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Den svenska polisens inre och yttre motivation 

 
Maria Karlsson och Sahand Salim 

 

Motivation är en viktig komponent för att en person ska kunna 

genomföra en uppgift. Men hur personen handskas med uppgiften beror 

på vilken typ av motivation denne drivs av och i vilken grad. Tidigare 

forskning har visat att exempelvis stress har en negativ påverkan på 

motivation. Syftet med denna studie var att undersöka hur kön, ålder, 

antal arbetade år och stress är relaterad till inre och yttre motivation hos 

poliser i yttre tjänst. Deltagarna bestod av 142 personer, varav 36 stycken 

var kvinnor. Motivation mättes med The Situational Motivation Scale 

och stress mättes med utvalda frågor ur QPS Nordic. Resultatet visade att 

kön, ålder, antal arbetade år och stress förklarade endast en liten del av 

variationen i motivation. Det framkom även att varken ålder eller antal 

arbetade år har betydelse för polisens arbete. Dock finns det en viss 

skillnad mellan könen eftersom kvinnorna var något mer motiverade än 

männen.        

Keywords: intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation, 

policemen, stress 

Att finna motivation för att genomföra en uppgift som en person har framför sig kan te sig 

olika för olika personer. En del människor stormar in i uppgiften med en motivation på högsta 

nivå och kan prestera utmärkt utan att vinna en titel eller få en kompensation för den tid som 

läggs ned under uppgiftens gång. Andra människor kan knappt titta åt en uppgift utan att de är 

garanterade en kompensation av något slag. Hur kommer det sig att personer är så olika i sin 

motivation till att utföra en uppgift? Forskning om motivation visar att det både finns olika 

typer av motivation, men även olika grader av motivation.  

 

Olika definitioner av motivation 

 
Det finns många definitioner av motivation beroende på vilken författare som beskriver 

begreppet. Vallerand (2004) beskriver inre motivation som den känsla och den tillfredställelse 

som infinner sig hos en individ när en handling utförs. Därtill finns det enligt honom yttre 

motivation. Vad gäller den inre motivationen så skiljer Vallerand mellan tre typer av inre 

motivation. Den första typen kallade han för inre motivation för att veta, det vill säga att 

individen deltar i en verksamhet för att personen finner ett nöje av att lära sig av 

verksamheten. Den andra typen är inre motivation mot prestation, vilket innebär att individen 

finner nöjet i sin prestation tilltalande. Till sist inneboende motivation om erfarenhetens 

stimulering som betyder att individen blir mer tilltalad och finner större njutning av en 

aktivitet som utförs av erfarenheter. Enligt Vallerand har människan även yttre motivation 

med vilket han syftar på en drivkraft som styrs av till exempel en belöning som ligger utanför 

själva aktiviteten, i stället för själva glädjen i aktiviteten. Individen styrs helt enkelt av de yttre 

attraktionerna än den inomboende känslan av glädje. Amotivation beskriver Vallerand som 

brist och avsaknad på syfte och agerande i en aktivitet. 
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  Författarna vill rikta ett tack till Polisen för ett gott samarbete och visat intresse, kontaktpersonerna 

samt vår handledare för visat engagemang.  
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Ryan och Deci (2000) skiljde de olika typerna av motivation utifrån en persons olika skäl eller 

mål inför en uppgift. Dessa skäl eller mål som individen använder sig av för att kunna 

motivera sig till att genomföra uppgiften, kallade Ryan och Deci för självbestämmande teori 

(eng. Self-Determination Theory). I självbestämmande teorin är motivationen uppdelad i tre 

grupper: inre motivationen (intrisic motivation), yttre motivation (extrinsic motivation) och 

amotivation. Inre motivation kan definieras som att en person utför en uppgift eller en 

handling för sin egen tillfredställelse. Enligt Ryan och Deci har människor sedan födseln en 

inbyggd (inre) motivation, som visar sig genom att människor är nyfikna och hela tiden vill 

lära sig ny saker och utvecklas. Det krävs alltså inte utomstående drivkrafter, som till exempel 

belöning, för att locka människor till att utforska sin omgivning. När människan växer upp 

blir motivationen alltmer begränsad av de sociala krav och roller som omger människor, 

exempelvis i arbetet. Enligt Ryan och Deci drivs människor av yttre motivation när de utför 

en aktivitet för att uppnå särskilda resultat. Människor kan exempelvis utföra en uppgift 

enbart för få belöning efteråt, inte för att de i sig själv är intresserade av uppgiften. Ryan och 

Deci menar vidare att amotivation innebär att människor helt saknar motivation till att agera, 

ibland beroende på att de inte känner något alls inför uppgiften. 
Murphy och Roopchand (2003) och Harter (1978) menar att människan drivs av en inre 

motivation redan från födseln. Människor som drivs av inre motivation när det handlar om att 

motivera sig inför sin handling att utföra en uppgift får högre självkänsla när de blir äldre. Det 

beror på enligt Murphy och Roopchand att när människor är yngre och utför en uppgift som 

drivs av inre motivation, kommer den människan att stärka sig själv och känna inre glädje, då 

uppgiftens resultat leder till att människan mår bra.  

 

Motivationens betydelse för arbetet 

 
Brief och Aldag (1977) beskriver motivation i relation till arbete som känslor som uppvisas 

genom beteende. Dessa känslor kan delas in i två kategorier: a) de anställda att deras insats är 

avgörande för att ett visst resultat ska uppnås och b) de anställda känner att de fritt har 

investerat i arbetet och känner sig engagerade för sin egen skull. Brief och Aldag menar att 

det kan finnas fördelar med båda dessa former av motivation för de anställda. En inre 

motivation driver de anställda att utföra sina uppgifter och ser till att arbetet blir gjort 

samtidigt som de själva mår bra av det. Den yttre motivation påverkar organisationen i form 

av att engagemanget fungerar som en avgörande källa för yttre resultat. 

