation då denna kommer från externa 

aktörer som kollegor, chefer, media och allmänheten. Alla respondenter svarade också 

att en kombination av egna drivkrafter eller intrisic motivation och extern feedback, 

uppskattning och erkännande eller extrinsic motivation var den mest motiverande 

formen. (Deci & Ryan 2000) Man menar att man själv måste ta ett eget ansvar för sin 

inre motivation men att det kan vara svårt att enbart motivera sig själv i längden och 

därför föredrar en kombination av de båda för att känna sig motiverad. 

Maslow styrker också att erkännande och uppskattning är en motivationsfaktor. Den 

teorin hävdar dock att man söker detta på grund av ett eget intresse då detta kan leda till 

befordran. (Powell at el. 1984) Detta är inget vi kan styrka i vår undersökning då inga 

av de tillfrågade vill ha uppskattningen och erkännandet av denna anledning utan 

snarare som ett kvitto att man gjort ett bra jobb och att ens yrke är meningsfullt.  
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Teorin om generation Y stämmer också bra i detta avseende. Den säger precis som våra 

respondenter att generationen begär mycket feedback (Eisner 2005). Dock skiljer sig 

poliserna i det avseende att det inte handlar om ett individualistiskt perspektiv utan 

snarare för att det ska leda till att man kan hjälpa andra. 

 

5.1.6 Självförverkligande 
Vad det gäller självförverkligande som motivationsfaktor kommer det fram på olika sätt 

från respondenterna. I två av fallen har man tydliga mål där man vill blanda sina egna 

personliga intressen med sitt yrke. Detta ligger nära till hands till den ursprungliga 

Maslow’s Hierarchy of Needs (Powell at el. 1984). När det gäller självförverkligande i 

arbetslivet handlar det mer om att individen ska ha möjlighet att utvecklas till den 

högsta möjliga nivån deras egen förmåga tillåter (Powell al et. 1984). Detta är något vi 

ser som en tydlig drivkraft och motivation bland respondenterna. Det behöver inte 

betyda att utvecklingen ska leda mot ett speciellt mål utan snarare att de känner en 

tillfredställelse i utvecklingen i sig. Man kan tydligt se en strävan mot att hela tiden vilja 

bli bättre och göra ett bättre jobb. Denna utveckling, som motivation, grundar sig 

mycket i att nå de andra motivationsfaktorerna som erkännande samt bidra till nytta. 

Rent generellt handlar det om en inre motivation att bli en bättre polis och att kunna 

göra så mycket nytta och skillnad som möjligt. Detta påvisar också varför 

respondenterna efterfrågar mycket feedback som tidigare nämnts. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi diskutera igenom resultatet för att sedan svara på vår 

problemformulering. En modell presenteras också på hur svaren från respondenterna 

matchar till nyckelorden från teorierna.  

Teori Förklaring av 

koncept 

Nyckelord for 

motivation 

Nyckelord från svaren 

från respondenterna 

Maslow’s 
Hierarchy of 
Needs 

 

Maslow’s Hierarchy 
of Needs är uppbyggd 
i fem olika steg. 
Principen är att det 
nedre stegen måste 
tillfredsställas innan 
man kan gå till nästa 
nivå. Inte mer än en 
nivå kan således 
motivera samtidigt. 
Samt att det endast är 
när behovet inte 
tillfredsställs till fullo 
som det motiverar 
individen. 

 

Steg ett  
• Lön 
• Arbetsplats 

Steg två 
• Jobbsäkerhet 
• Anställningsförm

åner 
Steg tre 

• Tillhörighet 
bland kollegor, 
chefer och 
kunder 

Steg fyra 
• Befordran 
• Självkänsla 
• Uppskattning 

Steg fem 
• Självförverkliga

nde 
• Utmanande 

arbete 
• Kreativitet 

• Lön 
• Tillhörighet 

bland kollegor, 
chefer och 
kunder 

• Befordran 
• Självkänsla 
• Uppskattning 
• Självförverkligan

de 
• Utmanande 

arbete 

Hertzberg’s 
Two-Factory 
Theory 

 

Hygiene factors – 
Dessa faktorer kan 
endast skapa ett 
missnöje hos 
arbetaren. Skalan går 
från noll missnöje till 
högt missnöje. 
Faktorerna kan 
således inte motivera 
individen.  