Blustein (1988) menar att traditionell forskning kring karriärutveckling har kretsat kring att 

söka information om hur beteende påverkar människors karriär. Blustein visar att om 

människor har en positiv attityd till sin arbetsroll underlättar det för dem att uppnå sina mål 

med arbetet. Blustein (1988) visade att faktorer som påverkar karriärutvecklingen är bland 

annat självständighet och att även en inre motivation behövs om man ska uppnå mål som 

påverkar karriären positivt. Vidare visade han att kontroll i form av självbestämmande 

underlättar och möjliggör en större flexibilitet för de anställda att uppnå sina mål.    

Amabile (1997) visade att hur en person kommer att utföra sina arbetsuppgifter beror på 

motivationskomponenten, antingen den inre eller den yttre. Den inre motivationen drivs av ett 

djupt intresse, engagemang, nyfikenhet, njutning eller en personlig känsla av utmaning i 

arbetet. Den yttre motivationen drivs av en önskan att nå vissa mål som är bortsett från själva 

arbetet, såsom att uppnå en utlovad belöning, deadline eller att vinna en tävling. Amabile 

menar att även om en inre motivation gynnar kreativiteten mer än den yttre, kan det i vissa 

fall även vara lönsamt om det finns en kombination av båda dessa komponenter. Han visade 

att anställda som drevs av en inre motivation, var villiga att utföra arbetsuppgifter trots att de i 

vissa fall inte hade tillräckligt med kunskap, kompetens eller erfarenhet. Dessa anställda 

ansträngde sig så pass mycket att de skaffade sig den kunskap som behövdes från andra 
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domäner och genom att använda sig av sin kreativitet. Vidare menar Amabile att även om en 

persons utveckling av kompetens och kreativitet till en viss grad påverkas av den sociala 

miljön, påverkas även motivationen av miljön. Om en person till en början drivs av en inre 

motivation till sitt arbete kan den påverkas både till det bättre men också sämre pågrund av 

förändringar i arbetsmiljön. Exempelvis kan en ingenjör vara motiverad till att genomföra ett 

nytt projekt av sin egen design, men han kan också vara totalt ointresserad av ett projekt som 

överlämnas till honom från chefen.  

I detta arbete delas motivation i inre och yttre motivation utifrån Ryan och Deci (2009) 

självbestämmande teori. Inre motivation definieras som att den styrs av psykologiska tankar 

eller psykologiska känslor som gör att människor känner en inre glädje eller en inre 

tillfredställelse när de utför en handling eller en uppgift. Människan uppnår en inneboende 

tillfredställelse och nöjer sig med en personlig framgång. Yttre motivation definieras som att 

människor tilltalas att utföra en viss handling eller en uppgift utbyte av en fysisk belöning, 

exempelvis pengar eller en social titel, exempelvis en chefstitel. Amotivation definieras av 

författarna som en total avsaknad av intresse inför en handling eller en uppgift, vilket innebär 

att människan som utför uppgiften saknar kontakt eller passion till uppgiften och är inte lika 

engagerade över hur resultatet blir. 

 

Faktorer som kan påverka arbetsmotivationen 

 
Stress. Stress har visat att ha en påverkan på graden av motivation. Barney och Elias (2010) 

undersökte i vilken utsträckning de anställdas självbestämmande i form av kontroll av flextid, 

kunde påverka de inre stressfaktorerna och därmed även motivationen. När en person är 

motiverad och har inflytande över sitt självbestämmande utför denne en handling som är 

glädjande, arbetet upplevs som intressant och njutbar. Det betyder att personen är driven av 

inre motivation. Om en person däremot utförde sitt arbete enbart för att det är ett sätt att få en 

inkomst, var denne motiverad till de yttre faktorerna. Det betyder att personen är driven av 

yttre motivation. Barney och Elias fann att stress kan påverka de anställdas motivation till att 

de lämnar sina jobb. Om de anställda har brist på motivation kan det leda till ytterligare stress 

som resulterar i en ytterligare brist på motivation. Stress har med andra ord potential till att 

sänka motivationen i arbetet.    

Ålder. Forskning har visat att ålder kan ha en effekt på både inre och yttre motivation. 

Taylor och House (2010) fann att de yngre studenterna drevs mer av yttre faktorer än 

inneboende motivation och de äldre studenterna drevs lika mycket av inre och yttre faktorer. 

Kooij, De Lang, Jensen, Kanfer och Dikkers (2011) menar att de yngre arbetande 

människorna är mer benägna att lära sig mer inom sitt arbete än människor i äldre åldrar. De 

yngre arbetade människorna är med andra ord mer motiverade av att utvecklas i sin yrkesroll 

än de kollegor som är äldre.  Deras forskning visar även att yngre arbetande människor är mer 

engagerade av att känna njutning i det arbete de utför än äldre människor. Detta skulle kunna 

tolkas som att yngre individer drivs mera av inre motivation än äldre individer. Freund (2006) 

visar genom sin forskning att yngre arbetande människor är mer villiga till att arbeta hårt och 

mycket för att nå till exempel en titel inom företaget, medans de äldre arbetande människorna 

är mer intresserade av att vara säkra på att de har ett arbete som innebär att de får den lön de 

behöver. Detta skulle tyda på det motsatta, att yngre individer skulle drivas mer av yttre än 

inre motivation.   

Vidare visar exempelvis Wright och Hamilton (1978) och Rhodes (1983) att det är i högre 

åldrarna som människor uppskattar de yttre aspekterna av motivation, som till exempel högre 

lön, trevliga medarbetare och en bra arbetsledare. Människor i de yngre åldrarna ser sin 

motivation till tillväxten av till exempel sin karriär, där exempelvis en hög titel inom ett 

företag är viktigt. 
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Kooij, De Lange, Jansen och Dikkers (2007) menar att forskning om ålder och motivation är 

begränsad och dessutom begreppsmässigt olika. I deras studie undersöktes vilka faktorer som 

bidrar till att äldre arbetstagare fortsätter med sina jobb. Resultaten visade att ålder har en 

negativ påverkan på motivationen hos de äldre arbetstagarna, vilket betyder att de äldre 

arbetstagarna har mindre motivation. Detta kan delvis bero på att arbetstagarna närmar sig 

pensionen och ser sina jobb som en börda och inte orkar engagera sig psykiskt.  

Även Eskildsen, Kristensen och Weatlund (2003)  menar att ålder har en avgörande roll på 

hur väl motiverad och tillfredställd en arbetstagare är med sitt arbete. Dessa forskare menar att 

ålder påverkar arbetsmotivationen och tillfredställelsen mer än exempelvis kön eller 

utbildning. Sammanfattningsvis visar alla dessa studier att när det gäller motivation och ålder, 

finns det inget tydligt svar på hur ålder påverkar motivation. Det tyder på att mera forskning 

om dessa faktorer behövs.  

Antal arbetade år. Motivationen för ett yrke kan med tiden bli slentrianmässig det vill säga 

att en person som utför en uppgift dagligen och i många år med tiden blir van med sin uppgift 

och enkelspårig i sitt sätt att hantera uppgiften. White, Cooper, Saunders och Raganella 

(2010) visade att motivationen ökade med åldern och ju längre tid personerna hade arbetat. 

Det framgår dock inte vilken typ av motivation det är som ökar och förstärks, inre eller yttre. 

Detta står i motsats vad De Lange et al. (2007) fann, att motivation skulle vara lägre hos dem 

som jobbat länge. Forskning om hur motivationen hänger ihop med antal arbetade år inom 

samma yrke är begränsad, det vill säga att det finns en kunskapslucka om antalet 

anställningsår påverkar människors motivation i arbetet, och om det finns någon skillnad 

mellan inre och yttre motivation avseende antal arbetade år. 

Kön. Det finns en hel del forskning kring polisarbete men det är få studier som har forskat 

om sambandet mellan exempelvis kön och motivation. När det gäller forskning kring 

eventuella skillnader mellan män och kvinnors motivation, har White et al (2010)  visat att 

både män och kvinnor angett att den viktigaste orsaken till varför de arbetar som poliser är 

bland annat möjligheten att hjälpa andra människor. Emellertid fann Milton (hämtat från 

White et al., 2010) att de kvinnliga poliserna lockats till yrket på grund av både lön och den 

service som polisyrket kan erbjuda. Andra rapporterade könsskillnader menar Lester (hämtat 

från White et al., 2010) är till exempel att män motiverades av att ha vänner eller släktingar 

som var poliser medan kvinnorna motiverades av polisens arbetsuppgifter. Trots att kön inte 

påverkar motivationen i samma utsträckning som ålder har det visat sig att det förekommer en 

skillnad även mellan könen. Kvinnliga poliser trivs i stort sett bättre med sina arbetsuppgifter 

än manliga poliser (White et al., 2010).  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Tidigare studier om motivation redovisar inte vilken typ av motivation som har studerats. Det 

är svårt att få reda på om det är den inre eller den yttre motivationen som är den mest drivande 

eller vilken typ av motivation som ökar.  Även forskning om motivation och ålder ger olika 

svar beroende på vilken forskare som presenterar resultaten. Det finns även en begränsad 

forskning kring motivation och antal arbetade år inom samma arbetsplats. Den kunskapslucka 

som uppstår är att ta reda på om det går att få fram vilken typ av motivation en person drivs 

av, den inre eller den yttre motivationen. Ytterligare områden att studera är motivation och 

ålder, där tidigare studier finner olika svar. Även en kunskapslucka finns mellan motivation 

och antal arbetade år. Forskning om motivation och stress är ganska bred, men det är 

intressant att undersöka stress och motivation i den valda urvalsgruppen.  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, ålder, antal arbetade år och stress inom 

poliskåren är relaterad till inre och yttre motivation hos de poliser som arbetar i yttre tjänst.  

De frågeställningar undersökningen utgår ifrån är: 

1. Finns det någon skillnad mellan könen i upplevd stress för poliser i yttre tjänst? 

2. Drivs yngre personer i högre grad än äldre av inre motivation? 

3. Drivs äldre personer i högre grad än yngre av yttre motivation?  

4. Drivs personer som arbetat länge i yrkeskåren i högre grad av yttre motivation än de 

som arbetat kortare tid? 