 

• Företagets Policy 
• Anställningsförm

åner 
• Lön 
• Arbetsförhållan

den 
• Kollegor 
• Ledning 
• Jobbsäkerhet 
• Status 

• Lön 
• Arbetsförhålland

e 
• Kollegor 
• Ledning 

Hertzberg’s 
Two-Factory 
Theory 

 

Motivators – Enligt 
Hertzbergs är det 
dessa faktorer som 
kan motivera 
individer. Dessa 
punkter går från noll 
missnöje till hög 
uppskattning för sitt 

• Erkännande 
• Arbetets natur 
• Befordran 
• Ansvar 
• Prestation 
• Användning av 

kompetens 
• Utveckling av 

• Erkännande 
• Arbetets natur 
• Befordran 
• Ansvar 
• Prestation 
• Användning av 

kompetens 
• Utveckling av 
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arbete. kompetens 
 

kompetens 
 

Maccoby’s 
four R’s of 
Motivation 

 

Michael Maccoby´s 
forskning om 
motivation har lett 
fram till en teori där 
fyra stycken faktorer 
eller mekanismer som 
han tycker att chefer 
eller ledare bör ha i 
åtanke när det gäller 
att engagera sina 
anställda. 

 

Responsibilities  
• Meningsfullt 

arbete 
• Personliga 

värderingar 
• Förmågan att 

påverka 
Relationships 

• Kollegor och 
chefer 

• Framföra nya 
idéer 

Rewards 
• Erkännande och 

uppskattning 
Reason 

• Intention till 
arbete 

• Stolthet och 
nytta 

• Meningsfullt 
arbete 

• Personliga 
värderingar 

• Förmågan att 
påverka 

• Kollegor och 
chefer 

• Erkännande och 
uppskattning 

• Intention till 
arbete 

• Stolthet och nytta 
 

Extrinsic 
Motivation 

 

Extrinsic motivation 
grundar sig i 
motivation som 
kommer chefen. Det 
kan vara uttalat 
beröm, bonusar eller 
liknande. 
Motivationen kan 
också grunda sig från 
hot om konsekvenser 
om man inte gör det 
man ska.  

 

Externa faktorer,  
Från chef: 

 
• Belöningar 
• Beröm 
• Bonus 
• Straff 

 

• Belöning 
• Beröm 

 
 

Intrinsic 
Motivation 

 

Intrinsic 
motivation kommer 
från individens inre. 
Det vill säga att 
personen i fråga egna 
vilja att driva sig till 
handling. 

 

Interna faktorer: 
• Tillhörighet 
• Bidra till 

skillnader 
• Bidra till 

förbättringar 
• Utmanande 

arbete 
 

• Tillhörighet 
• Bidra till 

skillnader 
• Bidra till 

förbättringar 
• Utmanande 

arbete 
 

PSM Public 
Social 
Motivation 

 

En form av intrinsic 
motivation där 
individen ser till mer 
än sitt eget och 
organisationens 
intresse för att bidra 
till samhället i stort. 

• Samhälle 
• Medmänniskor 
 

• Samhälle 
• Medmänniskor 
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I vår undersökning kommer vi fram till att respondenterna följer ett relativt tydligt 

mönster i deras svar. Det är ingen av de tillfrågade som sticker ut från mängden utan 

alla har en liknande syn på vad de blir motiverade av i deras yrke.  

De tydligaste punkterna som genomsyrat alla intervjuer är viljan att göra skillnad 

och bidra till förbättringar för organisationen och samhället, samt att få erkännande och 

uppskattning för detta på vägen. I grunden har de alla en inställning att de vill göra nytta 

i sitt arbetsliv för mer än för sin egen vinning. Man beskriver det som något man känner 

inom sig samt en känsla av ansvar mot andra människor. Med tanke på att arbetets natur 

berör just dessa arbetsområden är det inte konstigt att poliser också har denna 

inställning. Det vill säga en hög grad av PSM. Just denna idé att intentionen att bidra till 

samhället och känna ansvar för detta stödjer också Maccoby’s four R’s of Motivation 

under reason och responsibilities (Maccoby 2010). Av naturliga skäl är det just 

människor med högt PSM som söker sig till den offentliga sektorn och i detta fall till 

polisyrket. Precis som Maccoby’s four R’s of Motivation och Hertzberg’s Two-Factory 

Theory säger så är det just erkännandet och uppskattningen ett starkare 

motivationsverktyg än lönefaktorn precis som vårt resultat också visar (Maccoby 2010; 

Maidani 1991). Denna uppskattning söker man ofta efter från kollegor och chefer vilket 

Maccoby också påpekar då han menar att relationen mellan chefer och kollegor är viktig 

för motivationen (Maccoby 2010). Just erkännandet och uppskattningen från kollegorna 

tycker respondenterna är motiverande vilket då också går emot Hertzberg’s Two-Factor 

Theory som menar att kollegor och ledning bara kan bidra till inget missnöje till stort 

missnöje i arbetet (Maidani 1991). Maslows tredje steg i Hierarchy of Needs poängterar 

dock också denna vikt i tillhörighet med kollegor och ledning (Powell al et. 1984). 