5. Finns det någon skillnad mellan könen beträffande inre och yttre motivation? 

 

Metod 

Deltagare 
 

Sammanlagt samlades det in 144 enkäter varav 2 enkäter ej var fullständigt ifyllda och fick tas 

bort från analysen. Av de kvarstående 142 enkäterna saknade fem frågor fullständiga svar på 

vardera en fråga. En bortfallsanalys antydde att detta bortfall var slumpmässig. Till dessa fem 

enkäter imputerades medelvärdet för de övriga svarspersonerna av samma kön. Deltagarna i 

undersökningen består av 142 poliser i yttre tjänst, manliga (n = 106) och kvinnliga (n = 36) i 

åldrarna 23 – 63 år (M = 34.98 år, Sd = 8.43 år) i fyra mellanstora städer i Sverige.  

 

Material 
 

Motivation. Motivation mättes med The Situational Motivation Scale (SIMS; Guay, Vallerand 

& Blanchard, 2000). Skalan används när man vill undersöka engagemang i en viss aktivitet. 

Enkäten översattes från engelska till svenska av en person som talade flytande svenska och 

engelska. Sedan jämfördes den svenska översättningen med de ursprungliga engelska frågorna 

av en tredje part. Denna jämförelse resulterade i mindre ändringar. Den slutgiltiga svenska 

versionen bedömdes stämma väl överens med den ursprungliga engelska versionen. 

Författarna valde att byta ut vissa ord från den godkända svenska översättningen, för att 

anpassa enkäten och dess påstående åt stickprovets deltagare. Ordet ”engagerad” byttes ut mot 

ordet ”arbetar”. Författarna valde även att specificera sig i enkäten, genom att byta ut ”ditt 

arbete” mot ”poliser i yttre tjänst”. Det resulterade i att deltagarna fick frågan: ”Varför arbetar 

du som polis i yttre tjänst”, och utifrån den fråga besvara de påståenden som följde. 

Deltagarna fick läsa i anvisningen att de skulle markera den siffra i den följande skalan, 

som bäst beskrev anledningen till hur de har känt inför sitt arbete de senaste två veckorna.  

Författarna valde att avgränsa deltagarnas tid till de senaste två veckorna, eftersom arbetet för 

poliser i yttre tjänst varierar från dag till dag och de ansåg att deltagarna i undersökningen 

kunde relatera sig till de senaste två veckorna när det besvarade påståendena.  

Guay et al. (2000) har gjort fem undersökningar för att undersöka SIMS skalans 

psykometrik. Dessa undersökningar ger starkt stöd för psykometriska egenskaper hos SIMS. 

Resultaten visade bland annat att SIMS har en fyrfaktorsstruktur som återspeglar teoretiska 

konstruktioner av inneboende motivation, identifiering reglering, yttre motivation och 

amotivation. Vidare, den inre konsistensen för varje delskala inom ramen för de fem 

undersökningarna var tillfredställande. Cronbach´s alpha för SIMS delskalorna var: inre 

motivation = .86, identifierings reglering = .65, yttre motivation = .73, och amotivation = .62.  

SIMS skalan består av 16 påståenden, som är uppdelade i fyra kategorier: inre motivation, 

identifierande reglering, yttre motivation och amotivation (Guay et al., 2000). I denna studie 

användes enbart delskalorna inre motivation, yttre motivation samt amotivation. Varje 

påstående skattades med en Likertskala där 1 stod för ”stämmer inte alls” och 7 stod för 
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”stämmer precis”. Exempel på påståenden för inre motivation var ”Därför att jag tycker att 

mitt arbete är intressant” och ”Därför att jag mår bra av mitt arbete”. Höga poäng på skalan 

räknas som hög inre motivation. Cronbach´s alpha för delskalan var .64 i denna studie. Yttre 

motivation mättes med fyra påståenden. Exempel på påståenden om yttre motivation var 

”Därför att jag förväntas göra det” och ”Därför att jag känner att jag måste göra mitt jobb”. 

Cronbach´s alpha för delskalan var .72 i denna studie. Fyra påståenden mätte amotivation. 

Exempel på ett påstående var ”Det finns kanske bra anledningar att vara engagerad i mitt 

arbete, men jag personligen ser ingen” och ”Jag gör mitt jobb, men jag är inte säker på att det 

är bra att fortsätta göra det”, Cronbach´s alpha för delskalan var .59 i denna studie.  

Stress. Upplevd stress mättes med hjälp av ett par frågor ur frågeformuläret QPS Nordic. 

Det är ett frågeformulär som mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och som 

kan användas för undersökningar på arbetsplatser för forskningsändamål. Tanken med 

frågeformuläret är att påvisa psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet som kan leda till 

ökad arbetsmotivation som i sin tur har betydelse för människors hälsa och välbefinnande 

(Dallner et al. 2000). Skalan har visat bra validitet genom två datainsamlingar som undersökte 

faktorstrukturen hos frågeformuläret och för framställningen av skalorna samt att 

begreppsvaliditeten och den prediktiva validiteten hos skalorna testades. För varje skala 

beräknades Cronbach´s alpha och den varierade mellan .60 och .88, test-retest reliabiliteten 

varierade mellan från .55 till .82 med ett intervall vid två undersökningstillfällen mellan fem 

och åtta veckor Dallner et al. (2000).  

I denna studie användes fem utvalda frågor gällande stress. Svarsalternativen uppskattades 

med en Likertskala där 1 stod för ”stämmer inte alls” och 7 stod för ”stämmer precis”. 

Frågorna som användes i enkäten var: ”Har Du för mycket att göra?”, ”Måste Du arbeta 

övertid?”, ”Måste Du arbeta i mycket högt tempo?”, ”Kräver ditt arbete fysisk uthållighet” 

och ”Kräver Ditt arbete snabba beslut?”. Cronbach´s alpha var i denna studie .70.  

Därtill tillfrågades deltagarna om kön, ålder och antal arbetade år/månader som polis i yttre 

tjänst. 

 

Procedur 
 

Fyra olika poliser i olika städer kontaktades för att agerade kontaktpersoner. Genom 

kontaktpersonerna fick författarna tillgång till polischefernas namn, telefonnummer och e-

postadress. Författarna skickade e-post till varje polischef för den staden som de skulle 

undersöka. I e-posten förklarade författarna om undersökningens syfte och att de behövde 

komma i kontakt med poliser som arbetar i yttre tjänst. Vidare informerades det om att 

undersökningen var frivilligt, att deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som helst samt 

kontaktuppgifter till författarna, ifall det fanns frågetecken eller frågor om undersökningen. 

Enkäterna delades ut på respektive polisstation vid olika tillfällen, med hjälp av andra poliser 

som kontaktades av författarna. Dessa tillfällen var vid arbetsplatsträffar, vid utsättningar och 

möten. Enkäterna låg även tillgängliga vid gemensamma utrymmen för poliserna, som till 

exempel matsal. 

Eftersom författarna själva inte kunde presentera undersökningen när enkäterna fylldes i, 

medföljde ett missivbrev som satt ihop med enkäten. I det informerades deltagarna om vilka 

författarna till undersökningar var, syftet med undersökningen, deltagarnas ovärderliga 

information om undersökningens tema och deltagarnas rättigheter till undersökningen enligt 

Vetenskapsrådets etiska principer (2002). I missivbrevet stod det att deltagarnas medverkan är 

frivilligt och de kan när som helst välja att avbryta sin delaktighet i undersökningen. Vidare 

informerades att svaren behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga utomstående får 

tillgång till informationen förutom författarna själva och deras handledare. Till sist 
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informerades deltagarna om att resultaten från datainsamlingen skulle enbart användas i 

studiens syfte och alla resultaten redovisas som gruppvärden.  

Kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och e-postadresser till båda författarna fanns 

även med i missivbrevet samt längst ner på sista sidan av enkäten. Detta för att varje deltagare 

skulle ta med sig kontaktuppgifterna ifall de uppkom frågor om undersökningen, enkäterna 

eller om de var intresserade av att få ta del av det sammanställda resultatet.   

 

Resultat 

 
De variabler som ingick i undersökningen var kön, antal arbetade månader, ålder, inre 

motivation, yttre motivation, amotivation och stress. Analysmetoderna som genomfördes i 

dataprogrammet SPSS var Pearsons korrelation, t-test, variansanalys (ANOVA) och 

regressionsanalys.  

 

Samband mellan variabler 

 
För att undersöka de eventuella sambanden mellan variablerna beräknades Pearson 

korrelationer mellan variablerna: kön, antal arbetade månader, ålder, inre motivation, yttre 

motivation, amotivation och stress. Dessa redovisas i Tabell 1. Den starkaste korrelationen var 

mellan ålder och antal arbetade månader. Detta betyder att ju äldre poliserna var, desto längre 

tid hade de arbetat. En signifikant negativ korrelation fanns mellan inre motivation och 

amotivation. Detta indikerar att ju mer inre motivation poliserna hade, desto mindre 

amotivation uppvisades. Yttre motivation korrelerade med amotivation. Detta betyder att ju 

mer yttre motivation poliserna hade, desto mer visades amotivation. Den svagaste 

korrelationen hittades mellan kön och amotivation, det betyder att det inte fanns något 

samband mellan kön och amotivation. 

 

Tabell 1 

Pearson korrelationskoefficienterna mellan variablerna kön, antal arbetade månader, ålder, 

inre motivation, yttre motivation, amotivation och upplevd stress samt variablernas 

medelvärden och standardavvikelserna (n=142) 

Not. *p < .05, **p <.01.Kön = 1= Man  2= Kvinna,  Månader = Antal arbetade månader, Inre mot. = Inre 

motivation, Yttre mot. = Yttre motivation 

 

 

 

 

 

 

Variabler  1 2 3 4 5 6 7 M SD 

           

1.Kön           

2.Månader -.25**       86.26 115.59 

3.Ålder  -.34**   .53**      1.37 0.48 

4.Inre mot. -.03 - .16* - .04     5.63 0.87 

5.Yttre mot. -.27**   .13   .14   .00    2.58 1.19 

6.Amotivation  .01   .09 - .01 - .45** .37**   1.99 0.89 

7.Stress   .05   .13   .04   .08 .11 .05  3.40 0.53 
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Frågeställningsprövningar 
 

Independent samples t-test användes för att testa studiens frågeställningar. Författarna valde 

att omvandla antal arbetade år till antal arbetade månader för att underlätta analysprocessen. 

Hypotesprövningarna testades på 5% signifikansnivå. 

 

Ålder, stress och typ av motivation 
 

Grupperna delades in i yngre och äldre genom median split. Median åldern var 35 år. 

Individer med en ålder lika med eller över medianen fick tillhöra den äldre gruppen och 

individer med en ålder under medianen fick tillhöra den yngre gruppen. 

Vad gäller den första frågeställningen ”Finns det någon skillnad mellan könen i upplevd stress 

för poliser i yttre tjänst?”, visade resultaten att det inte fanns någon signifikant skillnad 

avseende stress mellan män och kvinnor, t(140) = .63, p > .05, n.s. Beträffande den andra 

frågeställningen ”Drivs yngre personer i högre grad än äldre av inre motivation?” visade 

resultaten att inre motivationen inte påverkades av åldern, t(137) = .48, p > .05, n.s. Den 

tredje frågeställningen ”Drivs äldre personer i högre grad än yngre av yttre motivation?”, 

visade resultaten att den yttre motivationen inte påverkades av åldern, t(137) = -1.61, p > .05, 

n.s. Slutsatsen blir att ålder inte var relevant för typ av motivation. 