Då PSM ligger till grund till mycket av polisernas motivation är det inte konstigt att 

uppskattningen och erkännandet är så viktigt. Man har en osjälvisk grund till varför man 

dragit sig till yrket, då intentionen är till stor det att bidra till skillnader och förbättringar 

i samhället. Dock vill man då också få respons på detta. Eftersom erkännandet och 

uppskattningen är så viktig för poliserna, tar de därför också den negativa bilden, som 

ibland syns i media, hårdare än vad man kanske gjort utan detta behov av erkännande 

och uppskattning.  

Då de drivs mycket av både sina egna värderingar samt av erkännande och 

uppskattning visar också på att de motiveras av både intrinsic och extrinsic motivation. 
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Alla respondenter svarade också just att kombinationen av både externa och interna 

faktorer resulterar i en högre motivation.  

Feedbacken är också genomgående ett starkt motivationsverktyg. Detta går till viss 

del hand i hand med erkännande och uppskattning, men man vill också få kritik för jobb 

som man inte genomfört på bästa sätt. Detta stämmer överens med Maslows sista steg i 

självförverkligande samt med teorin som beskriver generation Y. Man vill få 

möjligheten och verktygen för att utveckla sig själv för att bli en så bra polis som man 

har förmågan att bli (Powell al et. 1984; Eisner 2005).  

Motivationsfaktorerna, som vi tolkar det, för unga nyexaminerade poliser kan därför 

summeras med möjligheten att utvecklas för att bli en så bra polis som möjligt. Detta 

för att kunna bidra till ett bättre samhälle samt göra nytta och skillnad. Man känner ett 

ansvar för organisationen och vill ge den bästa möjliga bilden av polisen. För detta 

motiveras man inte vidare genom högre löner, utan snarare genom att man blir sedd och 

uppskattad från både personer inom och utanför organisationen. 

“Är det ingen som ser en, så finns man ju inte.” (Intervjuperson 1) 
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6. Vidare forskning 

Här presenteras förslag till vidare forskning. 

Studien har begränsats till att söka en förståelse vad det är som motiverar 

nyexaminerade poliser. Åldern för dessa poliser har varit mellan 20-30 år. Därför skulle 

en undersökning kunna göras för att öka förståelsen för vilka motivationsfaktorer som 

huvudsakligen driver äldre poliser. Det skulle också kunna vara en studie för att se om 

motivationsfaktorerna skiljer sig mellan åldersgrupperna.  

En annan undersökning skulle kunna handla om hur väl organisationen bemöter dessa 

faktorer för att motivera sina anställda. Detta är också extra aktuellt då Sveriges 

polisorganisation kommer att genomföra en omstrukturering 2015. I inledningsavsnittet 

framgår det att vi har ett stort intresse i ledarens roll. Därför tycker vi det skulle vara 

spännande att se en vidare forskning på hur ledare inom polisen arbetar för att motivera 

sina anställda. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 
Hur gammal är du? 
 
Vad är din position i ditt yrke? 
 
Hur länge har du jobbat som polis? 
 
Hur lång tid tog det innan du fick arbete efter det att du tagit din examen? 
 
Hur kan en vanlig dag se ut på jobbet för din del? 
 
Varför blev du polis? 
 
Hur ser du på dina mål och planer för din framtida tid inom polisen? 
 
Vad är den viktigaste motivationsfaktorn för dig för att nå dessa mål? 
 
Vad är det som kan få dig att känna dig mindre motiverad med ditt jobb? 
 
Vad anser du är viktigast för dig för att du ska känna dig motiverad på ditt jobb? 
 
Hur känner du när du gjort ett bra arbete? 
 
Blir du motiverad när du känner att du gjort ett bra arbete? 
 
När du gjort ett bra arbete hur vill du att detta ska bemötas från andra för att du ska bli  
motiverad för att göra ett lika bra arbete igen?  
 
Vad kan andra göra för att höja din motivation? 
 
Vad kan du själv göra för att höja din motivation? 
 
Föredrar du att andra motiverar dig eller att du gör det själv eller både och varför? 
 
Vad anser du är det viktigaste med dina arbetsuppgifter som närpolis som samtidigt gör så att 
du blir motiverad? 
 
Vilken region arbetar du i? 
 