 

Antal arbetade månader, kön och motivation 

 
Grupperna delades in i lång och kort tid genom median split. Medianen var 86 månader. 

Individer med en tid lika med eller över medianen fick tillhöra den längre arbetade tiden och 

individer med en tid under medianen fick tillhöra yngre arbetade tiden.  

Resultaten för fjärde frågeställningen ”Drivs personer som arbetat länge i yrkeskåren i högre 

grad av yttre motivation än de som arbetat kortare tid?”, visade att yttre motivation inte 

påverkades av antal arbetade månader, t(134) = -.61, p > .05, n.s. Resultaten för den sista 

frågeställningen ”Finns det någon skillnad mellan könen beträffande inre och yttre 

motivation?”, visade att det inte fanns någon skillnad mellan könen och den inre 

motivationen. Däremot fanns det en skillnad mellan kön och yttre motivation. Inre motivation 

t(140) = .32, p > .05, n.s, yttre motivation t(140) = 3.31, p < .05. Effektstorleken på den inre 

motivationen var .73, 95% CI: .296 till 1.176 eta kvadrat .007, vilket betyder att skillnaden är 

medelstor mellan könen. Effektstorleken på den yttre motivationen var eta kvadrat .072, vilket 

innebär att även denna skillnad är medelstor 95% CI: -.279 - .386. 

 

Variansanalys (ANOVA) 

 
En variansanalys gjordes med de beroende variablerna inre och yttre motivation, för att 

studera eventuella skillnader mellan män och kvinnor i yngre och äldre åldrar. Grupperna 

delades till yngre och äldre genom en uträkning av medianen. Individer med en ålder lika med 

eller över medianen fick tillhöra den äldre gruppen och individer med en lägre ålder under 

medianen fick tillhöra den yngre gruppen. Median åldern var 35 år. Denna indelning visade 

att i gruppen äldre poliser var kvinnorna starkt underrepresenterade (3 kvinnor vs. 48 män) 

även om fördelningen de yngre poliserna var jämnare (32 kvinnor vs. 56 män). Att det fanns 

för få kvinnor i en av grupperna gjorde det omöjligt att genomföra denna ANOVA gällande 

ålder och kön.   

Två seperata tvåvägs variansanalyser gjordes med de beroende variablerna inre och yttre 

motivation samt de oberoende variablerna kön och antal arbetade månader. Grupperna 
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delades in i lång tid och kort tid genom median split. Resultatet gällande inre motivation och 

män och kvinnor som har arbetat som poliser i yttre tjänst under en lång tid var icke 

signifikant, F(1,132) = .56 , p > .05, n.s. Resultatet innebär att frågställningen ”Drivs personer 

som arbetat länge i yrkeskåren i högre grad av yttre motivation än de som arbetat kortare tid?” 

besvaras med att poliser som har arbetat under en lång tid inte enbart drivs av yttre 

motivation. Resultatet var inte signifikant gällande mellan män och kvinnor som har arbetat 

som poliser i yttre tjänst under en kort tid F(1,132) = .04 , p > .05, n.s. Detta innebär att det 

inte finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga poliser som arbetat under en kort 

beträffande inre och yttre motivation. En signifikant interaktionseffekt hittades mellan kön 

och antal arbetade månader. Interaktionen förklarade 3 % av variationen på inre motivation, 

kvinnliga poliserna uppvisade något mer inre motivation än de manliga poliserna. Det fanns 

ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och antal arbetade månader vad gäller den 

yttre motivationen. 

     

Regressionsanalys 
 

Två seperata multipla regressionsanalyser, med Enter metoden utfördes, för att analysera 

sambandet mellan de beroende variablerna inre och yttre motivation och de oberoende 

variablerna kön, ålder, antal arbetade månader samt stress. Vad gäller inre motivation 

förklarade modellen totalt R
2
 = 4.7% av variationen för poliser i yttre tjänst (se Tabell 2). 

Antal arbetade månader var den enda signifikanta prediktor som också var den starkaste 

prediktorn och förklarade 59% av variationen. Med andra ord innebär det att ju längre tid 

poliserna hade arbetat, desto äldre var dem. Stress var den näst starkaste prediktorn följt av 

kön. Med andra ord innebär det att ju mer stressade poliserna var, desto mer påverkades inre 

motivation. De kvinnliga poliserna hade en tendens till starkare inre motivation än de manliga 

poliserna. Prediktorn som hade minst förutsägelser på den inre motivationen var ålder. Med 

andra ord, inre motivation påverkades svagt av ålder. De oberoende variablerna korrelerade R 

= .22 tillsammans med avseende på om poliser i yttre tjänst drevs av inre motivation (Tabell 

2).   

 

Tabell 2 

Item: Prediktorer av inre motivation 

        β         t     p 

Kön   - .069      .748 .456 

Ålder    .035      .347 .729 

Antal arbetade månader - .220  - 2.264 .025* 

Stress     .090    1.039 .301 
Not. *p < .05 

 

Vad gäller yttre motivation, förklarade modellen totalt R
2 

= 8.8% av variationen yttre 

motivationen för poliser i yttre tjänst. Kön var den enda signifikanta prediktorn som även var 

den starkaste och förklarade 19% av variationen. Med andra ord innebär det att kön har en 

inverkan på den yttre motivationen. Stress var den näst starkaste prediktorn följt av ålder. 

Prediktorn som hade minst påverkan av yttre motivation var antal arbetade månader. Det 

betyder att polisernas yttre motivation inte påverkas av hur länge de har arbetat. De oberoende 

variablerna korrelerade R = .30 tillsammans med avseende på om poliser i yttre tjänst drevs av 

yttre motivation (Tabell 3).   
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Tabell 3 

Item: Prediktorer av yttre motivation 

      β     t    p 

Kön   - .251 - 2.769 .006* 

Ålder    .080     .822 .412 

Antal arbetade månader - .056  -  .586 .559 

Stress     .107    1.255 .212 
Not. *p < .05 

 

  Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kön, ålder, antal arbetade år och stress inom 

poliskåren är relaterad till motivationen hos poliser som arbetar i yttre tjänst. I detta arbete 

definierades en inre motivation som en psykologisk tanke eller psykologiska känslor som gör 

att människor känner en inre glädje eller en inre tillfredställelse när de utför en handling eller 

en uppgift. Yttre motivation däremot definierades som att människor tilltalas att utföra en viss 

handling eller en uppgift i utbyte av en fysisk belöning, exempelvis pengar. Amotivation 

definieras som en total avsaknad av intresse inför en handling eller en uppgift, vilket innebär 

att människan som utför uppgiften saknar konakt eller passion till uppgiften och är inte lika 

engagerade över hur resultatet blir. 

Svaret på studiens första frågeställning ” Finns det någon skillnad mellan könen i upplevd 

stress för poliser i yttre tjänst?”, besvarades med att det inte fanns någon skillnad. Det kan 

bero på att män och kvinnor som arbetar som poliser i yttre tjänst utför samma 

arbetsuppgifter, ingen blir mer belastad än den andra. 

Resultaten för den andra frågeställningen ”Drivs yngre personer i högre grad än äldre av 

inre motivation?” och den tredje frågeställningen ”Drivs äldre personer i högre grad än yngre 

av yttre motivation?”, visade att ålder inte har någon betydelse för vilken typ av motivation 

poliser i yttre tjänst drivs av. Dessa resultat avviker från Freund (2006), som menar att yngre 

arbetande människor är mer villiga att nå en titel medans de äldre arbetande människorna är 

intresserade av sitt arbete för lönens skull. Anledningen till att resultatet i denna studie skiljer 

sig från Freund, kan vara att polisyrket inte är enformigt, det vill säga att arbetsuppgifterna är 

varierande. En annan förklaring är att detta är yrkesspecifikt, att Freunds resultat kanske 

skulle gälla andra yrkesgrupper där ett kall inte är lika viktigt än i polisyrket. Det är också 

väldigt många som söker till Polishögskolan och så kanske de med mest inre motivation blir 

antagna. Till exempel har White et al. (2010) funnit att både manliga och kvinnliga poliser 

finner att den viktigaste anledningen till arbetet är att hjälpa människor. 

Den fjärde frågeställningen ”Drivs personer som arbetat länge i yrkeskåren i högre grad av 

yttre motivation än de som arbetat kortare tid?” visade att motivation inte påverkades av antal 

arbetade månader. Variationen inom polisyrket kan vara en anledning till resultaten i denna 

undersökning. Med variation menas att poliser har möjlighet att vidareutbilda sig inom ett 

specifikt område för att fördjupa sig eller för att gå en utbildning till en specialkompetens 

(www.polisen.se).   

Studiens sista och femte frågeställning ”Finns det någon skillnad mellan könen beträffande 

inre och yttre motivation?” visade att det fanns en viss skillnad gällande yttre motivation. 

Inom tidigare forskning, till exempel Amabile (1997) och Brief och Aldag (1977), talas det 

inte specifikt om motivation relaterat till kön. Därför är det svårt att koppla resultaten för 

denna hypotes till tidigare teorier. Resultaten i denna studie visade att det framkommer en viss 

skillnad mellan könen vad gäller motivation, det vill säga att de kvinnliga poliserna var något 

mer motiverade än de manliga poliserna. 

http://www.polisen.se/
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Amotivation hos poliser i yttre tjänst i denna studie var näst intill obefintlig. Anledningen till 

det näst intill obefintliga resultatet av amotivation i denna undersökning, kan bero på att de 

män och kvinnor som har valt att arbeta som poliser, har ett intresse av att hjälpa andra 

människor. Detta intresse har antagligen ett starkt drivs hos poliserna, vilket innebär att 

poliserna inte känner en total avsaknad inför sitt arbete. 

Variablerna kön, ålder, antal arbetade månader och stress testades för att se om dessa 

variabler hade någon inverkan på polisernas inre och yttre motivation. Resultatet visar att 

variablerna kön, ålder, antal arbetade år och stress tillsammans inte förklarar någon större del 

av den inre och yttre motivationen. Detta betyder att det är andra variabler än dem som täcktes 

av denna undersökning som har inverkan på om en polis drivs av inre eller yttre motivation, 

exempelvis värderingar.  

 

Styrkor och svagheter 

 
Tidigare forskning kring motivation har inte specifikt handlat om vilken typ av motivation det 

är som ökar eller minskar med både åldern och antal arbetade år (till exempel Amabile, 1997; 

Brief & Aldag, 1977). Dessutom har White et al. (2010) påpekat vikten av att forska kring 

frågor om hur motivation är relaterat till arbetstillfredställelse och om det finns en skillnad 

mellan män och kvinnor i deras motivation. Även om denna studie inte kan uttala sig om 

förändring över tid utan istället är beskrivande, kan denna studie dock ses som ett viktigt 

bidrag eftersom den har undersökt både inre och yttre motivation hos män och kvinnor.  

Enkäten i denna studie har utgått från motivationens tre delkomponenter: inre motivation, 

yttre motivation samt amotivation. I studien utgår författarna dock från inre motivation och 

yttre motivation som huvudvariabler. Amtivation var näst intill obefintligt i undersökningen 

och identifierings reglering hade inte någon betydelse för studiens syfte.  

 En styrka med denna studie är att författarna använde sig av kända mätinstrument, SIMS 

och QPS Nordic skalorna har visat bra validitet tidigare. Detta indikerar på användbarheten 

hos båda skalorna. Reliabiliteten hos delskalan inre motivation visade i denna studie en 

Cronbach´s alpha på .64 jämfört med SIMS skalans Cronbach´s alpha på .86. Detta innebär att 

reliabiliteten hos delskalan inre motivation skiljer sig från SIMS skalan och att 

tillförlitligheten är svag i denna studie. Reliabiliteten hos delskalan yttre motivation var 

Cronbach´s alpha .72 i denna studie jämfört med Cronbach´s alpha .73 i SIMS skalan. Med 

andra ord skiljer sig detta värde väldigt lite och att tillförlitligheten är stark hos delskalan yttre 

motivation. Reliabiliteten hos delskalan amotivation visade i denna studie en Cronbach´s alfa 

på .59 jämfört med SIMS skalans Cronbach´s alpha .62. Även detta värde skiljer sig lite men 

tillförlitligheten är svag eftersom värdet ligger under .70 i båda undersökningarna. Stress 

delskalan visade en Cronbach´s alpha på .70 i denna studie jämfört med QPS Nordics 

varierande värde mellan .55 till .82. Detta innebär att tillförlitligheten hos stress delskalan är 

tillräcklig i denna studie. I och med att SIMS och QPS Nordic skalorna har utformats för 

liknande studier, höjer det begreppsvaliditeten, med tanke på att delskalorna verkligen mäter 

motivation och stress. Anledningen till att dessa Cronbach´s alpha skiljer sig kan bland annat 

bero på att det inte fanns tillräckligt många deltagare med i denna undersökning. Det kan även 

bero på att till exempel SIMS skalan inte har testats på enbart en och samma yrkesgrupp.      

Vad gäller den interna validiteten kan den ifrågasättas eftersom variablerna tillsammans 

inte hade någon större effekt på varken den inre eller yttre motivationen. Den interna 

validiteten kan i sin tur sänka studiens externa validitet eftersom det kan finnas andra faktorer 

som ger upphov till både den inre och yttre motivationen. Därmed kan det vara svårt att 

generalisera resultaten från studien, eftersom de både värdena av variationen hos variablerna 

visade sig vara låga vid regressionsanalysen. Trots den geografiska utbredningen och 

blandningen av kön samt ålder, kan detta ses som en svaghet. 



12 

 

En annan svaghet med studien är att författarna inte kunde dela ut enkäterna själva, eftersom 

det inte fanns någon möjlighet att närvara vid polisens utsättningar och möten. Det kan tänkas 

att om författarna hade varit närvarande själva, hade det kunnat leda till att antalet deltagare 

skulle stiga. Detta med tanke på att författarna hade kunnat ge ytterligare information om 

studiens syfte och svara på eventuella frågor, funderingar och oklarheter på plats.  

En annan styrka i studien var att det interna bortfallet var lågt. Detta tyder på att enkäten i 

överlag var både lättläst och förståelig. I och med att andelen imputerade värden var liten, var 

risken låg för att extrema värden skulle tas bort, vilket i sin tur leder till att även risken för att 

resultatet skulle ha påverkats är låg. 

 

För vidare forskning  
 

Under arbetets gång med uppsatsen har författarna insett att det är svårt att hitta variabler som 

kan vara relevanta till inre och yttre motivation. Det behövs nog en större undersökning, med 

fler variabler, för att kunna bättre förklara till inre och yttre motivation.  Ett exempel på en 

relevant variabel kan vara värderingar. Med värderingar menas exempelvis syn på 

medmänskligheten. En framtida forskning om inre och yttre motivation, skulle kunna 

fokusera mer på inre motivation. Anledningen till att författarna anser att den inre 

motivationen är viktigare, beror på det låga Cronbach´s alpha värdet i denna studie samt i 

SIMS skalan. För att kunna forska vidare om inre motivation, kan enkäten testas inom andra 

yrkesgrupper, för att undersöka eventuella skillnader. Studier som utgår ifrån personers åldrar 

skulle även vara intressanta att genomföra, istället för att utgå ifrån en yrkeskategori.   

Det skulle även vara intressant att göra en kvalitativ undersökning också, för att få en 

djupare förståelse och eventuellt kunna ställa följdfrågor för att studera vidare vilka andra 

bakomliggande orsaker det finns till upphovet av inre och yttre motivation.  

 

Slutsats 
 

Uppsatsens slutsats blir att varken ålder eller antal arbetade månader har någon betydelse för 

polisens motivation. Det fanns ingen skillnad mellan könen vad gäller den upplevda stressen, 

vilket kan bero på att poliserna i denna undersökning i överlag inte kände sig stressade. 

Däremot visade resultaten att kön har en viss betydelse för vilken typ av motivation poliserna 

i yttre tjänst drivs av. Kvinnliga poliser var något mer motiverade än de manliga poliserna.   
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